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Susinuorukainen, hiljattain talviuniltaan herännyt kontio sekä alfauros neuvonpidossa kuhmolaisella suolla.

PELÄTYT JA VAINOTUT -näyttelyn kuvateokset on kuvattu vuosina 2020–2022 eri
puolilla Kuhmoa piilokojuja apuna käyttäen. Kojuissa vietettyjä öitä on näiden kuvien puitteissa kertynyt kymmenittäin.
Kuvatut pedot ovat täysin villejä ja riippumattomia niille tarjotusta houkutusruoasta. Siksi
myös eläinten käyttäytyminen kuvausympäristössä vaihtelee suuresti. Lähimmäksi kojuja
uskaltautuvat karhut – jopa alle kymmenen metrin päähän. Arimpia ovat sudet, jotka pysyttelevät pääsääntöisesti vähintään sadan metrin etäisyydellä, vaikka toisaalta uteliaimmat
pennut saattavat kipaista pikaisesti jopa 15–20 metrin päässä kojusta. Ahmojen arkuus asettuu lähemmäksi karhua kuin sutta. Lajien sisällä yksilöllinen arkuus vaihtelee paljon.
Suurpedot herättävät helposti voimakasta ja tunnepitoista keskustelua, mutta tämä näyttely
ei ole petopoliittisesti kantaa ottava. Sen tarkoitus on pelkästään esitellä kotimaisia suurpetoja, joita harva ihminen on päässyt lähietäisyydeltä näkemään tai valokuvaamaan.

Ahma Gulo gulo
Ahma on kookkain näätäeläin Euroopassa. Sen säkäkorkeus on 40–45 senttimetriä, ruumiin pituus 65–85
senttimetriä ja häntä 15–25 senttimetriä. Koiraat painavat keskimäärin 17 kilogrammaa ja ovat suurempia kuin
naaraat. Ahma on utelias. Näätämäiseen tapaansa se liikkuu hyppien ja muuttaa kulkusuuntaansa ennustamattomasti, joten sen valokuvaaminen on haasteellista. Ahma kiipeää ketterästi puuhun. Luonnossa se saattaa elää
13-vuotiaaksi. Ahmat liikkuvat kaikkina vuorokauden aikoina eivätkä nuku talviunta.

Lisääntyminen
Ahman paritteluaika on huhti–elokuussa. Poikaset, 1–4 pentua, syntyvät helmi–maaliskuussa lumipesään.
Pennut ovat sokeita, valkoisia, tiheäkarvaisia ja painavat noin 100 grammaa. Ne ovat sukukypsiä seuraavana
vuonna.

Ravinto
Ahma on kaikkiruokainen: jyrsijöitä, lintuja ja niiden munia, selkärangattomia ja marjoja. Poronhoitoalueella
ahma on erityisen vainottu, sillä se metsästää myös poroja. Talvisaikaan se hyödyntää raatoja, muun muassa
ilveksen ja suden tappamia poroja. Ahma varastoi ruokaa.

Uhanalaisuus
Ahma on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu. Vuosittain on myönnetty muutamia tappolupia poronhoitoalueille. Euroopassa ahmaa tavataan vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Suomessa laji on nykyään
erittäin harvinainen, vaikka lukumäärä onkin nousussa. Ahma on ollut suojeltu vuodesta 1982, jolloin niitä
oli vain muutama kymmenen yksilöä. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli 390–400 ahmaa
kevättalvella 2021. Euroopassa ahmoja elää on noin 2 300. Ahma esiintyy Pohjois- ja Itä-Suomessa erämaisilla metsä- ja tunturialueilla mahdollisimman kaukana ihmisasutuksista.

Karhu Ursus arctos
Karhu on Euroopan suurin petoeläin. Sen säkäkorkeus on 90–110 senttimetriä, ruumiin pituus 150–250 senttimeriä, häntä 5–15 senttimetriä, paino jopa 250 kilogrammaa. Paino on suurimmillaan loppusyksyllä ennen
talviunia. Urokset ovat naaraita suurempia. Karhu liikkuu verkkaisesti ympäristöään herkeämättä tarkkaillen,
vaikka sillä ei ole luontaisia vihollisia. Sen elinikä luonnossa on usein alle 20 vuotta. Karhu on enimmäkseen
yksineläjä, yön ja iltahämärän rauhallinen tallustelija. Yleensä lokakuun aikana karhu siirtyy noin puolen
vuoden mittaisille talviunille. Karhu välttelee ihmistä ja kohtaamiset ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lisääntyminen
Karhu paritteluaika ajoittuu alkukesään, jolloin se häviää metsiin eikä juuri ole valokuvattavissa. Pennut 1–3
poikasta, syntyvät talvipesään tammi–helmikuussa oravan kokoisina, noin 350 gramman painoisina ja sokeina. Pennut vieroitetaan 1,5–3-vuotisina. Karhunaaras saa pentuja 2–4 vuoden välein.

Ravinto
Karhu on kaikkiruokainen. Ennen talviunia se syö marjoja ja juuria eli suurelta osin kasviravintoa. Erityisesti
keväisin sille kelpaa tuore liha; hirviä, poroja, kaloja. Karhu syö myös raatoja sekä selkärangattomia ja käy
myös hakemassa mehiläispesistä hunajaa.

