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1. Johdanto 

 

Kaikkialla maailmassa on koko ihmiskunnan historian ajan metsästetty eläimiä niistä saatavien 

hyödykkeiden, kuten lihan, luiden, turkisten, höyhenien ja sarvien vuoksi. Metsästys on ollut 

useiden kansojen perinteinen elinkeino sekä elinehto. Yhä harvempi on kuitenkaan enää 

taloudellisesti riippuvainen metsästyksestä, joten nykyään sen viihteellinen ja kulttuurinen arvo on 

korostunut. Metsästys voi olla myös kulttuuriperintöä, harrastus, urheilulaji tai välttämätöntä 

kannanhoitoa. 

Yliverotus on yksi tärkeimmistä lajeja sukupuuttoon ajavista tekijöistä. Metsästyksen vuoksi useita 

aiemmin elinvoimaisia lajeja on kadonnut iäksi ja monen muun tulevaisuudennäkymistä ollaan 

huolissaan. Ympäri maailmaa ihmiset ovat ottaneet tavoitteekseen suojella luonnon 

monimuotoisuutta. Sen turvaamiseksi myös metsästettyjen lajien kantojen kestävyydestä on 

huolehdittava. Vaikka verotuksen kohdelajit ja intensiteetti ovat biodiversiteetin kannalta keskeistä, 

vaikuttaa populaatioiden rakenteeseen myös missä suhteessa ja minkälaisia yksilöitä siitä 

poistetaan. 

Vaikka ravinnon tai muun resurssin hankintaan perustuva metsästys kenties yleisesti ottaen 

poistaakin satunnaisen otoksen populaatiosta, on metsästysharrastus johtanut vaihtelevista syistä 

valikoivaan metsästykseen ts. jonkin ominaisuuden suosimiseen verotuksessa. Tällainen 

metsästystapa keskittyy esim. ennalta määriteltyihin sukupuoli- ja ikäryhmiin sekä yksilöihin, joten 

sillä on mm. elinkiertoon ja populaatioiden kasvuun väistämättömiä vaikutuksia. Koska minkä 

tahansa resurssin kestävä käyttö on riippuvainen sen uudistumisnopeudesta, on riistalajien 

elinkierron tunteminen välttämätöntä metsästyksen jatkuvuudelle. Tähän tarvitaan ekologista tietoa. 

Tässä tutkielmassa käsitellään, mitä on valikoiva metsästys, kuinka se vaikuttaa 

riistaeläinpopulaatioihin ja pitäisikö metsästyksen ihmislähtöisen valikoivuuden sijaan jäljitellä 

luonnollista kuolevuutta. 

 

2. Valikoiva metsästys 

 

Valikoiva metsästys tarkoittaa sitä, että metsästäjät suosivat saaliissaan tiettyjä piirteitä, joiden 

perusteella he valitsevat kohteikseen niitä omaavia yksilöitä useammin kuin muita. Tämänkaltainen 

ihmisen toiminta johtaa mahdollisesti suoran yksilöiden populaatiosta poistumisen lisäksi 
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sukupuoli- ja ikärakenteiden, sosiaalisten systeemien ja ominaisuuksien periytyvyyden muutoksiin. 

Nämä puolestaan johtavat lyhyt ja pitkäaikaisiin muutoksiin morfologisissa linjoissa sekä 

elinkiertostrategioissa. (Milner et al. 2007) 

Suuri osa alan tutkimuksista on tehty sorkka- ja kavioeläimillä sekä suurilla petoeläimillä, koska 

näiden ryhmien lajeja metsästetään eniten maailmanlaajuisesti. 

Atle Mysterudin mukaan saaliin valikointi voidaan jakaa karkeasti seuraavalla tavalla - suora 

lainaus (Mysterud 2011): (1.) Metsästäjän mieltymykset ja (2.) mahdollisuus olla valikoiva 

seuraavien ilmiöiden kautta: (A) metsästysasetukset (kiintiöt, taloudelliset kustannukset jne.), (B) 

metsästysmenetelmät (vaaniminen vs. passittaminen jne.), (C) eläinten ominaisuuksien vaihtelu 

(vihjeiden voimakkuus, ulkonäkö), (D) eläinten käyttäytyminen, (E) eläinten runsaus, (F) 

populaation rakenne (sukupuoli- ja ikärakenne) ja (G) elinympäristö avoimuus. Metsästykseen ja 

sen tulokseen vaikuttavat siis monet suorat ja epäsuorat tekijät. 

 

2.1 Saaliin valintaan ohjaavat tekijät 

 

Näennäisesti ja suurimmaksi osaksi resurssien hankintaan perustuvan metsästysretken saaliiksi 

saadut yksilöt ovat sattumanvarainen otos populaatiosta. Useimmiten tilanne on hyvin nopeasti ohi 

ja metsästäjällä ei ole paljoa reaktioaikaa – kuten esimerkiksi havaittaessa nopeasti pakoon pyrkivä 

tai lentävä kohde-eläin. Metsästysmenetelmien kehitys (maastoajoneuvot, kartat, aseet, tutkat) on 

kuitenkin helpottanut ja muuttanut pyyntiä antaen metsästäjälle aikaa eritellä kohteensa. Jos 

metsästäjällä on aikaa tai varaa valita, saaliiksi valikoituu yleensä yksilöitä, jotka maksimoivat 

tavoitellun saaliin.  

Pääsääntöisesti eniten metsästetään täysikasvuisia yksilöitä (Milner et al. 2007). Halutuin ikäryhmä 

ovat kuitenkin lajista riippumatta vanhat aikuiset, jotka ovat elinikänsä aikana ehtineet kerryttää 

kokoa ja massaa sekä kasvattaa sukupuoliominaisuuksiaan. Hyvänä esimerkkinä tästä hirvisonnin 

(Alces alces) sonnin sarvet. Ne suurenevat ikävuosien myötä, ja ovat suurimmillaan 7-8 vuotiaana 

jopa kymmenkiloiset. Myös lehmien koko ja kunto ovat tuossa iässä parhaimmillaan.  

