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Tiivistelmä 

 

Sudet ovat erittäin sosiaalisia laumaeläimiä, jotka elävät 3–11 jäsenen laumoissa. 

Tyypillisesti lauma on perhe, johon kuuluu vanhemmat ja niiden jälkeläiset. Susilauman 

jäsenet ovat läheisiä ja tekevät kaiken yhdessä pentujen hoidosta saalistamiseen. 

Laumassa vallitsee selkeä hierarkia, joka on hieman erilainen vankeudessa ja luonnossa 

elävillä susilla. Vankeudessa hierarkia on lineaarinen, kun taas vapaana elävillä susilla se 

perustuu ikään. Kamppailu paremmasta valta-asemasta on harvinaista eikä sitä tapahdu 

juuri ollenkaan. Lauman hierarkia näkyy esimerkiksi susien asennoista sosiaalisen 

kanssakäymisen aikana.  

Susien sosiaalistuminen alkaa jo pentuna. Noin 18–19 vuorokauden ikäisinä pennut alkavat 

reagoida useisiin sosiaalisiin ärsykkeisiin ja tutustumaan lauman muihin jäseniin. 

Sosiaaliset suhteet näkyvät esimerkiksi konfliktin jälkeisenä sovitteluna, rauhoitteluna tai 

lohduttamisena. Sudet ylläpitävät läheisiä välejään muun muassa leikkimällä. 

Tehokas kommunikaatio lauman jäsenten välillä on tärkeää ja sudet kommunikoivat usein 

eri tavoin. Sudet käyttävät äänisignaaleja etenkin pitkän matkan päähän 

kommunikoimiseen. Äänisignaaleja on useita erilaisia, mutta niistä käytetyin on 

ulvominen. Hajusignaaleja sen sijaan käytetään esimerkiksi toisten jäsenten tunnistamiseen 

ja reviirin merkkaamiseen. Hajusignaaleihin kuuluvat erilaisten rauhasten eritteet, virtsa ja 

uloste. 

Lauman jäsenten hyvä yhteistyökyky näkyy esimerkiksi saalistaessa. Yksinäinen susi 

pystyy kaatamaan isojakin saaliseläimiä, mutta laumassa metsästäminen on tuottavampaa. 

Susien ruokavalio vaihtelee asuinalueen mukaan, mutta tärkeimpiin saaliseläimiin kuuluu 

esimerkiksi hirvet ja peurat.  

Susien laumakäyttäytymisen ja laumarakenteen tunteminen on tärkeää susien suojelun 

kannalta. Laumarakenne olisi hyvä ottaa huomioon etenkin metsästyksen suunnittelussa, 

sillä lisääntyvän yksilön tappaminen voi pahimmillaan johtaa susilauman hajoamiseen.  
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1. Johdanto 
 

Susi (Canis lupus) on yksi laajimmin levinneistä maanisäkkäistä ja se sopeutuu hyvin 

kaikenlaisiin elinympäristöihin (Mech & Boitani, 2003). Sudet pystyvät selviytymään 

yksin, mutta ne elävät yleensä laumassa (Mech & Boitani, 2003). Useimmat ilman laumaa 

elävät sudet ovat yksin vain väliaikaisesti ja pyrkivät perustamaan oman lauman tai 

liittymään johonkin toiseen laumaan (Fuller ym., 2003).  

Mechin ja Boitanin (2003) mukaan siitä, miksi sudet elävät laumassa on olemassa useita 

eri teorioita. Monien nisäkkäiden jälkeläiset eroavat vanhemmistaan aikaisin, mutta sudet 

saattavat pysyä alkuperäisessä laumassaan 10–54 kuukautta. Yksi selitys tälle on se, että 

laumassa pysyminen antaa nuorelle sudelle aikaa aikuistua ja saada tukea vanhemmiltaan. 

