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Valkohäntäkauris (aiem
min valkohäntäpeura) 
ja metsäkauris ovat 

voimakkaasti runsastuneet 
Suomessa viime vuosikym
menien aikana. Runsastumi
seen on monia syitä, kuten il
mastonmuutos, talviruokinta, 
siirtoistutukset ja suurpetojen 
vähyys. Molemmat kaurislajit 
elävät saaristoalueita myöten 
monenlaisissa ympäristöissä, 
kuten metsissä ja maatalous
ympäristöissä. Lajien esiinty
minen keskittyy Etelä- ja Län
siSuomeen.

Valkohäntäkauris on poh
joisamerikkalainen laji, joka le
visi tarhasta Suomen luontoon 
vuonna 1938. Täällä laji on luo
kiteltu tarkkailtavaksi tai pai
kallisesti haitalliseksi vieras
lajiksi. 1960luvun alussa val
kohäntäkauriita arvioitiin elä
vän Suomessa noin 1 000 yk
silöä, mutta uusimman arvion 
mukaan jo noin 109 000 yksi
löä. Kanta on tihein Hämeessä, 
LounaisSuomessa ja eteläran
nikolla. Tiheimmillään kanta 
on jopa yli 90 yksilöä tuhan
nella hehtaarilla. 

Eurooppalainen metsäkau
ris kuului Suomen eläimistöön 
jo muinoin, mutta hävisi täältä 
satoja vuosia sitten. Laji palasi 
sekä luontaisesti että istutettu
na 1950luvulla ja nyt määräk
si arvioidaan noin 35 000 yksi
löä, josta vajaa puolet elää Ah
venanmaalla. Muutoinkin kan
ta on tihein lounaisessa osassa 
Suomea.  

Kauriiden on havaittu ai
heuttavan merkittäviä haitto
ja viljelyksillä, pihoissa ja puu
tarhoissa syöden istutettu
ja kasveja. Viime vuosina on 
havaittu myös kielteisiä vai
kutuksia luonnonkasveihin. 

Esimerkiksi Saaristomerellä 
uhanalaisten perhosten touk
kien käyttämistä ravintokas
veista isomaksaruoho (Hylo-
telephium telephium) ja pysty
kiurunkannus (Corydalis soli-
da) sekä perhosten mesikas
vit ovat vähentyneet. Valko
häntäkauriit ovat paikoin syö
neet uhanalaisen seljakämme
känkin (Dac  tylo rhiza sambuci-
na) vähiin. Tammisaaren saa
ristossa tiheä valkohäntäkau
riskanta on yhdistetty kymme
nien luonnonkasvien vähenty
miseen. 

Kauriiden paikallinen vai
kutus kasvillisuuteen voi ol
la suuri, mutta ilmiö on kui
tenkin tarkemmin dokumen
toimaton. Tämän johdosta ke
räämme nyt kasviharrastajien 
havaintoja kauriiden aiheutta

mista vaikutuksia luonnonkas
veihin. Minkälaisia havaintoja 
sinä olet tehnyt? Mihin kasvei
hin laidunnus kohdistuu, mit
kä kasvit ovat vähentyneet tai 
minkälaisia vaikutuksia kas
villisuuteen laajemmin olet ha
vainnut? Olemme kiitollisia 
kaikista havainnoista eri puo
lilta Suomea. Näitä havaintoja 
tullaan hyödyntämään kasvi
lajien ja rannikkoluontotyyp
pien tilan arvioinnissa, sekä 
suojelun ja hoidon suunnitte
lussa.
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