Elinkaarensa loppupäässä olevia yksilöitä ei kuitenkaan yleensä toivota saaliiksi, sillä niiden liha on 

huonoa, turkin kunto kehnompi ja taudit sekä loiset yleisiä riesoja. Nuoret taas ovat erittäin harvoin 

edes metsästyksen kohteina, sillä niissä (esimerkiksi linnun poikasissa) harvemmin on juuri 

hyödynnettävää. Poikkeuksiakin toki on lajista riippuen, erityisesti suurikokoisissa kavio- ja 
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sorkkaeläimissä, joiden jälkeläiset syntyvät kookkaina – esimerkiksi hirven vasat tai villisian (Sus 

scrofa) porsaat. 

Kokonaismetsästyssaalis lajista riippumatta on erittäin vahvasti koirasvoittoista (Milner et al. 2007). 

Urokset ovat lähes aina ulkoisilta ominaisuuksiltaan näyttävämpiä ja siksi suositumpia 

trofeemetsästyksen kohteita kuin naaraat (Ginsberg et al. 1994). Urokset myös kasvattavat naaraita 

useammin sukupuolelle ominaisia tai suurempia rakenteita kuten sarvet, syöksyhampaat tai pyrstö, 

jotka toimivat seksuaalivalinnan kohteina. Koiraat ovat yleensä suurempikokoisia, joten niistä 

saatava hyödykkeen kuten lihan ja luiden määrä on suurempi (Solberg et al. 2000). Metsästäjät 

myös välttävät ampumasta naaraita joilla on huollettavanaan jälkeläisiä, sillä ilman emoa jälkeläiset 

suurella todennäköisyydellä kuolisivat (Solberg et al. 2000). 

Uroksen saaliiksi joutumisen todennäköisyys voi olla suurempi ilman valikoivuuttakin. Naarailla 

suojaväritys on tyypillisempää kuin koirailla, joilla esimerkiksi höyhenpuku voi olla huomattavan 

kirjava – esimerkiksi metsäkanalinnuista teerellä (Lyrurus tetrix) ja metsolla (Tetrao urogallus) 

koiraat ovat kiiltävän mustia, naaraat taas maastoutuvan harmaanruskeita. Naaraat ovat myös 

uroksia varovaisempia, liikkuvat pienemmillä alueilla ja kätkeytyvät tai pakenevat herkemmin; 

erityisesti jälkeläisten kanssa ollessaan niitä suojellakseen. Lisäksi kiima- tai lisääntymisaikaan 

urokset ottavat suuriakin riskejä varovaisuuden kustannuksella naaraita etsiessään tai niille 

esiintyessään. 

Toisaalta taas nuoret, itsenäiset yksilöt tapaavat liikkua enemmän ja suuremmilla alueilla, mikä voi 

vaikuttaa niiden saaliiksi päätymisen todennäköisyyteen. Ymmärrettävästi myös ikääntyvät yksilöt 

läpikäyvät seneskenssiä (vanhuuden heikkenemistä) eli niiden kuulo ja näkö alkavat huonontua, 

jolloin ne eivät välttämättä yhtä herkästi havaitse lähestyvää uhkaa. (Solberg et. al. 2000) 

 

2.2 Kulttuuri ohjaa metsästystä 

 

Historiallisen, alueellisen ja kulttuurisen lähtökohtansa vuoksi metsästäjien mieltymykset saaliin 

valinnassa vaihtelevat metsästäjän motivaation (lihan hankintaa, virkistävää harrastusta, vai 

trofeemetsästystä), osaamistason ja taitojen (oppaiden käytön), kulttuuritaustan, uskonnon (tabut) 

sekä henkilökohtaisen etiikan mukaan. (Mysterud 2011) 

Ekologinen tietämys ja ekonomiset seikat ohjaavat metsästäjiä tietyn saaliin valintaan. Suuressa 

osassa maailman maita ainakin tärkeimpinä pidettyjen saaliseläinten metsästys on luvanvaraista. 

Metsästäjän on tällöin maksettava tietty summa viranomaisille saadakseen kaatoluvan haluamalleen 
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kohteelle. Käytännöt vaihtelevat maittain sen mukaan, kuinka monta, minkä ikäistä tai mitä 

sukupuolta olevia yksilöitä lupa kattaa. Näin pystytään ohjaamaan metsästäjiä kestävän riistakannan 

ylläpitoon ja välttämään liikapyyntiä. Toki maittain vaihtelee myös se, kuinka paljon ekologista 

tutkimustietoa käytetään lupamääriä päätettäessä sekä minkälaiset ovat metsästäjän vastuut ja 

velvollisuudet. (Festa-Bianchet 2003) 

Kehittyvissä maissa lupamyynti ja metsästysturismiin liittyvä liiketoiminta voi olla suuri tulonlähde 

paikallisille. Tällaisia ovat esimerkiksi leijonasafarit Keniassa. Ironista kyllä, eläinten tappaminen 

voi näin myös auttaa suojelemaan niitä. Rahaa tuovien eläinten kannat on syytä pitää 

elinvoimaisina. Lisäksi suojellessa ja laajentaessa riistaeläinten elinalueita, tullaan myös 

suojelleeksi ohessa muitakin lajeja sekä luonnon monimuotoisuutta. Tällöin riistaeläimet toimivat 

niin kutsuttuina sateenvarjolajeina. Taloudellisesti merkittäviä eläimiä tahdotaan myös suojata 

niiden kaikkein suurimmalta sukupuuttouhaltaan eli salametsästykseltä. (Lindsey et al. 2007) 

Salametsästyksessä liikkuvat isot rahat. Kyseessä onkin neljänneksi suurin laittoman kaupan muoto 

maailmassa (seksi-, huume- ja asekaupan jälkeen). Organisoitunut rikollisuus ja ihmiset laittoman 

villieläinten osilla käytävän kaupan taustalla tekevät tässä laittomassa bisneksessä suurimmat tuotot. 

Köyhyydellä on vaikutusta salametsästykseen, sillä vaikka itse metsästyksen tekevä ihminen saa 

vain murto-osan koko tuotosta, pienikin palkkio on usein paikalliseen elintasoon nähden tuntuva. 

Näin salametsästäjiä on helppo houkutella paikallisten parista mukaan laittomaan toimintaan. 