Uhanalaisuus
Silmälläpidettävä riistaeläin. Kaatolupia myönnetään vuosittain noin 150 elokuun loppupuolelta lokakuun
loppuun. Naaras ja sen alle vuodenikäiset pennut ovat aina rauhoitettuja. Karhu on Suomen kansalliseläin,
mutta se tapettiin lähes sukupuuttoon 1900-luvun alussa. Kanta on vahvistunut myös Venäjältä tulleiden karhujen ansiosta. Vuoden 2020 kannan kooksi arvioidaan 2 300–2 500 yksilöä. Tihein karhukanta on itärajan
tuntumassa.

Susi Canis lupus
Susi on suurin koiraeläimemme. Sen säkäkorkeus on 65–90 senttimetriä, ruumiin pituus 90–150 senttimetriä,
häntä 35–50 senttimetriä ja paino 20–70 kilogrammaa. Uros on naarasta kookkaampi. Luonnonvarainen susi
voi elää noin 15 vuotta. Susi on olemukseltaan hyvin koiramainen. Se elää laumoissa, mutta liikkuu usein
yksin tai pieninä ryhminä kuono maassa syötävää etsien. Susi on enimmäkseen yöeläin sekä piilokojuympäristössäkin erittäin arka. Susilauman reviiri on suuri. Kiertäessään omaa aluettaan se saattaa poistua ”estradilta”
usean päivän ajaksi palatakseen aikanaan vanhojen haaskojen ääreen.

Lisääntyminen
Susi parittelee helmi–maaliskuussa. Kantoaika on noin kaksi kuukautta. Pentuja syntyy tavallisesti 5–6, joskus jopa kymmenen. Syntyessään pennut ovat sokeita, kuuroja ja painavat puolisen kiloa. Ne vieroitetaan
noin kahdeksan viikon ikäisinä, mutta pysyvät yhä emojen seurassa vähintään vuoden. Susi on sukukypsä
2-vuotiaana. Laumassa vain alfapari lisääntyy.

Ravinto
Susi on lihansyöjä. Se saalistaa hirvieläimiä, poikkeuksellisesti myös kotieläimiä. Syö myös jäniksiä, jyrsijöitä ja lintuja sekä raatoja.

Uhanalaisuus
Susi on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu. Poikkeuslupia susien kaatamiseen kuitenkin myönnetään. Sudella on laaja levinneisyysalue pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta elinalueet ja yksilömäärät ovat suuresti
pienentyneet ankaran vainon vuoksi. Euroopan susikannan suuruus on noin 30 000 yksilöä, joista suurin osa
elää Venäjällä. Suomessa susi tapettiin lähes sukupuuttoon 1900-luvun alussa. Luonnonvarakeskuksen arvion
mukaan maaliskuussa 2021 Suomessa oli 90 % todennäköisyydellä 18–25 susiparia ja 32–38 perhelaumaa.
Susireviirejä oli yhteensä 54–59, mukaan lukien rajareviirit ja poronhoitoalueen reviirit. Susi on hyvin sopeutuvainen ja pystyy elämään monenlaisissa ympäristöissä. Se elää 2–14 yksilön laumoissa, joissa on eri-ikäisiä
yksilöitä. Lauma voi vaeltaa jopa 1 000 kilometriä ravintoa etsiessään. Suden levinneisyyden painopiste on
Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta lajia tavataan lähes kaikkialla Suomessa.
Lähde: Kuvaajan havaintojen lisäksi edellä kerrotut tiedot perustuvat seuraaviin lähteisiin: suurpedot.fi – luontoportti.com – luke.fi.

Ahma kiipeilee puussa.

Juuri talviuniltaan herännyt karhu.

Susi lokakuisilla ensilumilla.

”Petokuvaaja” pingviinien parissa Antarktiksella marraskuussa 2019. Kuva: Arno Rautavaara.

PELÄTYT JA VAINOTUT -kuvien takana on koskelaissyntyinen,
mutta myöhemmin naantalilaistunut aktiivinen valokuvaaja Risto
Raunio. Hänen harrastuksensa juuret yltävät aina 1970-luvulle, jolloin
nykymuotoinen luontokuvaus Suomessa oli päässyt hyvään alkuun.
Kuuluisin kuvaajanimi niiltä ajoilta on ehdottomasti kuusamolainen
luontokuvauksen ammattilainen, uran uurtaja, luontokirjailija ja Oulun yliopiston kunniatohtori Hannu Hautala.
Vuosituhannen vaihteen digivallankumous toi uutta puhtia Riston
harrastukseen. Useita hänen valokuviaan on palkittu monissa kansallisissa sekä kansainvälisissä valokuvakilpailuissa, ja sen lisäksi Risto on
pitänyt valokuvaesityksiä muun muassa Vuoden Luontokuva -tapahtumassa Helsingissä sekä viimeksi Koskella Koskelaisseuran vuosikokouksessa keväällä 2022. Kansainvälisten kuvapankkien kautta Riston
ottamia luontokuvia on käytetty yli tuhannessa julkaisussa eri puolilla
maailmaa.
Riston ja kolmen muun aktiiviharrastajan (4K Photographers) yhteinen valokuvanäyttely on elävöittänyt jo usean vuoden ajan Lääkärikeskus Mehiläinen NEO:n asiakastiloja Turussa. Kuvat NEO:ssa vaihtuvat
kerran vuodessa. Muita näyttelyitä on ollut muun muassa Naantalin
Birgittasalissa sekä Turussa Pääkirjastossa ja Brinkkalan galleriassa
osana Turun Kamerat ry:n yhteisnäyttelyjä.
Lisää Riston kuvia löytyy verkossa osoitteessa www.raunio.fi/kuvat, Instagramissa tunnuksella
@ristoraunio sekä shutterstock.com, vastavalo.net ja stock.adobe.com -kuvapankeissa.

