Luontodirektiivin laji (liitteet II (var.), IV (var.) ja V (var.))
Luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji (var.)
Euroopan unionille raportoidut tiedot

Susi

Varg
Canis lupus

Koodi: 1352

Rauhoitettu poronhoitoalueen ulkopuolella (MetsA 869/1998)
Rauhoitusaika poronhoitoalueella (MetsA 869/1998)
Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN)

Kuva: Arie de Knijff

Luonnehdinta
Susi on koiraeläimiin kuuluva nisäkäs, villeistä koiraeläimistä suurin. Susi elää yleensä laumassa, joka
muodostuu lisääntyvästä alfa-parista ja niiden jälkeläisistä. Suden ruumiin pituus on 90–140 cm ja se painaa
yleensä 20–70 kg. Uros on naarasta kookkaampi. Susi
on puhtaasti lihansyöjä, jonka ruokalistaan kuuluvat
muun muassa hirvieläimet, pienet riistanisäkkäät, linnut ja kotieläimet. Susi saalistaa pääosin sorkkaeläimiä, havumetsävyöhykkeellä tavallisesti hirviä,
mutta sille kelpaavat myös haaskat ja jopa pikkunisäkkäät.
Elinympäristö ja levinneisyys
Pääosa kannasta elää Suomen itä- ja pohjoisosissa,
mutta laji on levittäytynyt viime vuosina myös etelä- ja
länsiosiin maata. Lajia tavataan hyvin erilaisissa biotoopeissa kuten metsissä, laajoilla suo- ja pensaikkoalueilla sekä tuntureilla. Sudet välttelevät asutusta ja
tiestöä, mutta niitä voidaan silti tavata ihmisasutustenkin tuntumassa. Susilauman elinpiiri on 700–900 km².
Pesäluolan susi kaivaa yleensä hiekkatörmään pensaikon tai kalliopaaden suojaan, mutta se voi käyttää
myös toisten eläinten koloja.

Nykytila ja uhkatekijät
Susikannan kooksi arvioitiin vuoden 2011 alussa 135–
145 yksilöä. Susikanta kasvoi vuosina 1998–2006
keskimäärin noin 20 prosenttia vuodessa ja on vuoden
2007 taantumisestaan huolimatta edelleen noin kaksinkertainen kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.
Ihminen vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti susikantoihin. Susikannan vähenemiseen johti aikanaan metsästys ja sudenpesien tuhoaminen. Nykyisin sutta uhkaa
lähinnä niiden luvaton pyynti. Susikantaan vaikuttaa
myös saaliseläinten, etenkin hirvien, esiintyminen.
Hoitosuositukset
Suden hoidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö ja
sen alainen riistahallinto. Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.suurpedot.fi.
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