Eläimiä salametsästetään myös, jotta ne eivät aiheuttaisi vahinkoa karjalle, ihmisille tai 

omaisuudelle (esim. susi (Canis lupus) ja ahma (Gulo gulo) Suomessa). Lisäksi pula ruoasta ajaa 

ihmisiä metsästämään uhanalaisiakin lajeja niiden lihan takia (bushmeat). Salametsästys keskittyy 

itsekkääseen suuren rahallisen tuoton tavoitteluun ja karsii siten valtavan tehokkaasti harvinaisia 

ominaisuuksia omaavia yksilöitä ja uhanalaisten lajien edustajia, kuten esim. sarvikuonoja (Diceros 

bicornis) ja tiikereitä (Panthera tigris). Toiminnan ollessa kaukana ekologisesti kestävästä, se 

vaikuttaa populaation dynamiikkaan erittäin nopeasti ja tuhoisasti. 

Trofeemetsästys puolestaan tarkoittaa toimintaa, joka tähtää mahdollisimman komean 

metsästysmuiston hankkimiseen, esimerkiksi nahkaa tai sarvia seinälle laitettavaksi koristeeksi. 

Tämä toiminta tapahtuu suurimmaksi osaksi täysin laillisesti, kiintiöidysti ja tiukan kansainvälisen 

tarkastelun alla. Metsästysjärjestöt antavat trofeille niiden kokoon sekä laatuun perustuvia pisteitä ja 

arvostellevat niitä virallisissa trofeenäyttelyissä. Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 

Afrikassa trofeemetsästys on yksi keskeisimmistä metsästysmuodoista, muualla maailmassa 

painotuksen ollessa lähinnä ravinnon hankintamuotona. Trofeemetsästys ja siihen liittyvä 

metsästysturismi on kiistelty aihe, sen moraalista, vaikutuksista luonnon järjestelmiin ja 

kohdealueiden ihmisten elämään on keskusteltu kovaäänisesti vuosikymmeniä. Useissa 
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metsästykseen keskittyvissä tutkimuksissa annetaankin suuri painoarvo tai on tutkittu nimenomaan 

vain trofeemetsästyksen vaikutuksia populaatioissa. (Lindsey et al. 2007) 

 

3. Vaikutukset morfologisiin linjoihin 

 

Valikoivalla metsästyksellä poistetaan populaatiosta säännönmukaisesti tietynlaisia yksilöitä, 

jolloin näiden geenit eivät pääse periytymään seuraavalle sukupolvelle. Tämä vaikuttaa valinnan 

kohteena olevan ominaisuuden periytyvyyden muutoksiin - useimmissa tapauksissa sen 

vähenemiseen populaatiossa, joka on nähtävissä morfologisten linjojen muutoksissa. (Harris et al. 

2002) 

Vaikutusta on tutkittu muun muassa Pohjois-Amerikassa elävällä paksusarvilampaalla (Ovis 

canadensis), jonka suurisarviset pässit ovat erittäin suosittuja trofeemetsästyksen kohteita. 

Kolmenkymmenen vuoden ajalta kerätystä aineistosta on havaittu selvä trendi painon ja sarvien 

koon pienentymisessä, eli ominaisuuksissa joihin metsästyspaine on kohdistunut (Kuva 1.). 

Molemmat piirteet ovat tiukasti periytyviä. (Coltman et al. 2003) 

 

Kuva 1. Havaitut muutokset keskimääräisessä painossa, sarven pituudessa ja populaation koossa vuosina 1972-2002 

Ram Mountainin paksusarvilampailla (Ovis canadensis). a) Keskimääräinen 4-vuotiaiden pässien paino suhteessa 

aikaan (n = 133). b) Keskimääräinen 4-vuotiaiden pässien sarvien pituus suhteessa aikaan (n = 119). c) Muutokset 

populaation koossa (vähintään 2 vuotiaat uuhet) suhteessa aikaan. (Coltman et al. 2003) 
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Valikoivan ominaisuuden ollessa seksuaalivalintaan vaikuttava tekijä on trofeemetsästyksen 

kohteilla populaatiolle suurempi lisääntymisarvo (Coltman et al. 2003). Tällä tarkoitetaan naaraiden 

valitsevan jälkeläistensä siittäjäksi mahdollisimman hyväkuntoisia uroksia, jotta jälkeläisisistäkin 

tulisi geneettisesti laadukkaita. Seksuaalivalinta suosii siis niitä koiraita, jotka parhaiten herättävät 

parittelukumppania etsivien naaraiden huomion joko toisiaan vasten kamppailemalla, valtaamalla 

parhaat reviirit tai osoittaen ulkoisilla ominaisuuksillaan olevansa hyvässä kunnossa. Zahavin 

haittaperiaatteen mukaan tämä johtuu siitä, että puoleensavetävät ominaisuudet viestivät kantajansa 

vahvuudesta. Kosijalla on varaa tuhlata arvokkaita resursseja turhan, mahdollisesti jopa haittaavan 

ominaisuuden kehittämiseen, ja silti se selviytyy hengissä (Zahavi 1975).  

Valikoivan metsästyksen aiheuttama valintapaine voi olla voimakkaan suuntaava. Esimerkiksi 

paksusarvilammas pässien kypsään aikuisikään (6 vuotta) ehtineet yksilöt ovat ehtineet kasvattaa 

suuret sarvet ja niiden lisääntymisarvo on suurimmillaan, sillä ne pystyvät puolustamaan uuhiaan 

kiimakamppailuissa. Samalla niiden trofeearvo on suurimmillaan. Sarvien koon ja painon suhteen 

hyvät geenit saaneella yksilöllä koon kasvu alkaa jo nuorella iällä (4 vuotta), josta syystä se voi 

tulla ammutuksi ehtimättä saavuttaa parasta lisääntymisikää. Kun suuren koon geenejä omaavia 

pässejä ei pääse lisääntymään tehokkaasti, näiden ominaisuuksien määrä populaatiosta laskee, mikä 

on selvästi havaittavissa edellä mainitun tutkimuksen tuloksista. Tämä on metsästäjillekin 

epäsuotuisa suuntaus. (Coltman et al. 2003) 

Valikoivan metsästyksen seurauksena tietty ominaisuus voi myös kadota populaatiosta kokonaan, 

ts. muoto, joka ei kanna ko. ominaisuutta voi lisääntyä. Afrikannorsuilla eli savanninorsulla 

