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Tapettaviksi
 syntyneet

Leijonanpentu riistetään emol-
taan vain muutaman päivän 
ikäisenä. Se varttuu aikuiseksi 
vankeudessa ja ihmiseen tottu-
nut leijona ammutaan aidatul-
la alueella metsästysmuistoksi.  
Tämä julma teollisuus on Etelä-Af-
rikassa täysin laillista.

A  IAN MICHLER & PIPPA HANKINSON 
LJUKKA PALM
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Lumo 10  | 13 Kun pennut ovat neljän kuukauden ikäisiä, pääsevät 
vapaaehtoistyöntekijät niiden kanssa leijonakävelylle.
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B
iltong-metsästyksen eli ravinnoksi metsästyksen ohella Etelä-Afrikassa 
harjoitetaan kahdenlaista trofeemetsästystä, jossa motiivina on met-
sästysmuiston saaminen. Fair chase -metsästys tapahtuu luonnossa 
ja kohteena ovat villit eläimet. Retki voi kestää jopa 21 päivää ja silti 
metsästäjä voi jäädä saaliitta, sillä eläimellä on mahdollisuus paeta. 
Mutta aidatulla alueella metsästäminen, canned hunting, on Etelä-Af-
rikassa ylivoimaisesti suosituin laillisen metsästyksen muoto. Koko 
ikänsä vankeudessa elänyt ja ihmiseen totutettu leijona tai muu eläin 

tapetaan pienellä rajatulla alueella, josta ei ole pakomahdollisuutta. Luonnollisestikaan 
canned hunting ei edellytä juuri minkäänlaisia metsästys- tai aseenkäsittelytaitoja. Ei 
ole harvinaista, että kehnosti sihtaava asiakas tarvitsee useita laukauksia saadakseen 
saaliin hengiltä.

”Trofeen vahingoittamista varotaan, mistä myös on usein seurauksena monta 
laukausta eri puolille kehoa, jotta liian lähelle päätä tai taljan keskeisiä osia ei tulisi luo-
dinreikiä”, kertoo Ian Michler, eteläafrikkalainen luontokuvaaja ja ympäristöjournalisti. 
Hän on taistellut trofeemetsästystä ja etenkin canned huntingia vastaan 1990-luvun 
lopulta asti, kohta 20 vuotta.

V
uonna 2007 Etelä-Afrikan hallitus yritti vihdoin saada maahan juurtunutta leijo-
nafarmibisnestä suitsittua lainsäädännöllä. Etelä-Afrikan petoeläinten jalostajien 
yhdistys, Predator Breeders Association of South-Africa, haastoi hallituksen kuitenkin 

oikeuteen. Vaikka yhdistys hävisi varsinaisen haasteen, viivytystaktiikka onnistui. Heidän 
vetoomuksensa jäi osin voimaan ja muotoseikan vuoksi lakiesityksen eteneminen tyssäsi. 
Syntyi porsaanreikä, jonka jälkeen canned hunting alkoi rehottaa entistäkin villimpänä. 

”Byrokratia poiki muna- ja kanatilanteen, jossa maataloushallinnon virkamiesten 
mielestä tarhatut leijonat ja muut eläimet ovat villieläinhallinnon heiniä ja päinvas-
toin”, sanoo Michler.

Michlerin mukaan canned huntingin pesiytymistä juuri Etelä-Afrikkaan ovat 
osaltaan edistäneet vanhoilliset raamatulliset näkökannat, joissa ihminen nähdään 
luomakunnan kuninkaana sekä maan brutaali apartheid-menneisyys. Maassa on 
arviolta 200 villieläinfarmia, joissa kurjissa oloissa vietetyn ankean elämän päättävää 
luotia odottaa 6000–8000 leijonaa. Luonnonvaraisia leijonia Etelä-Afrikassa on 
2500–3200 ja koko Afrikassa 20 000–35 000. Toimintaa perustellaan muun muassa 
paikallisen talouden pönkittämisellä ja metsästyskulttuurin vaalimisella.

”Afrikkalaisilla ihmisillä ei ole omasta takaa minkäänlaista trofeemetsästyskult-
tuuria tai -perinnettä. He eivät ole trofeemetsästäjiä. Trofeemetsästys on kolonialis-
tinen konsepti, joka hyväksikäyttää mannertamme. Hyväksikäyttäjiä ovat varakkaat 
bisnesmiehet, sotilaat ja poliitikot, jotka harrastavat sitä huvin vuoksi”, toteaa Michler.Trofeeksi tuomittu.
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E
telä-Afrikassa turismin tuomista tuloista vain kuusi 
prosenttia liittyy jollakin tavoin metsästykseen. Canned 
huntingin osuus tästä on vain murto-osa. Sillä ei ole 

todellista kansantaloudellista merkitystä, eikä tuottoja 
heru juurikaan paikallisille, vaikka järjestäjilleen kyseessä 
onkin iso bisnes.