Vanhemman näkökulmasta aikuistuvien pentujen avustaminen on kannattavaa, sillä se 

takaa jälkeläisille paremmat selviytymismahdollisuudet. Toisen teorian mukaan 

susilauman koko on kytköksissä ruoan hankintaan ja sen jakamiseen. Isommasta saaliista 

riittää ruokaa usealle yksilölle ja sen sijaan, että ylijäämä säilöttäisiin tulevaisuuden 

varalle, on parempi, että saaliseläimestä syötäisiin mahdollisimman paljon kerralla. Ilman 

riittävää määrää syöjiä ylijäämä voi päätyä kilpailijoille tai raadonsyöjille. 

Tässä tutkielmassa keskityn susien laumakäyttäytymiseen ja etenkin niiden sosiaaliseen 

puoleen. Kerron aluksi tarkemmin susilauman rakenteesta ja hierarkiasta. Sen jälkeen 

käsittelen lauman jäsenten välisten sosiaalisten suhteiden muodostumista, ilmenemistä ja 

ylläpitämistä. Tämän jälkeen perehdyn susien erilaisiin kommunikaatiotapoihin. Lopuksi 

kerron susien saalistuskäyttäytymisestä ja laumarakenteen tärkeydestä. 
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2. Lauman rakenne 
 

Susilaumaan kuuluu yleensä 3–11 jäsentä (Fuller ym., 2003). Tyypillisesti lauma on perhe, 

johon kuuluu vanhemmat ja niiden jälkeläiset (Fuller ym., 2003). Joskus laumaan saattaa 

liittyä ulkopuolisia jäseniä esimerkiksi toisen vanhemman kuollessa (Packard, 2003). 

Lauman koko on suurimmillaan ennen kesän alkua uusien pentujen syntyessä (Fuller ym., 

2003).   

Susilaumassa jäsenten vaihtuvuus on suurta ja ainoat pysyvät jäsenet ovat lauman 

vanhemmat eli lisääntyvä pari (Mech, 1999). Yhden lisääntyvän parin aikakausi voi kestää 

yhdestä kahdeksaan vuotta, mutta keskimäärin sen kesto on 3–4 vuotta (Mech, 1999). 

Suurin osa parin jälkeläisistä lähtee laumasta aikuistuttuaan ja pyrkii perustamaan oman 

lauman ja näin välttämään lisääntymiskilpailua alkuperäisen lauman susien kanssa 

(Cordoni & Palagi, 2019). Jotkut yksilöt saattavat erota laumasta jo yhdeksän kuukauden 

ikäisinä, mutta yleensä tämä tapahtuu 1–2 vuoden iässä. Vain muutamat sudet pysyvät 

alkuperäisessä laumassaan yli kolme vuotta (Mech, 1999). Kumppanin löytäminen ja 

uuden lauman perustaminen saattaa kestää vuosia ja siihen sisältyy useita riskejä (Haswell, 

2013). Yksin metsästäminen ja muiden susilaumojen aiheuttamat uhat tekevät yksinäisen 

suden elämästä hankalaa. Mikäli oman lauman perustaminen kuitenkin onnistuu, susi 

hyötyy tästä valtavasti (Haswell, 2013).  

Jälkeläisten lähdön lisäksi lauman koko voi pienentyä, jos saaliseläimiä on tavallista 

vähemmän. Tällöin susia yleensä kuolee enemmän ja syntyvyys on huomattavasti 

vähäisempää (Fuller ym., 2003). Myös ihmiset, erilaiset taudit ja tappelut naapurilaumojen 

kanssa voivat vaikuttaa lauman kokoon negatiivisesti (Haswell, 2013). Jälkeläiset, jotka 

päätyvät jäämään alkuperäiseen laumaansa voivat hyötyä muiden jäsenten kuolemasta ja 

mahdollisesti periä reviirin ja päästä lisääntymään itse (Haswell, 2013).   
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2.1 Hierarkia 

 

Susilaumassa vallitsee selkeä hierarkia (Cordoni & Palagi, 2019). Vankeudessa elävillä 

susilla hierarkia on lineaarinen (Packard, 2003). Ylimpänä hierarkiassa on alfasusi, joka 

pystyy voittamaan tappelussa muut lauman sudet. Alimmassa asemassa olevaa sutta 

kutsutaan omegaksi (Packard, 2003). Alfan ja omegan välissä olevilla yksilöillä on aina 

ylä- ja alapuolellaan yksi yksilö. Alfa- ja omegasuden pystyy erottamaan helposti 

esimerkiksi katsomalla kumpi pitää häntäänsä korkeammalla (Packard, 2003).  