(Loxodonta africana) ja metsänorsulla (Loxadonta cyclotis), jotka ovat aikaisemmissa 

tutkimuksissa tunnettu vain yhtenä lajina, naarailla syöksyhampaattomuutta aiheuttavan mutaation 

on havaittu yleistyneen nopeasti. Sambian itäisen provinssin Luangwan luonnonpuiston ja 

Lupanden riistanhoitoalueen norsukannan naaraista syöksyhampaita kasvattamattomien naaraiden 

osuus kasvoi vuoden 1969 10,5 prosentista 38,2 prosenttiin vuonna 1989. Syynä yleistymiselle 

pidetään yleisesti laitonta norsunluukauppaa – salametsästäjät ovat kiinnostuneita ja kaatavat vain 

syöksyhampaat omaavia yksilöitä, jolloin hampaattomuutta aiheuttava geeni lisääntyy. (Jachmann 

et al. 1995) 

Morfologisiin linjoihin voi metsästyksen kautta tulla myös pyynnin valikoivaan tekijään 

liittymättömiä yllättäviä muutoksia. Silloin kun ominaisuus on geneettisesti periytyvä, se voi 

vähentyä tai yleistyä populaatiossa riippuen siitä, vaikuttaako se kelpoisuuteen (fitness) 

positiivisesti vai negatiivisesti. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi loiskestävyys ja naaraan 

koko (Coltman et al. 2001). Hyvän loiskestävyyden tai koon omaavalla naaraalla on suurempi 
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lisääntymisarvo. Siksi se muita todennäköisemmin selviytyy ja voi tuottaa paljon jälkeläisiä. Jos 

korkean lisääntymisarvon omaava joutuu kuitenkin muita todennäköisemmin ammutuksi ehtimättä 

lisääntyä, vähenee hyödyllisen ominaisuuden osuus populaatiossa. 

 

4. Vaikutukset ikä- ja sukupuolijakaumaan 

 

Populaation ikä- ja sukupuolijakauma voi vaikuttaa merkittävästi sen kasvuun, koska sukupuolten 

ja ikäluokkien selviytymistodennäköisyys vaihtelee. Tämä tarkoittaa, että samankokoiset 

populaatiot, joiden ikä- ja sukupuolirakenne kuitenkin eroavat toisistaan, eroavat ehkä myös 

ajallisessa kokodynamiikassa. Niiden vaste satunnaiseen (stokastiseen) ympäristön vaihteluun voi 

myös vaihdella. Tästä seuraa, että ikään ja sukupuoleen kohdistuva valikoiva metsästys muuttaa 

populaatioiden dynamiikkaa. (Festa-Bianchet et al. 2003) 

Yleisesti hyväksytyn teorian mukaan naarasvoittoiset populaatiot ovat tuottavimpia muilla kuin 

monogaamisilla lajeilla. Polygaamisilla lajeilla yksi uros voi paritella ja hedelmöittää teoriassa, 

vaikka kaikki lajin naaraat, joten naaraiden määrää on perinteisesti pidetty populaation kasvua 

rajoittavana tekijänä. Tästä syystä myös metsästyksen säätelyssä on varsinkin Pohjois-Amerikassa 

ja Afrikassa ollut pitkään vallalla, urospainotteinen kaatolupien myöntö ja niiden tehokkaampi 

poistuminen populaatiosta. Vaikka useissa Euroopan maissa onkin käytössä tasapainottava tai 

hiukan enemmän naaraisiin painottava metsästystapa, ovat ikä- ja sukupuolijakauman erot 

metsästyspaineesta vapaisiin populaatioihin nähden merkittäviä. Kaiken kaikkiaan sukukypsien 

aikuisten, varsinkin nuorten sellaisten ja erityisesti koiraiden, kuolleisuus metsästyksen vuoksi on 

huomattavasti suurempaa, mikä aiheuttaa sukupuolijakauman vinoutumisen. (Festa-Bianchet et al. 

2003) 

Populaation muuttuminen naarasvoittoiseksi ja urosten keskimääräisen eliniän lyheneminen voi 

johtaa muutoksiin lisääntymiskäyttäytymisessä ja -menestyksessä, jälkeläisten syntymän 

viivästymiseen, laumaeläinten synnytysten yhtäaikaisuuden vähentymiseen, elopainon kehitykseen 

ja jopa syntyvien jälkeläisten sukupuolijakaumassa. 

 

4.1 Lisääntymismenestys 
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Valikoivan metsästyksen aiheuttama populaatioiden naarasvoittoisuus ei välttämättä automaattisesti 

johda lisääntymiskapasiteetin romahtamiseen. Suurin osa metsästetyistä nisäkäslajeista on näet 

polygaamisia. Populaation koko voi myös kasvaa suurestikin naaraiden suhteellisen osuuden 

lisääntyessä. Jokaisella populaatiolla on kuitenkin vain tietty raja, jossa sukupuolivinouma alkaa 

vaikuttaa lisääntymistehokkuuteen ja geneettisen variaation määrään. Urosvoittoisissa 

populaatioissa tämä suhde luonnollisesti aiheuttaa romahduksen nopeasti, sillä jälkeläistuotto on 

pienempi, mutta naarasvoittoisen populaation lisääntymistehokkuus taas laskee hitaasti. (Ginsberg 

et al. 1994) 

Geneettinen ajautuminen tarkoittaa satunnaisia muutoksia geenifrekvensseissä. Tätä tapahtuu 

kaikissa populaatioissa, mutta sen vinoumat tulevat esille efektiivisen populaatiokoon (Ne) ollessa 

pieni. Ne kuvaa populaation ihanteellista kokoa - sen pienentyessä harvinaiset alleelit katoavat ja 

toiset alleelit voivat fiksoitua eli jäädä ainoaksi kyseisen ominaisuuden alleeliksi populaatiossa, 

riippumatta siitä ovatko ne hyödyllisiä kelpoisuuden kannalta. Pienenevä efektiivinen 

populaatiokoko on yleisesti pienien ja eristyneiden populaatioiden ongelma, mutta vinoutuva 

sukupuolijakauma luo samoja ei-toivottavia geneettisiä seurauksia. (Harris et al. 2002) 

Suuresti vinoutunut sukupuolijakauma lisää sisäsiittoisuuden määrää. Vaikka geenivirtaa tulisikin 

populaation ulkopuolelta, se useimmiten ei ole riittävää (Harris et al. 2002). Sisäsiittoisuutta 

pidetään yleisesti haitallisena populaatioille, sillä se aiheuttaa haitallisten mutaatioiden ja sitä myötä 

mm. sairauksien lisääntymistä. Huonojen alleelien rikastuminen populaatiossa heikentää yksilöiden 

kelpoisuutta ja jälkeläistuotantoa. Tällöin menetetään myös runsain määrin hyödyllistä geneettistä 

muuntelua, joka auttaisi sopeutumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. 

