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Virallinen vastine ehdotukseen Lampropeltis getulan lisäämisestä EU:n 

vieraslajilistalle. 

 

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto (SEEL ry) vastustaa 

Lampropeltis getulan lisäämistä EU:n vieraslajilistalle.  

Lajin ehdottaminen ja hyväksyminen vieraslajilistalle on hyvin absurdia ja ristiriitaista, 

koska samoilla perusteilla voisi kieltää lukuisia muitakin eläin- ja kasvilajeja. 

Lampropeltis getula ei pysty vaarantamaan Suomen, eikä Skandinavian natiivifaunaa 

nyt eikä tulevaisuudessa.  Se ei myöskään ole potentiaalinen vieraslajiuhka 

suurimmalle osalle EU-jäsenvaltioista. 

Laji saattaisi teoriassa pystyä muodostamaan luonnonkantoja ainoastaan karkeasti 

arvioiden kuudessa EU-alueen eteläisimmistä jäsenvaltioista (EU 2017, s. 10-12, 71-76), 

kattaen hieman alle 20% jäsenvaltioista. Käytännössä uhka on vielä pienempi, kun 

aletaan laskea tälle lajille oikeasti soveltuvia alueita, joissa tälle lajille ei löydy lainkaan 

luonnollisia uhkia.  Lajin poikaset ja nuoret yksilöt eivät selviä pakkasjaksoista (EU 

2017, s.10-11), myös lajin ovipaarisuus muodostaa vahvan esteen lajin runsastumiselle. 

Munien kehittymiseen vaaditaan tasainen 25-28°C lämpötila ja oikea ilmankosteus, 

sekä 60-90 vrk haudonta-aika. Tutkimuksenkin mukaan lajin lisääntyminen mantereella 

ylipäätään ei ole kovinkaan todennäköistä, tai alueittain edes mahdollista, sillä 

uhkatekijöitä on monia; sopivaa haudonta-aluetta ei löydy, optimaaliset 

haudontalämpötilat eivät pysy tasaisena säätilojen vaihteluiden vuoksi, haudonta-alue 

saattaa tulvia sateiden myötä, sekä munia uhkaavat ulkoiset tekijät, kuten lukuisat eri 

petoeläimet (EU 2017, s.11, 30).  Huomioitavaa on myös se, että lajin lemmikkinä 

pidetyt kannat ovat olleet jo pitkään poissa luonnosta, mikä heikentää entisestään 

selviytymismahdollisuuksia luonnossa.  

Maailmanlaajuisesti Lampropeltis-suvun käärmeet ovat yksiä suosituimpia 

lemmikkikäärmeitä kautta aikain. Lampropeltis getula ja sen alalajit ovat oivallisia 

lemmikkieläimiä aktiivisuutensa, ulkonäkönsä, vaarattomuutensa ja 

helppohoitoisuutensa vuoksi. Koko EU-alueella on karkeasti arvioiden L. getulan ja sen 

alalajien harrastajia satojatuhansia, myös Suomessa kyse on yksi suosituimmista 

käärmelajeista. Miltei joka EU-maasta löytyy niin suuria kuin pieniäkin lajin kasvattajia 

ja L. getula alalajeineen kuuluu usein myös matelijoita myyvien eläinkauppojen 

valikoimiin.  

Lajin suuren suosion myötä on syytä huomioida ja tiedostaa, että lajin vieraslajilistalle 

joutuminen aiheuttaa lukuisia ongelmia lajin kasvattajille ja sitä lemmikkinä pitäville 

EU-alueen kansalaisille. On myös suuri vaara, että lajin kasvatustoiminta ja lemmikkinä 

pito ovat jo niin laajamittaista, että sitä on mahdotonta kitkeä pois, jolloin kiellon 

myötä toiminta siirtyy herkästi pimeäksi ja ns. maan alle.  Lisäksi lajin kasvatus ja 

myynti jatkuisivat Euroopan unioniin kuulumattomissa maissa, kuten Norjassa, 

Sveitsissä ja Iso-Britanniassa. 
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Edellä mainituista syistä Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liiton 

mielestä Lampropeltis getula ei sovellu koko unionia koskevalle listalle lainkaan.   

Tarkoituksenmukaisempaa olisi antaa jäsenvaltioiden maakohtaisten työryhmien 

päättää lajin vieraslajiuhkaan vastaamisesta. Loppujen lopuksi Lampropeltis getula -

ehdotuksella on riittämättömät ja heikot perustelut. Ongelma yhdellä syrjäisellä EU-

valtion saarella ei voi aiheuttaa ongelmia kansalaisille kaikkialla EU:ssa ja näin ollen 

syödä entisestään kansalaisten luottamusta vieraslajistrategian tarkoitukseen ja 

toimintaan.  
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