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alkusanat

sUOMen LUOnTO 
On LUMOAVA 
Kun kulkee rauhallisesti metsissä, soilla 
ja pelloilla tai veneilee järvillä ja merel-
lä, voi tehdä erilaisia ja hämmästyttä-
viä havaintoja. Luonto yllättää. Milloin 
tahansa eteen voi tupsahtaa jokin ni-
säkäs, jota ei aiemmin ole havainnut. 
Aina on mahdollista nähdä tai kuulla jo-
kin mieleen painuva tapahtuma: ketun 
jännittävä saalistus, oravan hurja hyppy, 
kani ottamassa aurinkoa, siili syömässä 
auton alle jäänyttä käärmettä tai sudet 
ulvomassa hämärtyvässä illassa. Osa ta-
pahtumista, joita me ihmiset ihmette-
lemme, kuuluu eläinten jokapäiväiseen 
arkeen. Meille ne ovat pieniä ihmeitä ja 
ihmetyksen aiheita. Joskus näkee myös 
hyvinkin erikoisia tapahtumia. Suden 
ja karhun kulkevan yhdessä, tunturiso-
pulin keskellä suurta järveä, saukon 
Helsingin keskustassa tai lepa-
kon olohuoneessa.

Tärkeintä on kulkea avoimin mielin 
ja seurata mitä luonnossa tapahtuu. 
Jos innostuu tosissaan tarkkailemaan 
nisäkkäitä, voi hankkiutua sellaisiin 
paikkoihin, missä niitä on helpoin näh-
dä. Tietyillä Kirkkonummen pelloilla ja 
Inkoon saarissa voi nähdä aamun ja illan 
tunteina lukuisia kauriita ja hirviä. Hy-
vinä myyrävuosina Pallastunturin seu-
dulla voi havaita useita eri myyrälajeja. 
Talvella voi seurata kaikkialla Suomessa 
nisäkkäiden jalanjälkiä. Kaupungeissa 
oravat, rusakot, metsähiiret, kanit ja 
siilit tulevat tutuiksi. Tavallisia lajeja 
seuraamalla oppii parhaiten tuntemaan 
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eläinten elintapoja. Kuinka pitkiä mat-
koja ne kulkevat, pysähtyvätkö ne leik-
kimään, lepäämään tai ruokailemaan? 
Käyttävätkö ne yhteisiä polkuja? 

Suomen nisäkäslajistoon kuuluu 
noin 75 lajia. Säännöllisistä asukeista 
hirvi on painavin ja kääpiöpäästäinen 
kevein. Karhu on vahvin ja kettua pi-
detään ovelimpana. Tunturisopuli on 
puolestaan monien nisäkäsharrastajien 
mielestä kaikkein kaunein. Suurimmal-
la osalla alkuperäisistä nisäkkäistämme 
menee hyvin, osa on katoamassa ja osa 
on tulokkaita ja vieraslajeja. Joinain 
vuosina jopa valaita ja pyöriäisiä vierai-
lee merialueillamme.

Olemme koonneet tähän kirjaan 
erilaisia tunnelmia ja tietoiskuja suo-
malaisista nisäkkäistä. Nämä aiheet 
ovat meitä kuluneen vuoden aikana 
askarruttaneet tai olemme kiinnittä-
neet niihin huomion retkeillessämme 
ympäri Suomea. Olemme liikkuneet 
nisäkkäiden perässä Hangon, Kuhmon 
ja Kilpisjärven välillä tämän kirjan ku-
via kuvatessamme. Haasteet ovat olleet 
suuria, mutta niin ovat olleet kokemuk-
setkin. Kumpikin on viettänyt ikimuis-
toisia hetkiä nisäkkäiden parissa ja op-
pinut monia uusia nisäkkäiden elämään 
liittyviä asioita kirjaa suunnitellessa ja 
kirjoittaessa.

utössä 2.11 .2015 

juha laaksonen ja riku lumiaro



10







13

oRaVien VäRi 

VAihTeLee
eri puolilla suomea liikkuneet luontoharrastajat ovat varmasti huomanneet, että 

oravien turkin väri vaihtelee. talvi- ja kesäturkin lisäksi oravien väreissä on pal-

jon yksilöllisiä eroja. vanhan kansan mäntyoraviksi nimeämien yksilöiden häntä ja 

korvat ovat punasävyisiä. niiden selkä muuttuu talvella vaalean harmaaksi. 

kuusioravilla puolestaan häntä ja korvat ovat tummat, lähes mustat, ja niiden 

selkä on tummemman harmaa kuin mäntyoravilla. värierot johtuvat kunkin ora-

van pääasiallisesti käyttämästä ravinnosta, ja valtaosa yksilöistä kuuluukin seka-

ruoan syöjinä myös värimuunnoksissa kahden äärityypin välimuotoihin. joskus 

näkee myös hyvin tummia, lähes mustia oravia, ja myös valkoisia, lähes albiinoja 

oravia. turkki voi kastuneena myös näyttää eriväriseltä kuin kuivana.
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Metsäjänis, kani ja 

rUsAKKO   
vielä 1980-luvulla helsingin ympäristössä oli 

kohtalaisen paljon metsäjäniksiä. 1990-luvun lu-

mettomien talvien, rusakoiden yleistymisen ja 

risteytymisen seurauksena metsäjänisten määrä 

väheni ja myöhemmin laji katosi helsingin alueel-

ta lähes täysin. rusakoiden voittokululle ei ollut 

näköpiirissä uhkatekijöitä, vaikka kettukanta kau-

pungissa kasvoi. 