Metsästyksen painottuessa uroksiin naaraiden keski-ikä nousee. Koska ikä korreloi tiukasti hyvän 

kunnon ja selviytymistaitojen kanssa, nämä naaraat tuottavat paljon ja vahvoja jälkeläisiä. 

Esimerkiksi Norjassa metsästyslupa kieltää kaatamasta aikuisia hirvilehmiä. Tämän seurauksena 

havaitut vasomismäärät sekä kaksoisvasojen osuus syntyneistä on noussut. (Solberg et al. 1999) 

Useissa metsästetyissä populaatioissa, joiden sukupuolijakauma on vinoutunut suuresti, on nuoria 

uroksia enemmän kuin vanhoja. Tämä voi vaikuttaa lisääntymismenestyksen huononemiseen 

(Solberg et al. 2002). Vaikka nuoretkin urokset ovat kykeneviä lisääntymään ja tuottamaan 

jälkeläisiä, ne eivät ole yhtä paljon naaraiden mieleen kuin vanhemmat yksilöt. Nuoret urokset 

voivat käyttäytyä epäkypsästi sekä ärsyttää muita ja osallistuessaan kiimaan venyttää sen kestoa. On 

väitetty, että nuorten urosten ei olisi mahdollista saada yhtä monta naarasta hedelmöitettyä kuin 

vanhemman sillä siemennestettä olisi vähemmän tai se olisi huonompilaatuista, mutta tästä ei ole 
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selvää näyttöä (Ginsberg et al. 1994). Tutkimukset painottavat enemmänkin nuorten urosten 

vaikutuksiin synnytyksen ajoittumisessa ja jälkeläistön sukupuolijakaumassa. 

 

4.2 Synnytyksen ajoitus 

 

Synnytyksen ajoituksella ja yhtäaikaisuudella (synkronialla) on suuri merkitys vastasyntyneiden 

jälkeläisten selviytymiselle. Synkronoitu synnytys johtaa suurempan selviytymistodennäköisyyteen 

lajeilla joiden jälkeläisillä on kova predaatiopaine (esim. gasellit (Antilopinae) ja poro (Rangifer 

tarandrus). Myöhään syntyneiden jälkeläisten ruumiinmassan kehittyminen on hitaampaa, 

naaraspuolisten jälkeläisten kiima-aika myöhästyy ja yleinen selviytymistodennäköisyys on paljon 

huonompi kuin aikaisemmin syntyneiden. (Festa-Bianchet 1988) 

Norjan hirvillä on havaittu, että mikäli sukupuolijakauma on tasainen, vasominen tapahtuu 

aikaisemmin kuin naarasvoittoisuuden vallitessa. Samassa tutkimuksessa todetaan 

vasomisajankohdan myöhästyvän, mikäli populaation sonnien ikärakenne on painottunut 

ylivuotisiin (yksi tai kaksi vuotta vanhoihin) (Saether et al. 2003). Sama trendi on havaittu 

kuusipeuran (Dama dama) syntymä- ja ohutsarvilampaan (Ovis dalli) paritteluajankohdissa sekä 

vapitin (Cervus canadensis) kiiman ajoittumisessa. Kun populaation sukupuolijakauma on 

vinoutunut ja vanhat urokset puuttuvat, elinkierron keskeiset ajankohdat myöhästyvät (Milner et al. 

2007). 

 

4.3 Jälkeläisten sukupuoli 

 

Populaation urosten ikärakenteen painottuessa nuoriin, koirasjälkeläisten tuotto vähenee (Saether et 

al. 2003). Syynä tähän on arveltu olevan naaraiden haluttomuus paritella sekundääristen (nuorten) 

urosten kanssa (Holand et al. 2006) Isän kelpoisuus korreloi suoraan jälkeläisen syntymäpainoon ja 

sitä myötä sen elinikäiseen selviytymistodennäköisyyteen (Kruuk et al. 1999). Vinoutunut urosten 

ikärakenne näin ollen muuttaa koko populaation sukupuolirakennetta ja sitä myöten 

elinkiertostrategioita. 

Trivers-Willard mallin mukaan naaraspuoliset polygaamiset nisäkkäät pystyvät säätämään 

jälkeläisten sukupuolen vasteena emon kuntoon. Kun olosuhteet ovat hyvät, vanhemmat saavat 

enemmän urosjälkeläisiä ja huonommassa kunnossa tuotetaan enemmän naaraita. Ajatusmalli on, 
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että suotuisissa olosuhteissa uros pystyy siittämään monta naarasta, ennen kuin ne kuolevat ja näin 

sillä on suurempi mahdollisuus siirtää geenejään eteenpäin. Kun olosuhteet taas ovat huonot, 

urokset eivät pysty välttämättä parittelemaan niin monen naaraan kanssa ja häviävät 

todennäköisemmin kilpailussa. Siksi naarailla on suurempi mahdollisuus jatkaa sukua kuin tietyllä 

uroksella. (Trivers & Willard 1973) 

Myös muut tekijät, kuten uroksen kunto ja parittelun ajoitus, vaikuttavat myös jälkeläisen 

sukupuoleen. Esimerkiksi, jos naaras epäröi paritella nuoren uroksen kanssa hedelmöitys 

myöhästyy. Tällöin malli ennustaa, että jälkeläisten kunto olisi maksimoitava tuottamalla naaraita, 

koska myöhään syntyneiden jälkeläisten syntymä- ja elopaino on pienempi. Oslon yliopiston 

poroilla havaittiin, että naaraat jotka hedelmöittyivät ensimmäisestä kiima-ajan ovulaatiosta, 

synnyttivät 60,5 % todennäköisyydellä urosvasan. Jos naaras hedelmöittyi vasta seuraavassa 

syklissä, oli todennäköisyys 31,3 % eli jopa puolet pienempi. (Holand et al. 2006) 

