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Pääkirjoitus: "Rauhoitettujen" lintujen lahti? 
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Pohjois-Savon linnuston faunistinen katsaus 
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VUOSilta 1993-95. Eelis Rissanen

51 Tiedonanto ym. sälää

Ohjeita kirjoittajille: Kaikenlaista lintuihin liittyvää, niin tieteellistä uin viihteellistä
aineistoa otetaan mieluusti vastaan. Käsikirjoituksen voi toimittaa joko selvästi
kirjoitettuna (käsin tai koneella) tai mieluiten tietokoneen levykkeellä. Kannattaa
kuitenkin ottaa ennen jutun tms. lähettämistä toimitukseen yhteyttä, jolloin saat
tarkempia ohjeita. Myös valokuvista ja piirroksista on pulaa (kaikenlainen kuva
materiaali kelpaa, myös värikuvat ja väridiat).
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" �4ult.oitettuiea." 
lia.tuiea. l41t.ti1 

Metsästäjät ja BirdLife ovat käynnis
täneet yhdessä jahdin, jossa met
sästäjät ampuvat alas lintuja ja 
BirdLife haluaa lahdata rakasta
miensa lintujen ampujat. Peliväli
neeksi BirdLife on ottanut rauhoi
tetut lintulajit. 

Lintuharrastajan lienee helppoa ym
märtää, miksi jotkut rauhoitetut ve
silinnut (esim. harmaasorsa, musta
lintu, lapasotka, uive/o) joutuvat 
maalitauluiksi metsästyksen yhtey
dessä: lintujen määrittäminen 
ampumistilanteessa ei ole mahdol
lista ehdottoman tarkasti - ei varsin
kaan keskivertometsästäjän lajintun
temuksella -, mutta tuskinpa 
pikamääritys onnistuisi keneltäkään 
ilman haulikkoa parempaa optista 
apuvälinettä. 

Metsästystä, jossa ammutaan vain 
rauhoittamattomia lajeja ei ole ole
massakaan. Totuus täytyisi kaikkien 
tunnustaa ja vaatimusta täysin 
"puhtaasta" metsästyksestä olisi 
syytä lieventää. Ehdottomuus ei 
mielestäni edistä BirdLifen tavoittei
ta, joihin pitäisi kuulua tahattomasti 
ammuttujen rauhoitettujen lintujen 
määrän minimointi. Luulenpa, ettei 
Suomesta löydy monta lintuharras
tajaa, joka ei kulkuneuvonsa - vaik
kapa bussin - puskurilla ole ollut 
kylmän viileästi murhaamassa 
rauhoitettua ruokaa poikasilleen et
sivää västäräkkiemoa. 

Mitä BirdLifen tulisi siis tavoitella? 
Suoraan sanoen voisimme vaikka 
ruveta keräämään maa- ja metsäta
lousministeriölle miljoonaa nimeä 
adressiin, jossa vaaditaan Suomeen 
yksittäisiä kohteita mainitsematta 
metsästykseltä rauhoitettujen 
kosteikkojen verkostoa. Kuinka ver
kosto toteutetaan, lienee tuhannen 

taalan kysymys. Siihen meidän pitäisi 
etsiä rakentavaa ratkaisua. Rauhoitus
alueiden tiellä on ainakin monta laki
pykälää, jos alueita aiotaan perustaa 
"pakkokeinoin". Kenties joudumme 
liittymään kalastuskuntiin ja 
metsästysseuroihin ja äänestämään 
mies ja ääni -periaatteella 
rauhoitukset voimaan. Lintuvesien 
kunnostushankkeiden rahoituksella 
ympäristöministeriö ja eurovalta pys
tyvät varmasti painostamaan parhai
den kosteikkoalueiden metsästys
seuroja ja kalastuskuntia. 

Jotkut lainsäädännön epäkohdat pi
täisi olla helppoa poistaa. Pimeällä 
metsästäminen voidaan kieltää. Voi
daan järjestää jonkin verran valvon
taa metsästyspaikoille, vaatia kiikarit 
jahtimiehille sekä lisää opintoja 
lajintuntemuksesta ja järkevästä, kes

tävästä metsästyksestä jahtiluvan 
haluaville. "Metsästäjiksi naamioitu
neet rumat ankanpojat", joille 
kalatiirat ja haikaratkin kelpaavat 
maalitauluiksi, tulisi metsästysjär
jestöjen ottaa itse hampaisiinsa, kos
ka ne tuntevat ongelman. Näihin ta
pauksiin laki antaa mahdollisuuden 
puuttua, jos niin halutaan. 

Tavoitteena on "rauhoitettujen" lintu
jen lahti - ei /ahtaus. Media huutaa 
verta. Sotaan yli- ja tulivoimaista vi
hollista vastaan ei kannata suoraan 
syöksyä, vaikka luulisimme jumalan 
olevan puolellamme. Toivottavasti 
BirdLife ei vain auo päätään, vaan 
pystyy uuteen päänavaukseen 
metsästyskeskustelussa. 
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