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Vuosina  1951 —1953 suoritetun  valtakunnan met  

sien  3.  inventoinnin  yhteydessä tehtiin  havaintoja 

myös hirven  esiintymisestä ja hirven  aiheuttamien  

taimikkovahinkojen laajuudesta. Hirviä  todettiin  
esiintyvän kautta maan, runsaimmin  kuitenkin  
Etelä-Suomen  länsiosissa.  Kokonaistuhoala  mänty  

valtaisissa taimikoissa  oli  10 000—15  000  hehtaarin  

suuruusluokkaa, joka merkinnee  noin  2 000—3 000  

hehtaarin  vuotuista  tuhoalaa.  Talvehtiva  hirvi  

kanta oli vastaavana aikana ollut  noin 7 000— 

9 000 eläintä  ja männyntaimikot olivat  valtaosal  

taan luontaisesti  syntyneitä. 

The distribution  of  moose (Alces alces  L.) and  

the  extent  of moose damage in  young  pine (Pinus 

sylvestris  L.)  stands  in  Finland  were surveyed in  
the  third  national  forest inventory carried  out in  
1951 —1953.  Moose  occurred  all  over the country  
but was most abundant  in  the  western  part of 
South Finland.  10 000—15 000  hectares  of young  

pine dominated  stands were severely  damaged by  

moose, which  would  mean an area of some 2 000— 

3 000  hectares  annually damaged. At that time 
moose population in Finland totalled about  
7 000—9  000 wintering animals  and  pine  stands  
were mostly naturally regenerated. 
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JOHDANTO 

Vuosina 1951—1953 suoritetun valtakun  

nan metsien 3. inventoinnin (Ilvessalo  1956) 

yhteydessä  tehtiin havaintoja  myös kasvi  

ja  eläinlajien  esiintymisestä.  Kerätyn  aineis  
ton  perusteella  on Kujala  (1964)  julkaissut  
laajan katsauksen metsä- ja  suokasvien  
levinneisyydestä  ja yleisyydestä  Suomessa. 

Sitä  vastoin useita  eläinlajeja  koskeneista 

havainnoista on toistaiseksi käsitelty  ja 

julkaistu  vain kekomuurahaisaineisto (Wuo  
renrinne 1974).  

Eläinhavainnot sisältävät  myös hirveä ja  

sen aiheuttamia metsävahinkoja  koskevan  

aineiston. Vaikka valtakunnan metsien 3. 

inventoinnista on kulunut jo 30 vuotta, 
katsottiin nämä havainnot tarpeelliseksi  
käsitellä ja julkaista, koska  tietoja hirvi  

vahinkojen  määrästä aikaisemman,  melko 
alhaisen hirvikannan ja pääosin  luontaiseen 
uudistamiseen perustuneen metsänkasva  
tuksen olosuhteissa ei ole ollut käytettä  
vissä. 

Kirjoittaja on saanut aineiston  tulkinnassa  arvo  

kasta  apua  fil.  tri  Lalli  Laineelta.  MMT Paavo  Tiiho  
nen on lukenut  käsikirjoituksen. Esitän  heille parhaat 

kiitokseni.  

INVENTOINTI  

Metsäinventoinnin maastotyöt on  kuvattu  
Ilvessalon (1951,  1956) julkaisuissa.  Pää  

piirteinä mainittakoon,  että tutkimuslinjat  
kulkivat maan halki lounaasta koilliseen 

ja linjojen etäisyys  toisistaan oli  6,5 —20  km. 

Linjoille  sijoitettiin yhden kilometrin  välein 

0,1  hehtaarin suuruinen ympyräkoeala  (var  
sinainen eli täyskoeala).  

Kasvi- ja eläinhavaintojen  teko on kuvattu  

Kujalan  (1964) julkaisussa.  Arviointiryh  

mään kuului biologi, jonka tehtävänä oli  

muistiinpanojen  tekeminen linjalle sattu  
vista kasvilajeista, kasviyhdyskunnista  ja 
erinäisistä eläinlajeista.  Hirven esiintyminen  

ja hirven aiheuttamat puustovahingot  ha  
vainnoitiin koko täyskoealan  alueelta. 

Lisäksi  havaintoja  tehtiin myös koealojen  

välitaipaleilla. Havainnot merkittiin  varta 

vasten laadituille koeala- ja välitaipalekaa  
vakkeille. 