 

4.4 Ruumiin koko ja selviytyminen 

 

Yleisesti hyväksytyn teorian mukaan ruumiin koko määrittelee paljon yksilön 

selviytymismahdollisuuksia. Paino kasvaa eläinmaailmassa vakiona suhteessa ikään eli iän ja 

nousevan painon myötä elinikä ja tuottavuus kasvavat (ennen seneskenssiä). Nisäkkäiden 

syntymäpaino ennustaa hyvin kelpoisuutta (elinikäistä jälkeläistuottoa). Kerrytetty massa takaa 

paremman selviytymisen sellaisten ajanjaksojen yli (esim. talvi, kausikuivuus), jolloin kuolevuus on 

suurinta. Uroksen suuri koko ennustaa myös parempaa lisääntymismenestystä lajeilla, joilla koiraat 

kilpailevat naaraista.  

Aikaisemmin mainitussa Oslon yliopiston porotutkimuksessa havaittiin, että myöhemmässä 

ovulaatiossa tiineiksi tulleiden naaraiden kantoaika oli keskimäärin 10 päivää lyhyempi ja vasat 

olivat syntyessään 0,6 kg (9,2 %) kevyempiä ja syksyyn mennessä ero aikaisemmin syntyneisiin oli 

7,4 kg (14,7 %) (Holand et al. 2006). On siis syytä olettaa, että vasojen mahdollisuus selviytyä 

talven yli laskee myöhästyneen hedelmöityksen johdosta. Myöhästynyt hedelmöitys voi myös 

vaikuttaa myöhempään selviytymiseen, ruumiin kokoon aikuisena ja elinikäiseen 

lisääntymismenestykseen (Kruuk et al. 1999). 

Kuusipeuralla havaittiin nuorien koiraiden kanssa samassa aitauksessa asuvien naaraiden 

menettävän huomattavasti enemmän painoa kiima-aikaan kuin vanhojen kanssa asuvien (Komers et 

al. 1999). Syyksi on arveltu naaraiden pidentynyttä kiimaa niiden vältellessä nuoria uroksia 
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”paremman toivossa”. Sama todettiin valkohäntäpeuralla (Odocoileus virginianus) tehdyssä 

luonnonkokeessa naaraiden lisätessä päivän aikana liikkumaansa matkaa ja kotialueensa kokoa 

populaation tiheyden ollessa alhainen (Labisky & Fritzen 1998). Energiaa tuhlaavan käyttäytymisen 

taustalla uskottiin olevan aikuisten primääriurosten vähäisyys. 

Mikäli nuoret (esimerkiksi hirvi- tai poro-) urokset osallistuva kiimakamppailuihin, on sen hintana 

ruumiin koon kasvun hidastuminen ja jopa pienentyminen. Resurssien käyttö lisääntymiseen voi 

tässä tapauksessa pienentää talven yli selviytymismahdollisuuksia. Urosten ikäjakauman 

painottuessa metsästyksen vuoksi nuoriin, niiden osallistumisen kiimakamppailuun voi ennustaa 

yleistyvän. Kun vanhat urokset eivät ole ”pitämässä nuoria kurissa”, nämä käyttävät kamppailuihin 

enemmän resursseja, jotka ne olisivat voineet allokoida kasvuun (Mysterud et al. 2003). 

 

5. Vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin 

 

Koska trofeemetsästys keskittyy pääasiallisesti vanhoihin yksilöihin ja uroksiin jotka omaavat 

haluttuja ornamentteja, tämä valikoiva poistuma kohdistuu suhteellisen harvoihin yksilöihin 

(Coltman et al. 2003). Kuitenkin juuri nämä poistetut yksilöt voivat olla ominaisuuksiensa vuoksi 

avainasemassa sosiaalisessa ryhmässään tai populaatiossaan, jolloin niiden kuolemalla voi olla 

kauaskantoisia seurauksia. On tutkittu, että valikoiva metsästys voi näin poistamalla tiettyjä tärkeitä 

yksilöitä horjuttaa populaatioiden sosiaalisia rakenteita, mm. valtahierarkiaa, aiheuttaa kulttuurisen 

tiedon katoamista, jälkeläisten surmaamista (infanticide), indusoida abortteja, ja vaikuttaa 

lisääntymiskykyisten naaraiden habitaatin valintaan. 

 

5.1 Avainyksilöt 

 

Monet ja moninaiset eläimet – esimerkiksi apinat, sudet ja hevoset, elävät elämänsä laumoissa, joka 

tuo mukanaan erilaisia hyötyjä ravinnonhankinnan ja petojen välttämisen kautta. Laumoissa 

vallitsee tietty sosiaalinen rakenne tai hierarkia, joka ylläpitää ryhmän dynamiikkaa ja auttaa 

selviytymisessä. Jos lauman jäsen tulee metsästetyksi se vaikuttaa muihin ryhmän jäseniin. 

Radikaaleimpia muutoksia on johtajayksilöiden, esimerkiksi susilla alfa-pariskunnan 

jommankumman osapuolen kuolema, joka sekoittaa laumadynamiikan täysin. Lajista riippuen 

johtajan menetys aiheuttaa laumassa suurta stressiä ja tapauskohtaisesti kamppailua uudesta 
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paikasta ryhmässä, reviirikiistoja, muuton tai ravinnonhankinnan vaikeutumista, jälkeläisten 

kuolemia tai surmaamista, tai koko ryhmän hajoamisen. (Greene et al. 1998) 

Monilla nisäkäslajeilla suurimmat yksilöt ovat myös vanhimpia ja kantavat täten kokemuksensa 

ansiosta tärkeää johtajan tehtävää laumassaan. Usein nämä yksilöt ovat myös juuri siitä syystä 

trofeemetsästyksen halutuimpia kohteita. Esimerkiksi afrikannorsuilla (eli savanninorsulla ja 

metsänorsulla) syöksyhampaiden koko korreloi iän kanssa ja trofeemetsästäjät sekä salametsästäjät 

valitsevat ne siksi kohteikseen. Norsulaumaa johtaa vanhin naaras, matriarkka, joka käytännössä 

päättää milloin ja mihin lauma muuttaa sekä miten se suhtautuu muihin kohtaamiinsa ryhmiin. 

