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Metsästys pyörittää paikallista toimintaa
Villieläinten kohtalot kosketta-

vat meitä kaikkia. Uhanalaisia
lajeja on yhä enemmän. Monet
elinympäristöt ovat vaarassa
kadota. Niin tapahtuu meillä
Suomessa ja muuallakin maailmassa.
Cecil-leijonan kohtalo viime heinäkuussa Zimbabwessa
nosti valtavan myllerryksen.
Leijona ja sen kaatanut hammaslääkäri pyörivät keskusteluissa.
Eläinten oikeuksia puolustavat liikkeet ovat erittäin aktiivisia joka puolella maailmaa.
Eläinten laiton tappaminen
sotketaan yhä useammin lailliseen metsästykseen.
Kestävä metsästys hyödyttää kuitenkin luonnonsuojelua ja paikallisia elinkeinoja.
Tätä meidän tulee edistää
konkreettisin toimenpitein
ja sopimuksin ympäri maailman. Metsästys on luonnossa
liikkumista ja havainnointia
siinä missä muutkin luonto
aktiviteetit. Vastuullinen

metsästäjä huolehtii eliöiden
elinympäristöistä ja metsästää
kestävän periaatteen mukaisesti hyödyntäen saaliinsa.
Euroopan komissio julkaisi

helmikuussa toimintasuunnitelmansa luonnonvaraisten
kasvien ja eläinten laittoman
kaupan torjumiseksi. Tämä
kauppa on yksi maailman
tuottavimmista järjestäytyneen rikollisuuden muodoista.
Kilosta sarvikuonon sarvea
maksetaan jopa enemmän kuin
kilosta kultaa tai kokaiinia. Euroopan unioni on valitettavasti
tärkeä kauttakulkupiste. Myös
Euroopasta viedään omia luonnonvaraisia eliöitä laittomasti
muualle.
Laiton eläinten tappaminen
ja siihen liittyvä järjestäytynyt
rikollisuus tulisi saada loppumaan. Laillista metsästystä ei
pidä sotkea tähän kuvioon.
Yksi eläinoikeusliikkeiden
päämääristä on kieltää trofeiden eli metsästysmuistojen

Asioita sotketaan
silkasta tietämättömyydestä,
mutta myös
tarkoituksella.
tuominen EU:n alueelle. Euroopan parlamentin jäsenten
allekirjoituksia kerätään parhaillaan kirjalliseen kannanottoon trofeemetsästystä vastaan. Monet lentoyhtiöt ovat
asettaneet kieltoja trofeiden
kuljettamiseen koneissaan.
Pitäisi kuitenkin pitää mieles-

sä, että suurin osa tuoduista
trofeista on eläimistä, jotka
ovat hyvin yleisiä maassaan.
Suurin osa trofeista on ihan tavallisten metsästäjien muistoja
elämysmatkastaan, ja saalis
on hyödynnetty kokonaan
kotimaassaan muun muassa
ruuaksi.

Kestävän metsästyksen
periaatetta noudattava matkantarjoaja on käyttänyt osan
tuloistaan paikallisen luonnon
suojelemiseksi ja paikallisväestön hyväksi, sillä vain
säilyttämällä alkuperäinen
luonto tätä elinkeinoa voidaan
siellä jatkaa. Rahaa on käytetty
myös eläinkantojen suojeluun
salametsästykseltä ja muulta
rikolliselta toiminnalta.
Mitä kuuluu Zimbabween
tänä päivänä, runsas kahdeksan kuukautta Cecil-leijonan
poismenon jälkeen? Zimbabwen hallitus asetti alueellisia metsästyskieltoja valtavassa
kansainvälisessä paineessa.
Laillisten metsästysmatkojen määrän romahdettua rahaa
ei enää riitäkään suojeluohjelmiin tarpeeksi. Monilla alueilla
leijonamäärät ovat nousseet
yli sosiaalisen ja taloudellisen
kestävyysrajan. Salametsästys
lisääntyy.
Kuulostaa kovin tutulta.
Suomessakin on tultu siihen

johtopäätökseen, että villieläinten kantojen paras asiantuntija tulee Suomesta. Koskee
myös suurpetoja ja niiden
kannanhoitopolitiikkaa.
On vaikeaa hyväksyä
muualta annettuja ohjeita.
Ekologisen kestävyyden lisäksi
ajatellaan myös sosiaalista
kestävyyttä. Halutaan tehdä
eläimestä arvokas paikallisille
ihmisille. Tavoite on kitkeä
mahdolliset laittomuudet.

töä. Metsästys tarvitsee nimenomaan alkuperäistä luontoa.
Etsitään siis keinot laittomuuksien lopettamiseksi
niin meillä kuin muuallakin.
Otetaan selvää tosiasioista ja
tuetaan paikallisia, kestävällä
pohjalla olevia elinkeinoja.
Samalla säilytämme luonnon
tuleville sukupolvillemmekin.

Trofeekeskustelu velloo. Tun-

teet ohittavat tosiasiat. Asioita
sotketaan silkasta tietämättömyydestä mutta myös tarkoituksella. Kaukaa on helppo olla
viisas.
Metsästys tuo hyvinvointia
paikalliselle väestölle ja luonnolle myös Afrikassa. Laitonta
ja julmaa järjestäytynyttä
rikollisuutta ei kitketä kieltämällä laillisten metsästys
muistojen tuonti Eurooppaan.
Tuontikielto saattaisi tuhota
paikallista luontoa ja sen eliös-
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