Luonnossa hierarkia on erilainen vankeudessa eläviin laumoihin verrattuna, eikä se ilmene 

yhtä selvästi (Mech, 1999). Vapaana elävillä susilla hierarkia perustuu jäsenten ikään eli 

pennut ovat alemmassa asemassa verrattuna niiden vanhempiin sisaruksiin ja lauman 

johtajiin (Cordoni & Palagi, 2019). Kamppailu paremmasta asemasta laumassa on hyvin 

harvinaista eikä sitä tapahdu juuri ollenkaan. Yksi harvoista valta-aseman osoituksista on 

susien asennot sosiaalisen kanssakäymisen aikana (Mech, 1999). Hierarkiassa ylempänä 

oleva susi seisoo suoraselkäisenä häntä hieman koholla, kun taas alemman valta-aseman 

omaava susi pysyttelee alempana (Mech, 1999). Alistumista voidaan pitää tärkeänä osana 

ystävällisten suhteiden ylläpitoa (Mech, 1999).  Alistuminen voidaan luokitella aktiiviseen 

ja passiiviseen (Schenkel, 1967). Aktiivinen alistuminen on yleensä ruoan kerjäämistä, 

jolloin susi lähestyy toista lauman jäsentä iloisesti häntää heiluttaen korvat alhaalla ja 

nuolee toista sutta (Mech 1999). Passiivisessa alistumisessa alistuva susi kierähtää 

kyljelleen tai selälleen ja ylempi arvoinen susi nuuhkii sen sukupuolielimiä (Schenkel, 

1967).  

 

2.2 Työnjako 

 

Jokainen lauman jäsen osallistuu reviirin puolustukseen, jälkeläisten hoitoon ja 

saalistukseen (Cordoni & Palagi, 2019). Aikuiset jäsenet ohjaavat lauman toimintaa 

(Mech, 1999). Vaikka aikuisilla on siis yleensä nuorempia susia enemmän päätösvaltaa, 

kukaan ei tee lauman selviytymistä koskevia päätöksiä yksin (Cordoni & Palagi, 2019). 

Vanhempien välillä on selkeä työnjako: naaras osallistuu enemmän pesän puolustamiseen 

ja pennuista huolehtimiseen, kun taas uros keskittyy saalistuksen suunnitteluun ja ruoan 

tuomiseen naaraalle sekä pennuille (Mech, 1999). Lauman nuoremmat jäsenet auttavat 
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tarpeen vaatiessa pentujen hoitamisessa ja saalistamisessa, jotta äidille jää enemmän aikaa 

suojella pentuja (Haswell, 2013).  

On olemassa useita teorioita siitä, miksi ei-lisääntyvät edellisvuosien jälkeläiset 

osallistuvat pentujen hoitoon (Haswell, 2013). Samojen vanhempien pennut jakavat 

keskenään suurin piirtein samat geenit riippumatta siitä, minä vuonna pennut ovat 

syntyneet. Nuoremmista sisaruksista huolehtimalla sudet siis pystyvät varmistamaan 

geeniensä säilymisen (Haswell, 2013). Pennut ovat myös lauman tulevaisuus eli niiden 

hengissä selviytyminen voi auttaa laumaa myöhemmin esimerkiksi saalistamisessa. Tämän 

lisäksi nuoret sudet ovat kokemattomia, joten pentujen hoitamiseen osallistuminen antaa 

niille arvokasta kokemusta siitä, kuinka olla hyvä vanhempi (Haswell, 2013). 
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3. Lauman jäsenten väliset suhteet 
 

Sudet ovat erittäin sosiaalisia eläimiä (Cordoni & Palagi, 2019). Läheiset suhteet lauman 

jäsenten välillä muodostuvat, kun pennut alkavat aikuistumaan ja tulevat osaksi lauman 

päivittäistä arkea (Cordoni & Palagi, 2019).  