Ambosellin luonnonpuistossa Keniassa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhat matriarkat tunnistivat 

merkittävästi nuoria tehokkaammin toisten laumojen viestejä ja osasivat toimia kohtaamissaan 

tilanteissa asianmukaisemmin (McComb et al. 2001). Lisäksi vanhemmat yksilöt usein tuntevat 

asuinseutuja ja voivat tehdä viisaita päätöksiä siirtyä alueelta toiselle jakautuneiden resurssien 

perässä tai välttääkseen saalistajia. Nämä tekijät voivat johtaa korkeampaan 

lisääntymismenestykseen yksilöä kohden. Kun muut yksilöt hyötyvät vanhojen yksilöiden 

tietotaidosta, auttaa tämä koko ryhmää selviämään paremmin. Tällaisen avainyksilön kuolema voi 

olla laumalle suuri menetys (McComb et al. 2001). 

Monogaamisilla pareilla ja lajeilla joiden uros osallistuu jälkeläisten hoitoon emon kanssa, on 

valikoivalla metsästyksellä suurempi vaikutus populaation kasvuun kuin satunnaisella 

poistamisella. ”Isän” kuolema voi tarkoittaa jälkeläiselle vähemmän ravintoa ja sosiaalisen 

kontaktin tuomaa oppia, sekä silmäparia vähemmän huomaamaan lähestyviä uhkia tai 

puolustamaan jälkeläisiä niiltä. Nämä lajit ovat pääosin munivia lintuja ja liskoja, mutta myös 

muutamilla suurilla nisäkkäillä, kuten leijonilla ja susilla, urosten merkitys pentujen kasvatuksessa 

on suuri. (Greene et al. 1998) 

Aikuisten urosten puuttuminen leijona (Panthera leo) laumasta mahdollistaa hyeenojen (Crocuta 

crocuta) ajaa naaraat ja nuoret urokset pois näiden metsästämältä saaliilta. Keniassa havaittiin 

leijonien menettävän kleptoparasitismin takia 20 % saaliiksi saamastaan ravinnosta. Vaikka 

menetys ei varsinaisesti aiheuttanut aliravitsemusta, oli naaraiden kuitenkin lisättävä merkittävästi 

saalistamiseen käyttämäänsä aikaa ja energiaa, tihennettävä metsästyskertoja, ja taisteltava 

enemmän hyeenoja vastaan. (Cooper et al. 1991) 

 

5.2 Lisääntyminen 
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Seksuaalivalintaan vaikuttavia poikasmurhia (sexually selected infanticide) tapahtuu, kun uros saa 

paremman lisääntymismenestyksen itselleen tappamalla poikaset, joita se ei ole itse siittänyt. Emä 

tulee näin nopeammin uudelleen kiimaan, kun sillä ei ole jälkeläisiä huolehdittavanaan ja uros voi 

näin siittää uuden pentueen. Yksinkertaistettuna poikasten tappaja kasvattaa kelpoisuuttaan ja 

geneettisen perimänsä jatkuvuutta, kun taas vanhempien kelpoisuus laskee. Poikasmurhia tapahtuu 

pääasiassa kädellisillä, sekä maalla elävillä pedoilla kuten karhuilla ja leijonilla. Kun näiden lajien 

trofeeyksilöitä, erityisesti dominantteja uroksia poistetaan, ovat seuraukset kauaskantoiset. 

(Swenson 2003) 

Koska urokset liikkuvat suuremmilla alueilla ja voivat pitää reviirillään useita naaraita, joilla on 

niiden pentuja, uroksen kuolema ja vaihtuminen vaikuttavat useisiin pentueisiin. Vanhat urokset 

myös vähentävät mahdollisten nuorien poikassurmaajien immigraatiota. Metsästyksen vuoksi 

tapahtuva uroksen vaihtuminen voi siis haitata populaation kasvua, koska jälkeläiset eivät 

välttämättä kasva aikuisiksi (Swenson 2003). Esimeriksi Skandinavian karhuilla (Ursus arctos 

arctos) pentujen selviytymistodennäköisyys alueilla joilta metsästettiin uroskarhuja, oli 72 %, kun 

taas metsästyksestä vapaalla alueella se oli 98 % (Swenson et al. 1997). Sama ilmiö on havaittu 

myös Tansanian leijonilla, ja lajin sukupuuttouhkasta ollaankin nyt erittäin huolissaan. Jos urosten 

vaihtuvuus käy liian nopeaksi trofeemetsästyksen takia, tarpeeksi suuri osa jälkeläisistä ei ehdi 

kasvaa lisääntymiskykyiseksi aikuiseksi ja populaation kasvu kääntyy negatiiviseksi (Whitman et 

al. 2004).  

Haaremin muodostavilla lajeilla kuten seeproilla (Equus burchellii), saksanhirvillä (Cervus elaphus) 

ja fasaaneilla (Phasianus colchicus), yksi dominoiva uros huolehtii ryhmästä naaraita ajaa 

tunkeilevat urokset pois. Luonnollisesti uroksen kuolema aiheuttaa sosiaalista epävakautta ja 

kasvanutta stressiä, mutta esimerkiksi hevosilla myös vähentynyttä laidunnusaikaa sekä kunnon 

laskua. Tärkeimpänä syynä ovat urokset, jotka yrittävät valloittaa haaremia (Berger 1983). Tiheä 

dominoivan uroksen vaihtuvuus on kuluttavaa myös koiraille, joille taistelu haaremin herruudesta 

on hyvin energiaa vievää ja jopa tappavaa.  

Villeillä hevosilla (Equus caballus) on tutkittu uroksen vaihtuvuuden indusoimia abortteja, jolloin 

kantava tamma menettää alle kuusikuisen varsansa. 80% aborteista johtui uuden orin 

paritteluyrityksistä ja 20% muista stressitekijöistä, jotka liittyivät dominoivan uroksen 

vaihtumiseen. Uusi uros hedelmöittää tammat, niiden tullessa nopeammin uudelleen kiimaan ja 

kilpailijan geneettisen investoinnin poistuessa. Indusoitu abortti ehkäisee näin tammaa tuhlaamasta 

resurssejaan varsan kantamiseen loppuun asti. Uusi ori kuitenkin surmaisi tai pakottaisi emän 

hylkäämään sen. Tapahtuma kuitenkin heikentää populaation lisääntymismenestystä (Berger 1983). 



