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Ilves 
Lodjur 
Lynx lynx 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): elinvoimainen (LC) EU:n lajikoodi: 1361 

Rauhoitettu (MetsL 1993/615) 
Luontodirektiivin laji (liitteet II (var.) ja IV) 
BOR suojelutaso suotuisa, paraneva 
ALP suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin. Sen ruu-
miin pituus on 80–130 cm ja paino 14–25 kg, urokset kook-
kaampia kuin naaraat. Ilveksen turkki on kesällä kellanrus-
kea ja talvella selvästi vaaleampi. Häntä on lyhyt, paksu ja 
mustakärkinen. Korvat ovat tupsupäiset. Ilves on lihansyöjä. 
Sen saalisvalikoima on hyvin laaja aina pikkujyrsijöistä ja 
linnuista peuran ja poron kokoluokkaan asti. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Suomen ilveskanta on runsastunut rauhoituksen turvin ja il-
vestä tavataan nykyään koko maassa. Ilveksen elinpiirin 
koko vaihtelee noin 100–1000 neliökilometrin välillä. Urok-
silla on isommat elinpiirit ja niiden elinalueilla saattaa elää 
useampia naaraita. Ilves ei ole yhteen elinympäristötyyppiin 
erikoistunut laji, mutta se asustaa kuitenkin pääsääntöisesti 
erilaisissa metsissä. Se pystyy elämään myös hyvin lähellä 
ihmisasutusta. Pesäpaikan se valitsee vaikeakulkuisesta 
maastosta yleensä puolirinteestä tai läpäisemättömästä ti-
heiköstä. 
 

 
Nykytila ja uhkatekijät 
Vuonna 2019 Suomessa oli noin 2 100 aikuista ilvestä. Il-
veskanta kasvoi yhtäjaksoisesti parisen kymmentä vuotta, 
jonka aikana lukumääräarvio on yli nelinkertaistunut. 
Vuonna 2015 kannan koko kääntyi kuitenkin laskuun, jol-
loin aloitettiin ilveskannan voimakkaampi sääntely metsäs-
tyksen avulla (kannanhoidollinen metsästys vuosittain 
myönnettävän kiintiön mukaan). Laji on jo levittäytynyt kai-
kille sopiville alueille, eikä kannan kasvulle ole siksi enää ti-
laa. Ilveskantaa rajoittaa metsästyksen lisäksi sairaudet, lii-
kenne ja ravinnonsaanti kovina talvina. 
 
Hoitosuositukset 
Ilveskannan hoidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö 
ja sen alainen riistahallinto. 
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