 

3.1 Sosiaalisten suhteiden muodostuminen 

 

Sudet lisääntyvät kerran vuodessa ja pentujen syntymä ajoittuu yleensä maaliskuun ja 

toukokuun välille (Haswell, 2013). Ilmasto voi vaikuttaa syntymäaikaan. Etelässä lähellä 

päiväntasaajaa sudet syntyvät aikaisemmin kuin esimerkiksi arktiset sudet, jotka voivat 

synnyttää jopa kesäkuussa (Haswell, 2013). Keskimäärin pentueeseen kuuluu viidestä 

kuuteen pentua. Saaliseläinten jälkeläisten syntyminen osuu usein yhteen susien kanssa eli 

pennuille on tarjolla runsaasti ravintoa (Haswell, 2013). Pesä, jossa pennut viettävät 

runsaasti aikaa ensimmäisten elinviikkojensa aikana sijaitsee yleensä reviirin keskiosassa, 

missä vihamieliset kohtaamiset naapurilaumojen kanssa ovat epätodennäköisiä (Packard, 

2003). Pesän ominaisuudet riippuvat elinympäristöstä, mutta suurin osa pesistä tehdään 

veden lähelle (Packard, 2003) 

Pentujen sosiaalistuminen ja käyttäytymisen muutokset voidaan jakaa neljään eri 

vaiheeseen (Pulliainen, 1967). Ensimmäinen eli neonataalinen vaihe (engl. neonatal 

period) alkaa heti pentujen synnyttyä (Pulliainen, 1967). Pennut syntyvät silmät kiinni, 

joten ne tukeutuvat ensimmäisten elinpäiviensä aikana tunto- ja hajuaistiin (Haswell, 

2013). Tässä vaiheessa vastasyntyneet keskittyvät lähinnä ravitsemaan itseään imemällä 

(Pulliainen, 1967) ja vaikka ne alkavat jo muodostamaan tiettyjä rutiineja, niiden 

käyttäytyminen on vielä hyvin yksinkertaista (Haswell, 2013).  

Tätä seuraa lyhyt siirtymävaihe (engl. transition period), joka alkaa pentujen silmien 

avautuessa noin kahden viikon iässä (Pulliainen, 1967). Pennut opettelevat seisomaan ja 

kävelemään lyhyitä matkoja. Niiden lihakset, koordinaatiokyky, koko ja aistit kehittyvät 

nopeaa tahtia (Haswell, 2013). Pennuista tulee hiljalleen rohkeampia ja ne alkavat tutkia 

pesän suuaukkoa. Ne myös oppivat tunnistamaan lauman muut jäsenet ja ymmärtämään 

joitain äänisignaaleja (Haswell, 2013). 
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Pentujen ollessa 18–19 vuorokauden ikäisiä, ne alkavat reagoida useisiin sosiaalisiin 

ärsykkeisiin ja sosiaalistumisen kannalta tärkeä vaihe (engl. socialisation period) alkaa 

(Pulliainen, 1967). Tässä vaiheessa pennut alkavat tutustumaan muihin lauman jäseniin 

paremmin ja muodostamaan tärkeitä sosiaalisia suhteita (Haswell, 2013). Emo alkaa jättää 

pentueen useammin yksin, jotta pennut pystyvät tutustumaan hyvin myös toisiinsa 

(Pulliainen, 1967). Noin viiden viikon ikäisinä pennut pystyvät kulkemaan lauman mukana 

lyhyitä alle puolen kilometrin mittaisia matkoja (Haswell, 2013). Pentujen aisteista tulee 

täysin kehittyneitä ja terävien hampaiden ansiosta ne voivat alkaa hiljalleen syömään lihaa 

(Haswell, 2013). Noin kymmenen viikon iässä emo lopettaa imettämisen. Halutessaan 

ruokaa pennut lähestyvät sitä lauman jäsentä, jolla on ruokaa ja nuolevat tämän kuonoa. 

