WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puheenvuoro Suomen IUCN-komitean Paras
luontoteko 2015-2016 -kilpailun voittajan palkitsemistilaisuudessa 7.2. 2017: Niin sudet kuin
ahmatkin kaipaavat suojelua
”Olen erittäin iloinen siitä, että Luonto-Liiton susilähettiläät valittiin voittajaksi.
Sudet ja kaikki muutkin suurpetomme kuuluvat Suomen luontoon ja ovat oleellinen osa
ekosysteemejämme. Niitä kohtaan esiintyy kuitenkin osin asenteisiin ja vääriin käsityksiin
perustuvaa vihaa ja pelkoa.
Me suomalaiset voimme oppia ja opetella elämään paremmin rinnan suurpetojemme kanssa. Siinä
on oleellista jakaa asiallista tietoa ja kuunnella suurpetoalueilla elävien tuntoja. Tätä tärkeää
tavoitetta Luonto-Liiton susilähettiläät edistävät suden osalta.
Susi on erittäin uhanalainen laji, jonka ainoa uhka on laillinen ja laiton pyynti, salametsästys.
Viime talvena susien kokonaiskuolleisuus oli jopa noin neljännes (78 yksilöä) Suomen kannasta.
Kaikki ymmärrämme, että tämä on aivan liikaa.
Suden rinnalla toinen erittäin uhanalainen suurpeto, jonka suojeluun liittyvät päätökset ovat juuri
nyt ajankohtaisia, on ahma. Ahmoja on Suomessa noin sata yksilöä vähemmän kuin
saimaannorppia.
Ahmankin ainoa uhka ja uhanalaisuuden syy on tällä hetkellä laiton tappaminen.
Näinä päivinä tehdään päätös siitä, lopetetaanko ahman 35 vuotta jatkunut rauhoitus.
WWF vastustaa uhanalaisen ahman metsästyksen aloittamista, koska ahman ja porotalouden
yhteensovittamiseksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin tappaminen.
Nyt kun suden suojelua edistävä kansalaistoiminta palkitaan Paras Luontoteko-palkinnolla,
hallinnon on kannettava vastuunsa ja etsittävä rakentavia ratkaisuja myös ahmakannan
turvaamiseksi ahmojen tappamisen aloittamisen sijaan.
Lupaavin toimenpide ahman suojelutilanteen parantamiseksi olisi siirtyä reviiripohjaiseen, ahman
onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella paliskunnalle maksettavaan porovahinkojen
korvaukseen. Maakotkan kohdalla näin toimitaan jo. Maakotkan esimerkki osoittaa, että
reviiripohjaisen korvausjärjestelmän myötä lajiin kohdistuva vaino on käytännössä loppunut ja
asenteet sitä kohtaan ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan. Sudellekin täytyy löytää
mahdollisuus elää myös Lapissa, ainakin suurissa kansallispuistoissamme.
Susilähettiläät tekevät töitä tiedon levittämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi kouluvierailuillaan ja
siten heidän tärkeä työnsä vaikuttaa petopelkoon ja -vihaan. Lisäksi tarvitaan hallinnon vastuullisia
päätöksiä, jotka turvaavat niin susien kuin myös ahmojen tulevaisuuden koko Suomessa.
Samalla kun kiitän Luonto-Liiton susiryhmää vaikuttavasta ja arvokkaasta työstä, vetoan myös
Maa- ja metsätalousministeriötä ja ministeri Tiilikaista tekemään omalta osaltaan viisaita päätöksiä
erittäin uhanalaisten lajiemme suojelemiseksi.”

