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Karhu 
Björn  
Ursus arctos 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT) EU:n lajikoodi: 1354 

Rauhoitettu (MetsL 1993/615) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II (var.) ja IV) 
Luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji 
BOR suojelutaso suotuisa, paraneva 
ALP suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Karhu on Euroopan suurin petoeläin. Se on tunnistettavissa 
vaivatta suuruutensa ja ulkonäkönsä vuoksi (vankat raajat, 
vahva kaula sekä kyttyrähartiat). Karhu on sekaravinnon 
käyttäjä, joka muun muassa syö marjoja, sieniä, hyönteisiä, 
haaskoja ja voi saalistaa isokokoisia hirvieläimiä. Karhu 
nukkuu lumisen ajan talviunta. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Runsaimmin karhua on Itä-Suomessa, mutta sitä esiintyy 
koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Karhu on 
metsäeläin. Se liikkuu kaikenlaisissa metsissä hakkuu-
aukoilta vanhoihin havumetsiin. Erityisen tärkeitä ovat van-
hat kuusikkokorvet ja lehdot. Karhun elinpiirin koko vaihte-
lee biotoopin ja yksilön arvoaseman mukaan 200 km²:stä yli 
1000 km²:iin. Karhu kaivaa pesänsä esimerkiksi kuivaan 
mäenrinteeseen, puunjuuren alle, muurahaispesään tai kal-
lioluolaan. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Apollo on ollut aikaisemmin yleinen, mutta ei erityisen Kar-
hukanta Suomessa alkoi runsastua 1970-luvun alkupuolella. 
Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa eli ennen 
syksyn 2019 metsästyskautta vähintään 2300–2500 karhua. 
Karhukanta on Suomessa geneettisesti monimuotoinen. Kar-
hun lisääntymistulos on kohtalaisen hyvä ja sen kanta on 
kasvanut metsästyksestä huolimatta. Vuonna 2018 karhusaa-
lis oli 305 yksilöä. Karhulla ei ole luontaisia vihollisia, 
mutta karhuja kuolee metsästyksen lisäksi myös esimerkiksi 
liikenteen uhreina. Ravintotilanne saattaa myös vaikuttaa 
kielteisesti karhukannan kehitykseen. 

 
Hoitosuositukset 
Karhukannan hoidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö 
ja sen alainen riistahallinto. 
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