Havainnointia varten laaditut kenttätyö  

ohjeet  mainitsevat hirven osalta seuraavaa: 
'Hirven esiintymistä  osoittavat varsinkin  

tuoreet papanat ja sorkan jäljet sekä puille  
aiheutetut vahingot. Viimeksimainituista 

merkitään erikseen  isompien puiden  kärsi  

mät kuorimis vahingot ja taimi vahingot  

puulajeittain  käyttäen  asteikkoa I = lievä 

(metsikkö voi toipua normaalisti), II = 

ankara (metsikkö  ei toivu aputoimenpiteittä  

normaaliksi),  111 = hyvin  ankara (metsikkö  
uudistettava kokonaan hirvituhon vuoksi)".  

Metsien arviointi käsitti 15 310 täyskoe  
alaa metsämaalla (kasvullinen  ja huonokas  

vuinen metsämaa).  Erinäisistä syistä  joh  

tuen — mm. siksi,  että keväällä ja loppu  

syksyllä  ei kaikkia kasvillisuushavaintoja  
voitu suorittaa —  havainnointia tehtiin vain 

noin 12 000 koealalla ja vastaavilla linjan  
osilla. Nämä linjanosat  on esitetty Kujalan  

(1964)  julkaisussa  kartassa  196.  Nyt  suorite  
tussa  koealakaavakkeiden tarkastuksessa  

joitakin  kaavakkeita  jouduttiin  hylkäämään  
epäselvyyksien  vuoksi. Yhteensä hirven ja 

hirvivahinkojen  esiintyminen voitiin selvit  

tää 11 939 koealalta. 

Lomakkeiden tarkastuksessa laskettiin  

tulokset vain männyn taimikkovahingoista,  
koska kelomisen ja lehtipuutaimikkovahin  

kojen määrää ja merkitystä  ei  voitu kaavake  

tietojen perusteella  riittävästi selvittää. 
Aineiston käsittelyssä  ei myöskään  eroteltu 
kasvullista ja huonokasvuista metsämaata, 
koska hirvivahinkoja  oli merkitty esiinty  
neeksi myös huonokasvuisilla metsämailla  

ja koska jakautuminen  kasvulliseen tai  
huonokasvuiseen metsämaahan ei aina ollut 

selvä. 
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TULOKSET 

Hirven esiintymishavaintojen  ja hirven 
aiheuttamien männyntaimikkovahinkojen  
alueellinen jakautuminen  ja suhteellinen 

runsaus  on esitetty  kuvissa  1 ja 2.  Karttoihin  

on  10 km kohden merkitty  esiintymishavain  

not koealoilla ja koealojen  välitaipaleilla  

siten,  että pieni  piste  on yksi  havainto, keski  
kokoinen  piste  vastaa  2—5 havaintoa,  ja 
suurin piste 6 tai useampaa havaintoa. 
Lisäksi  vahinkojen  voimakkuus on  paino  

tettu siten, että ankara (II)  vahinko vastaa 
kahta ja hyvin  ankara vahinko (III) kolmea 
havaintoa. Karttoja  tarkasteltaessa on  huo  

mattava, että esiintymishavaintojen  tiheys  ei 
ole suoraan vertailukelpoinen  maan eri  osien 

välillä, koska  arviointilinjojen  välinen etäi  

syys  vaihteli alueellisesti (ks.  Kujala  1964, 
kartta 196). Täten esimerkiksi  Pohjois-Hä  

meessä ja Vaasan seudulla kartat antavat  

vaikutelman todellista suuremmasta  ja Poh  

jois-Suomessa  todellista pienemmästä  hirvi  

tiheydestä.  
Runsaimmin hirven esiintymishavaintoja  

oli  Kaakkois-Suomesta,  Lounais-Suomen ja 
Häme-Satakunnan alueilta,  Vaasan seudulta 

ja Koillis-Lapista.  Taimikkovahinkohavain  

not  jakautuivat  suunnilleen hirven esiinty  

mishavaintojen  mukaisesti. Kuitenkaan esi  
merkiksi Kaakkois-Suomessa  vahinkoja  ei 
ollut todettu runsaista hirven esiintymis  

Taulukko  1. Hirvivahinkoala  mäntyvaltaisissa taimi  
koissa  vuosina  1951 —1953  suoritetun  valtakunnan  

metsien  inventoinnin  mukaan.  

Table  1. The  area of  young pine dominated  stands  
damaged by moose in Finland in 1951—1953, 

according to  the  survey carried  out in  the national  

forest survey.  

havainnoista huolimatta. 