Mutta mitä tapahtui? rusakon kilpailijaksi il-

maantui yllättäen kani 2000-luvun vaihteessa. 

kanien lisääntyminen on ilmeisesti vaikuttanut 

siihen, että rusakot ovat monin paikoin vähen-

tyneet. tätä teosta kirjoittaessa ei ole vielä tie-

teellisesti todistettu, että kani tulee monin pakoin 

syrjäyttämään rusakon, mutta meidän havainto-

jemme perusteella näin tulee käymään.
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Mainettaan PaReMPi 

MUsTAnAAMiO 
vaikka supikoiraa pidetään meillä suomessa haitallisena vieraslajina, 

eivät sen elintavat ole niin haitallisia kuin on annettu ymmärtää. supi-

koiran ei ole voitu osoittaa kilpailevan minkään alkuperäisen lajin kans-

sa, päinvastoin se näyttää asustavan jopa samassa luolastossa mäyrän 

kanssa. 

supikoira on kaikkiruokainen opportunisti, joka kykenee hyödyn-

tämään erilaisia ravintolähteitä ja elämään monenlaisissa elinympäris-

töissä. se syö marjoja, hedelmiä, juureksia, viljaa, hyönteisiä, matoja, 

etanoita, raatoja, linnunmunia, sammakoita ja pikkunisäkkäitä. 

eteläisten alueiden yksilöt syövät enemmän hyönteisiä ja kasvira-

vintoa kuin pohjois-suomessa elävät. valmistautuessaan talviuneen su-

pikoira keskittyy karhun tavoin syömään mustikkaa, puolukkaa ja viljaa.

paikallisesti ja erityisen herkillä alueilla supikoira saattaa olla vaa-

raksi eräille vesilinnuille ja sammakkoeläimille. Merkittävimmät supikoi-

raan liittyvät riskit ovat ihmisille haitallisten tautien kuten rabiesviruk-

sen ja loistauti ekinokokkoosin levittäminen.
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eläiMilläkin on 

MAiTOhAMpAAT 
lähes kaikilla nisäkkäillä on aluksi maitohampaita vastaavia ham-

paita, sillä pentujen leukaluu on niin pieni, ettei ainakaan täydelli-

nen hammasrivistö mahdu suuhun. Maitohampaat vaihtuvat ilmei-

sen nopeasti, joillakin lajeilla jo ennen syntymää. 

hylkeiltä ja joiltain jyrsijöiltä ja päästäisiltä maitohampaat hä-

viävät alkionkehityksen aikana, joten niillä on syntymästään läh-

tien vain yhdet hampaat. niistä on siis pienestä pitäen syytä pitää 

hyvää huolta. suurempikokoisilla eläimillä maitohampaat pysyvät 

ilmeisesti keskimäärin hieman pidempään. esimerkiksi hirvellä 

maitohampaat säilyvät ainakin puoli vuotta.
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Yksinhuoltajaäitejä ja  

perheenisiä 
nisäkäsmaailmassa naaraat yleensä vastaavat jälkikasvun hoi-

dosta ja koiraat viettävät yksinäisen vaeltajan elämää. naaraat 

joutuvat huolehtimaan imetyksestä, ravinnon hankkimisesta 

ja poikueen suojelemisesta myös oman lajin muilta uroksilta.

kärppäperheessä naaras on yksinhuoltaja jo pesän raken-

nuksesta lähtien ja siiliurokset jättävät naaraansa heti paritte-

lun jälkeen. hirviuroskin on tekemisissä naaraiden kanssa vain 

kiima-aikana. ilvesnaaras joutuu myös selviämään yksin ja 

opettamaan poikueen metsästämäänkin. Moni karhuemo pa-

rittelee useamman uroksen kanssa, jotta ne pitäisivät pentuja 

ominaan, eivätkä pyrkisi tappamaan niitä. karhuemon elämä 

onkin yhtä huolehtimista.

kaikkien nisäkäslajien koiraat eivät kuitenkaan ole huns-

votteja. susiurokset hoitavat pentujaan huolellisesti ja saa-

listavat edellisvuotisten pentujen kanssa ruokaa koko perhe-

laumalle. supikoiraurokset osallistuvat pentujen hoitoon ja 

toimivat lastenvahteina naaraiden ollessa ravinnonhaussa. 

uroskettukin osallistuu huoltotoimiin. se kantaa pesälle 

ruokaa, kun naaras on pesällä pentujen kanssa. Mäyrät elä-

vät klaaneissa, joihin saattaa kuulua useita eri-ikäisiä aikuisia 

uroksia ja naaraita. jotkut mäyräryhmät voivat koostua pel-

kästään uroksista tai pelkästään naaraista.
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