15 

 

Kansasin harmaakarhuilla (Ursus arctos horribilis) havaittiin metsästetyillä alueilla asuvien 

naaraiden välttelevän alueita, joilla olisi ollut runsaasti ravintoa ja tyytyvän huomattavasti 

huonompiin asuinseutuihin. Syynä ovat alueilla elävät urokset, jotka voisivat surmata naaraan 

pennut ja joita naaras näin väistää kehnommille habitaateille. Tällaisella toiminnalla on erittäin 

suuri vaikutus naaraan ja pentujen kuntoon, mikä aiheuttaa voimakkaan negatiivisen vaikutuksen 

populaation kasvukertoimelle. (Wielgus & Bunnell 2000) 

 

6. Luonnollisen kuolevuuden jäljittely 

 

Erittäin monissa valikoivaa metsästystä ja sen evolutiivisia vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa 

(Harris et al. 2002, Milner et. al. 2007, Mysterud 2011) painotetaan, että metsästyksen 

suunnittelussa ja kaatolupien myöntämisessä tulisi ottaa paremmin huomioon luonnollisen 

kuolevuuden kaava. Luonnollinen kuolevuus tarkoittaa muista syistä kuin metsästyksestä 

aiheutuvaa kuolevuutta, toisin sanoen niiden yksilöiden osuutta populaatiosta tai ikäryhmästä, jotka 

joutuvat petojen saaliiksi tai kuolevat esimerkiksi tauteihin.  

Tutkijat pyrkivät osoittamaan valinnan olevan metsästetyissä populaatioissa pitkälti keinotekoista ja 

ihmisen toiminnan luomaa. Tiivistetysti sanoen ikään ja sukupuoleen perustuvilla luonnossa 

esiintyvät kuolleisuuskaavoilla, jotka johtavat elinkiertostrategisiin lisääntymismalleihin, on 

tutkimuksellisen näytön mukaan vähemmän epätoivottuja pitkäaikaisia evolutiivisia vaikutuksia 

kuin ”luonnottomilla”.  

Tämän kaltainen muutos vaikuttaa geneettisen monimuotoisuuden säilymisen kautta lajien 

suojelutarpeeseen ja lopulta itse metsästyksen jatkuvuuteen tulevaisuudessa. Ottaen huomioon 

metsästyksen taloudellinen hyöty sekä luonnon monimuotoisuuden itseisarvo, tulisi metsästyksen 

hallintoa ohjata tutkimuspohjaiseen säätelyyn, jossa lajin ikään perustuva 

selviytymistodennäköisyysmalli otettaisiin huomioon. Näin suunniteltujen metsästysasetusten 

pitäisi ohjata populaation kehitystä suuntaan, jossa tapahtuu alleelifrekvenssien muutoksia, 

harvinaiset alleelit eivät suurella todennäköisyydellä häviäisi ja sukupuolijakauma ei vinoutuisi 

rajusti (Harris et. al. 2002). Koska luonnollinen kuolevuus on suurinta nuorissa, ei vielä 

sukukypsissä yksilöissä sekä vanhoilla, tulisi keskittyä näihin ikäryhmiin (Ginsberg & Milner-

Gulland 1994). 

R Bischof, A Mysterud sekä JE Swenson toteavat kuitenkin artikkelissaan, että luonnollisen 

kuolevuuden jäljittelyä ei voi vielä ilman lisätutkimuksia täysin tukea. He totesivat mallinnuksensa 
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tuloksista, että jos erityisenä tavoitteena on ylläpitää ominaisuuksien jakauma samana kuolemien 

jälkeenkin, pitäisi yksilöiden poiston olla satunnaista kyseisen ominaisuuden suhteen. Tulos oli 

sama, riippumatta siitä tapahtuiko metsästys ennen vai jälkeen luonnollisen kuolevuuden. 

Kompensoivan kuolleisuuden poissa ollessa luontaista kuolleisuutta matkiva metsästys johtaa 

luonnollista kuolemaa seuraavan odotettavan suuntaavan tekijän voimistumiseen, kun taas 

ominaisuuteen suuntaamaton metsästys ei vaikuta kuolleisuuden jälkeiseen ominaisuuden 

jakaumaan, jota voitaisiin odottaa metsästyksen poistavan vaikutuksen puuttuessa. (Bischof et. al. 

2008) 

 

6.1 Muita huomioita 

 

Erityisesti trofeemetsästyksessä ikäkynnyksen soveltaminen urosten tappamisessa olisi hyödyllistä, 

koska sillä voitaisiin taata hyvät geenit omaavan uroksen ehtineen siirtää alleelinsa eteenpäin. 

Valitettavasti iän todentaminen luotettavasti ilman näkyvää ulkoista tekijää voi olla lajista riippuen 

vaikeaa tai lähes mahdotonta. Toisekseen koska trofeeyksilöiden sekundääriset 

seksuaaliominaisuudet (kuten esimerkiksi leijonan harja ja hampaat) kasvavat iän myötä, voivat ne 

olla kehittyneet korkealaatuiselle yksilölle jo nuorella iällä, joka täten voi tulla ammutuksi ehtimättä 

lisääntyä. Tällä on luonnollisesti negatiivinen vaikutus populaation kokoon ja tavoiteltavien 

fenotyyppien yleisyyteen. (Whitman et. al. 2004) 

Toinen lähestymistapa voi olla huomion kiinnittäminen ajankohtaan, jolloin metsästys tapahtuu. 

Tällä hetkellä useimpien sorkka- ja kavioeläinten metsästys tapahtuu kiima-aikana. Jos vanhat 

urokset ammuttaisiin vasta kiimakamppailujen jälkeen, ovat ne voineet jo siittää jälkeläisiä (Kokko 

et. al. 2001). Kun taas vieraita poikasia surmaavilla lajeilla, kuten karhuilla ja leijonilla, 

metsästyksen ajoittaminen jälkeläisten itsenäistymisen jälkeiseen luonnolliseen vaiheeseen 

vähentäisi ylimääräisiä poikassurmia (Whitman et. al. 2004). 
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