Leijonien kasvattamiseen tappamista varten kytkey-
tyy muitakin vastenmielisiä piirteitä kuin pelkkä canned 
hunting. Kun leijonat ovat vielä liian pieniä ammuttaviksi, 
valjastetaan ne hoivaturismin tarpeisiin. Pennut riiste-
tään emoiltaan muutaman päivän ikäisinä, jotta pentuja 
voidaan tehtailla nopeammin ja saada ”orvot” pennut 
mahdollisimman pian vapaaehtoisleiriläisten ja farmien 
päiväkävijöiden helliteltäviksi. Pentujen sylissä pitämistä 
ja hellimistä markkinoidaan erityisesti lapsille. Sillä välin, 
kun isä ja äiti ovat metsästämässä, voivat lapset leikkiä 
pentujen kanssa ja ”hoitaa” niitä.

Kun pennut ovat noin neljän kuukauden ikäisiä al-
kavat leijonakävelyt. Oppaan ja leijonien kanssa kuljetaan 
maastossa ja vapaaehtoiset työntekijät voivat kuvauttaa 
itsensä niiden kanssa. Lopulta, kun kissapedot ovat vart-
tuneet ja alkavat olla hankalia käsitellä, päätyvät ne häk-
keihin odottamaan, että joku toisella puolella maapalloa 

haluaa juuri tämän tai tuon leijonanpään olohuonettaan 
koristamaan.

Pahaa-aavistamattomat nuoret ympäri maailmaa 
osallistuvat vapaaehtoisleireille kuvitellen hoitavansa 
luonnonvaraisia loukkaantuneita leijonia tai osallistuvansa 
suojelutyöhön, jonka tavoitteena on palauttaa leijonat 
luontoon. Monelle, jolle todellisuus on valjennut, on 
kokemus ollut hyvin traumaattinen. Nuoret, jotka ovat 
luulleet kantaneensa kortensa suojelutyön kekoon, ovat-
kin tulleet värvätyiksi eläinten julmaan hyväksikäyttöön. 
Ja he vieläpä ovat maksaneet siitä sievoisen summan. 
Yksi vapaaehtoinen saattaa maksaa osallistumisestaan 
1000–1200 dollaria. Farmille tuotto on parhaimmillaan 
jopa 100 000 dollaria kuussa.

Y
hdelläkään eteläafrikkalaisella leijonafarmilla ei ole 
leijonansuojeluohjelmaa. Suojeluun ja jopa tutkimus-
työhön vetoaminen tuntuu vieläkin irvokkaammalta 

siinä valossa, että Etelä-Afrikassa villieläintilan perustajalta 
tai ylläpitäjältä ei edellytetä minkäänlaista ammatillista 
pätevyyttä tai koulutusta. Maassa on muutama eläinten 
turvapaikka, joissa on myös leijonia, mutta niissä eläimiä ei 
jalosteta, niillä ei käydä kauppaa eikä eläinten ja ihmisten 

”Pahaa-aavistamattomat nuoret ympäri maailmaa 
osallistuvat vapaaehtoisleireille kuvitellen hoitavansa 

luonnonvaraisia loukkaantuneita leijonia tai 
osallistuvansa suojelutyöhön.”

välistä kanssakäymistä sallita.
Jotta trofeekokoelmiaan kartuttaville olisi tarjota 

lisää ammuttavaa, harjoitetaan villieläinfarmeilla myös 
eläinten, jopa eri lajien, risteytystä. Tiikoni on urostiikerin ja 
naarasleijonan jälkeläinen ja liikeri puolestaan urosleijonan 
ja naarastiikerin risteytys. Tiikoneja tai liikereitä ei esiinny 
luonnossa. Niitä jalostetaan vain ja ainoastaan siksi, että 
trofeemetsästäjille olisi tarjota laajempi valikoima ja kalliita 
erikoisuuksia. Eläimiä tuodaan farmeille myös ulkomail-
ta. Ainakin jaguaari, puuma ja tiikeri löytyvät joidenkin 
farmien valikoimista.

Pennut otetaan emoilta vain muutaman päivän ikäisinä.

Pippa Hankinson
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Olosuhteet leijonafarmeilla ovat kurjat, eivätkä viranomaiset valvo niitä säännöllisesti.

Pippa Hankinson
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Tiikerinluuviini on melko uusi tulonlähde leijonafar-
meille. Kun Kiina kielsi tiikereiden ruumiinosien kaupan 
vuonna 1993, alettiin kiinalaisessa uskomuslääkinnässä 
käyttää korvikkeena Afrikasta tuotettuja leijonanluita. Tii-
kerinluuviiniä tehdään liottamalla luunpaloja riisiviinissä. 
Näin valmistetun viinin uskotaan auttavan reumatismiin, 
niveltulehduksiin ja muihin nivelvaivoihin. Viime aikojen 
uutuus markkinoilla ovat ”tiikerikakut”, joita murustetaan 
vähän kerrassaan viinin tai viskin sekaan. Tämän uskotaan 
lisäävän seksuaalista suorituskykyä. Sata grammaa paina-
vasta kakkusesta sai vuonna 2014 pulittaa tuhat dollaria.

