Hiiret ja päästäiset

Orava

Hiiret ja päästäiset piileskelevät tavallisesti
talvisin lumen alla suojassa kylmältä ja
pedoilta. Välillä ne nousevat ruokailemaan
lumen pinnalle.

Oravia vipeltää paljon miltei kaikkialla Suomessa. Kesäisin orava on ruskea, kun taas
talveksi sen turkki muuttuu harmaaksi.

Päästäiset ovat pienempiä nisäkkäitämme.
Niiden jäljet ovat hyvin pieniä ja niissä on
pitkän hännän jättämä laahausjälki. Päästäiset ovat melkoisia ahmatteja. Ne saattavat päivän aikana syödä oman painonsa
verran hyönteisiä.
Metsähiiri on yleinen Keski- ja Etelä-Suomessa. Sen jäljet näyttävät hyvin pieniltä
oravan jäljiltä, mutta lisäksi niiden häntä
jättää lumeen pitkän jäljen. Metsähiiri syö
talvella versoja ja silmuja sekä tyhjentää
keräämiään ruokavarastoja.

Orava syö pääsääntöisesti kuusensiemeniä. Lisäksi se järsii mielellään männynkäpyjä ja pähkinöitä. Kelpaavat sille marjat, sienet ja linnunmunatkin. Orava kerää
ruokavarastoja onttoihin puihin ja muihin
sopiviin kätköpaikkoihin.
Jos löydät maasta huolimattomasti järsittyjä käpyjä, joiden päähän on jäänyt syömättömiä suomuja, voi olla melko varma,
että asialla on ollut orava.

Saukko

Metsäjänis ja rusakko

Saukkoja elelee eniten keskisen Suomen
kirkasvetisten jokien, purojen ja järvien
rantamailla.

Metsäjäniksiä on lähes kaikkialla Suomessa.
Metsäjäniksen talviturkki on valkea lukuun
ottamatta korvankärkiä, jotka ovat tummat. Talvisin metsäjänis järsii lehtipuiden ja
pensaiden kuoria. Lisäksi se syö oksia sekä
mustikan ja kanervan varpuja.

Saukolla on jaloissaan uimaräpylät. Niiden
painallukset saattavat näkyä saukon talvisissa jäljissä. Talvisin saukko liikkuu myös
laskettelemalla vatsallaan lumisia rantatörmiä.
Saukko tarvitsee talvisin virtaavaa vettä,
sillä se pyytää kaiken ravintonsa vedestä.
Kalat ovat sen lempiherkkua, mutta saattaa
se nälkäänsä syödä myös joen pohjassa
talvehtivia sammakoita. Jään reunalta voi
joskus löytää kalanpäitä ja -pyrstöjä, jotka
ovat jääneet saukolta tähteeksi.

Rusakkoja näkyy Etelä- ja Keski-Suomessa
aina Oulun korkeudelle saakka. Toisin kuin
jänikset, rusakot ovat talvellakin ruskeita.
Rusakon ruoaksi kelpaa kaikki, mitä se
maasta löytää. Apila on rusakon herkkua,
mutta mielellään se popsii oksia ja versojakin. Kun lumipeite paksuuntuu, rusakko
kaivaa lumeen kuoppia päästäkseen syömään kasvillisuutta.

Hirvi

Karhu

Hirviä asustelee puuttomia tunturialueita
lukuun ottamatta kaikkialla Suomessa.

Karhuja on miltei kaikkialla Suomessa, joskin niiden kanta on suurin Itä-Suomessa.
Laajat erämaat ovat karhujen lempiympäristöä, mutta on niitä joskus nähty myös
lähempänä asutusta.

Talvisin hirvet syövät männynversoja, lehtipuiden oksia ja kuorta. Ruoan kerääminen
on aikamoinen urakka, sillä ruokaa tarvitaan jopa 10 kg päivässä.
Hirvi katkaisee oksat repimällä ja puremalla
poskihampaillaan. Katkaisupinnat ovat siksi
hirven jäljiltä repaleisemmat ja rispaantuneemmat kuin jäniksen jäljiltä. Jänis nimittäin käyttää etuhampaitaan, jolloin katkaisupinta on kuin taltalla veistetty.

Talvisin karhu vaipuu talviuneen, joten
hangella sen jälkiä voi nähdä vasta kevättalvella, kun aurinko alkaa lämmittää ja herättää ne.
Karhut ovat kaikkiruokaisia. Ne syövät muun
muassa marjoja, juuria ja yrttejä sekä muurahaisia ja matoja.

Kettu

Ilves

Kettu on yleinen kaikkialla Suomessa, ja se
viihtyy kaikenlaisissa asuinympäristöissä.

Ilveksiä on lähes kaikkialla Suomessa, aivan
pohjoisinta Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Harva on kuitenkaan nähnyt ilveksen luonnossa, sillä ne elävät mieluiten
syrjäisillä salomailla.

Pienet jyrsijät ovat ketun pääasiallista
ravintoa. Lisäksi sille kelpaavat mainiosti
muun muassa marjat.
Kettu liikkuu enimmäkseen ravaamalla.
Ketut ovat aika kevyitä, ja niiden jalat ovat
pitkät, joten ne pystyvät ravaamaan vauhdikkaastikin vaikka lumipeite olisi paksu.
Ketun helminauhamainen jälkijono etenee
tavallisesti puulta toiselle tai pensaalta
pensaalle.

Ilveksen jälki on kuin suurennettu kissanjälki. Ilveksellä on kantavat käpälät, joten se
ei juuri uppoa lumeen.
Jänikset ovat ilveksen pääruokaa, mutta
ne voivat syödä myös vaikkapa riekkoja tai
teeriä.