Vahinkotapausten  jakautuminen tuho  
luokkiin ja koealoja  vastaavat kokonais  

pinta-alat  on esitetty  taulukossa 1.  
Runsaimmin hirvivahinkoja oli ollut 

MT-ryhmän ja VT-ryhmän metsämailla 

ja rämeillä. Todennäköisesti kaikki  vahinko  
alat olivat luontaisesti syntyneissä  männyn  
taimikoissa. Vahinkohavainnot (85  koealaa)  

jakautuivat  metsä- ja suotyypeittäin  seu  
raavasti: 

TULOSTEN  TARKASTELU 

Hirven aiheuttamiin metsävahinkoihin on 

Suomessa kiinnitetty  huomiota jo kauan 

(esim.  Ehrström 1888, Kangas 1949). Vahin  

kojen valtakunnallista laajuutta  ei ole kui  
tenkaan selvitetty,  vaikka eräitä laajahkoja  
tutkimuksia on  tehty eri  aikoina (Sainio  

1957,  Hirvivahinkokomitean... 1960, Löyt  

tyniemi  ja Hiltunen 1976). Joitakin alueel  
lisia vahinkoselvityksiä  on myös suoritettu 

(Korhonen  1939, Etelälahti 1950, Yli-Vak  
kuri 1956, Huttunen 1977). 

Tuholuokka 

Damage  class  

Koealoja, kpl Koealoja vastaava 

No.  of  sample pinta-ala, ha 

plots Total area damaged, hi 

lievä  

slight 
61 112 000 

ankara  

severe 

17 31 000 

hyvin  ankara 

very  severe 
7 13 000 

'hteensä  
—

 total 85 156 000  

/letsä-  tai  suotyyppi omt MT VT CT HMT VMT EMT  EVT ErCIT Kallio- Korvet Rämeet Ojitetut 
maa suot, ym. 

koealoja, kpl 1 9 14 6 2 1 10 6  6 4 6 14 6 
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Kuva 1. Hirven  suhteellinen  esiintymistiheys vuosina  
1951 —1953  metsien  inventoinnin  koealoilla  ja koe  
alojen välitaipaleilla tehtyjen  havaintojen mukaan.  
Pisteiden  selitykset  tekstissä.  

Figure 1. Distribution  and  relative  abundance  of  moose 
in Finland  in 1951 —1953, according  to the  findings 

on  forest inventory sample  plots and  survey  lines. 

Kuva 2. Hirvivahinkojen suhteellinen  esiintymisrun  

saus mäntyvaltaisissa taimikoissa vuosina  1951 —1953  

metsien  inventoinnin  koealoilla  ja koealojen väli  

taipaleilla tehtyjen  havaintojen mukaan.  

Figure 2. Distribution  and relative  extent of moose 

damage in  young  pine dominated  stands in  Finland  

in 1951 —1953, according to the  findings on forest 

inventory sample plots and  survey  lines. 

Nyt  tarkasteltava hirvivahinkoinventointi  
on  ensimmäinen koko maan kattava tilas  

tollisesti edustavaan otantaan  perustuva  

selvitys.  Vaikka vahinkokoealojen  määrä 

jäi varsin pieneksi,  voidaan saatujen  pinta  
alatulosten kuitenkin melko luotettavasti  

katsoa  edustavan todellisten vahinkoalojen  

valtakunnallista suuruusluokkaa (esim.  Il  
vessalo 1956, s. 194—204). Sitä vastoin  
enää ei ole  arvioitavissa,  miten vahingon  

merkityksen  luokittelu on vastannut kriit  

tistä  metsänhoidollista näkemystä.  Ilmeistä  

kuitenkin  on, että vahinkojen  merkitys  tai  
mikon kehityksen  kannalta on luokiteltu 

jossain määrin suuremmaksi kuin esimer  
kiksi  Yli-Vakkurin (1956) Pohjanmaan  män  

nyn kylvötaimikoiden  hirvivahinkoja  koske  

neessa selvityksessä.  Lisäksi vahinkoja  on  
todennäköisesti merkitty esiintyneen  myös 

sellaisissa taimikoissa,  jotka eivät esimer  
kiksi kasvupaikkansa  tai  alikasvosasemansa 
vuoksi ole olleet kehityskelpoisia.  Vahin  

kojen metsätaloudellista merkitystä  vähen  

tää vielä se,  että noin 10—20 % todetusta 
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vahinkoalasta oli  huonokasvuisten metsä  