Pentutehtailun uuvuttamat naaraat eivät yleensä 
kelpaa trofeeksi, joten ne ammutaan luiden tähden. Si-
säsiittoisuuden takia osa leijonista syntyy vammaisina. 
Ne pidetään huolella pois asiakkaiden silmistä.

”Niitä ei ruokita kunnolla, mutta kasvatetaan sen 
verran että luut saadaan hyödynnettyä”, kertoo Michler. 

Myös urosleijonien luista pääosa päätyy usko-
muslääkinnän raaka-aineeksi. Turisti saa matkaansa 
tavallisesti pään ja taljan, luista joutuu maksamaan 
erikseen. Farmien harjoittaman toistaiseksi laillisen 
luukaupan harjoittaminen on lisännyt leijonanluiden 
kysyntää ja siten myös salametsästyspainetta.

A
merikkalainen metsästäjä Rick Swazey selaa netissä 
leijonankuvia. Löydettyään mieleisensä, hän varaa 
sen. Tuon leijonan hän ampuisi tulevalla matkallaan 

ja saisi sen pään metsästysmuistoksi. Tai näin leijonafar-
milla, johon Swazey matkustaa, uskotaan. Dokument-
tielokuvassa Blood Lions seurataan asiakkaaksi solut-
tautuneen Swazeyn kautta synkän leijonafarmibisneksen 
anatomiaa.

Rinnalla kulkevat Ian Michlerin tekemät haastat-
telut, jotka valottavat ilmiötä monelta kantilta. Äänessä 
on tutkijoita, vapaaehtoisleireille osallistuneita, juristeja, 
metsästäjiä ja luonnonsuojelijoita. Michler myös vierai-
lee tiloilla tekemässä kiusallisia kysymyksiä.

”Elokuvassa on annettu noin puolet ajasta met-
sästäjille ja heidän perusteluilleen. Kun heille antaa 
tarpeeksi köyttä, hirttävät he lopulta itsensä”, sanoo 
Michler.

Emoistaan erotettuja pentuja.
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Dokumentti sai ensi-iltansa viime vuonna Etelä-Afri-
kassa. Pian elokuvan ensi-illan jälkeen maailman otsikoihin 
nousi Cecil-leijona, jonka amerikkalainen hammaslääkäri 
ampui laittomasti Zimbabven lomamatkallaan. Kuuluisan 
leijonan tappaminen trofeen takia nostatti maailmanlaa-
juisen raivon. Cecilin testamenttina myös Etelä-Afrikan 
leijonafarmien kyseenalaiset liiketoimet saivat lisää nä-
kyvyyttä. Pian monet lentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, 
ilmoittivat, etteivät kuljeta enää lennoillaan trofeita.

Vaikka tieto canned huntingista on alkanut levitä 
laajemmalle, aikaa ei ole hukattavaksi. On viitteitä siitä, 
että toiminta lieveilmiöineen on leviämässä myös Ete-
lä-Afrikan naapurimaihin, Namibiaan, Zimbabveen ja 
Mosambikiin. Naapurimaista Botswana on valinnut toi-
sen tien. Siellä trofeemetsästys kiellettiin vuonna 2014 ja 
maa aikoo panostaa kestävämpään matkailun muotoon, 
luontokuvausturismiin.

Lisää aiheesta:
www.bloodlions.org

Trofeeton EU-työryhmässä ovat mukana Luonto-Liitto, Suomen Eläinsuojeluyh-

distys ja Animalia. Sen tavoitteena on saada aikaan trofeiden tuontikielto EU:n 

alueelle. Jos metsästäjillä ei ole mahdollisuutta tuoda trofeita omaan maahansa, 

vähentää se huomattavasti matkojen houkuttelevuutta ja siten voi myös vaikuttaa 

merkittävästi villieläinfarmien liiketoimintaan.

”99 prosenttia trofeiden metsästäjistä tulee Afrikan ulkopuolelta. Se ei siis ole 

Afrikan ongelma, vaan se on meidän, länsimaiden ongelma”, alleviivaa tutkija 

Birgitta Wahlberg, joka on toiminut työryhmän puheenjohtajana. Vannoutuneena 

luonnonystävänä tunnettu näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius on antanut julkisesti 

tukensa työryhmän tavoitteille ja puhunut niiden puolesta. Euroopan parlamen-

tissa asiaa puolestaan on vienyt voimakkaasti eteenpäin MEP Sirpa Pietikäinen.

www.trophyfree.eu

Blood lions 
-dokumentin traileri. 

Villieläinfarmeilla eläimiä risteytetään ahkerasti, jotta 
saataisiin valikoimiin erikoisuuksia. 
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Vapaaehtoistyönkijöille uskotellaan, 
että ”hoidettavat” leijonat 
päästetään joskus vapaaksi.Pi
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Leijonafarmilla asutaan ahtaasti.
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