maiden männyntaimikoissa.  
Inventointitulosten mukaan oli 1950- 

luvun alussa ollut jonkin asteisia hirvi  

vahinkoja  noin 150 000 hehtaarin alalla  
mäntyvaltaisissa taimikoissa. Varsinaiseksi  
tuhoalaksi oli tästä kuitenkin luokiteltu 

alle 10 °70. Jos oletetaan tämän tuhoalan 

olleen kertymä  viideltä vuodelta,  olisi vuo  

tuinen hirvituhoala ollut 1940—50-lukujen  
vaihteessa 2 000—3 000  ha. Talvehtiva hirvi  

kanta oli vastaavana aikana ollut noin 

7  000—9 000 eläintä (Sainio  1956, Nygren  

1979). 
Hirvikannan suhteellista tiheyttä  kuvaavat  

esiintymishavainnot  osoittavat hirvien mää  

rän  lisääntyneen  esimerkiksi  20 vuotta  aikai  

sempaan tilanteeseen (Kujala  1931) verrattu  

na erityisesti Kaakkois-Suomessa,  Keski  

suomen järvialueella  ja Pohjanlahden  ranni  
kolla. Pohjois-Suomen  suhteellisen tiheät 

esiintymishavainnot  (vrt. Sainio 1956, Hirvi  

vahinkokomitean... 1960) saattavat johtua 
osittain siitä, että hirven vaellukset olivat 
aiheuttaneet kantaan nähden runsaasti ha  

vaintoja  (Vesterinen  1940,  Pulliainen 1974). 
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SUMMARY 

Introduction 

The occurrence of  many plant and  animal  species 

was surveyed in the third national  forest inventory 

carried out in  1951 —1953 (Ilvessalo 1951, 1956). 

Kujala (1964) has  published the botanical  part  of  the 

observations, while  the zoological material  has been  
left mainly untreated  so far. The material  dealing 

with  the  distribution  of moose (Alces  alces  L.) and  
the extent  of moose damage in  young pine (Pinus 

sylvestris  L.) stands  has, however, been  recently studied  

and  the  results  are  presented in  this paper.  

Material and methods 

The forest inventory was carried out as a ground 

survey,  using a  combination  of line  survey  and  circular 

sample plots. The survey  lines  were drawn from south  
west to north-east. The distance  between  the survey  

lines  differed  from 6.5 km  in  the  southernmost  part 
of Finland  to 20 km  in North Finland.  The sample 

plots  of  0.1  hectare  were placed along the  lines  at  1 km  
intervals.  For the details  of the  survey and  discussion  

about  the probability aspects, the publications by  
Ilvessalo  (1951, 1956) and  Kujala  (1964) are referred  
to. The total number  of  the forest survey sample 

plots  was about  15 000. The  moose survey,  however, 
consisted  only  of a. 12 000  plots, because  some  parts  

of the  lines  were omitted in  the  botanical  and  zoological 

survey  (see Kujala 1964, Map 196). 

The  occurrence  of moose was recorded  in  field  on the  

basis  of  damaged plants, faeces,  tracks,  etc. found  

on the  survey  lines  and  sample plots. Moose  damage 
in  young pine stands  was  divided  into  three  categories: 
I = slight damage; II  = severe damage; 111 = very  
severe damage, i.e.  the  stand  is to be  replanted due  to 
moose damage. 

Results  

At the  beginning of the  19505, moose was most  
abundant  in  the  western part  of South  Finland.  The  
density was relatively high also  in  the  eastern part  of 
Finnish  Lapland (Figure 1). 

Browsing  damage was observed on 85  sample plots, 
which  represent  a total  area of a. 150 000  hectares  

(Table 1). 10 000—15 000 hectares  of pine stands  were 
very  severely  damaged by  moose. Assuming that  this  
area was an accumulation  of  five  previous  years,  the  
area damaged annually would  have  been  about  2 000

— 
3 000  hectares.  The moose population in  Finland  at  that 
period totalled  some 7 000—9  000  wintering animals.  
About  20 per  cent  of this  moose damage occurred  on 
poorly productive  forest  land, i.e.  on poor  peatlands 
and  on rocky  soils.  Compared with  the share  of 
different  forest  site  types  and  tree  species  dominances, 
moose damage occurred  relatively  most frequently 
in  young pine stands  in spruce  dominated  forests 
and  on pine swamps.  
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