Tätä samaa kuonon nuolemista käytetään aikuisiällä muiden susien tyynnyttelyyn 

(Haswell, 2013).  

Emosta vieroittumista seuraa nuoruusvaihe (engl. juvenile period), joka kestää 

lisääntymiskykyisyyden saavuttamiseen asti (Pulliainen, 1967). Pentujen sosiaaliset taidot 

ovat jo hyvin kehittyneet ja ne alkavat keskittymään itsestään huolehtimiseen (Haswell, 

2013). Jotkut taidot, kuten pienten saaliseläinten jahtaaminen ja kiinniottaminen, ovat 

synnynnäisiä. Isojen eläinten saalistaminen sen sijaan on taito, joka nuorten susien täytyy 

opetella seuraamalla lauman vanhempia jäseniä (Haswell, 2013). Nuoret sudet käyttäytyvät 

yleensä nöyrästi aikuisia kohtaan, sillä vanhemmat sudet kurittavat niitä tarpeen vaatiessa. 

Pentuekaverit sen sijaan voivat kinastella keskenään leikkiessään tai pyrkiessään saamaan 

tarpeeksi ruokaa (Haswell, 2013).  

 

3.2 Suhteiden ilmeneminen 
 

Sosiaalisuus näkyy esimerkiksi konfliktin jälkeisenä sovitteluna, rauhoitteluna tai 

lohduttamisena. Jos kahden lauman jäsenen välillä on aggressiivista käyttäytymistä, 

”sivustakatsojat” eli lauman muut jäsenet pyrkivät auttamaan tilanteen selvittämisessä 

(Cordoni & Palagi, 2019). Sivulliset voivat kohdella aggression uhria ystävällisesti eli 

lohduttaa sitä tai osoittaa samaa ystävällistä käytöstä konfliktin aloittajaa kohtaan eli 

tyynnytellä tätä (Cordoni & Palagi, 2019). Tämä ystävällinen käytös voi olla esimerkiksi 

toisen jäsenen kuonon nuolemista (Cordoni & Palagi, 2019). 
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3.3 Leikkiminen 
 

Leikkiminen on yksi tavoista, joilla sudet voivat vahvistaa sosiaalisia suhteitaan, kehittää 

lauman yhteistyökykyä ja vähentää aggressiivista käyttäytymistä jäsenten välillä (Cafazzo 

ym., 2018). Pentujen ja nuorten lisäksi myös aikuiset sudet leikkivät (Cordoni & Palagi, 

2019). Leikkiminen voidaan jakaa kilpailulliseen ja rauhalliseen leikkimiseen (Cafazzo 

ym., 2018). 

Leikkiminen on useimmiten leikkitappelua, joka muistuttaa oikeaa tappelemista, mutta on 

harmitonta (Cordoni & Palagi, 2019). Lauman jäsenet, jotka ovat hierarkiassa lähellä 

toisiaan leikkivät kilpailuhenkisesti enemmän (Cordoni & Palagi, 2019). Kilpailuhenkisellä 

leikkimisellä sudet pystyvät testaamaan toistensa vahvuuksia ja heikkouksia ja siten 

selkeyttämään jäsenten välistä valta-asemaa turvallisesti (Cafazzo ym. 2018). Jotta 

tunnelma pysyisi leikkisänä on tärkeää, että sudet pystyvät lukemaan leikkikumppaninsa 

reaktioita ja muuttamaan omaa käyttäytymistään joustavasti tilanteen niin vaatiessa 

(Cordoni & Palagi, 2019).  

Joskus leikkiminen voi myös olla rauhallisempaa ja siihen voi kuulua esimerkiksi tassulla 

huitominen (Cafazzo ym., 2018). Rauhallisempaa leikkimistä tapahtuu usein erityisen 

läheisen suhteen omaavien jäsenten välillä (Cafazzo ym., 2018). Mitä enemmän aikaa 

sudet käyttävät rentoon leikkimiseen, sitä enemmän ne ovat tekemisissä toistensa kanssa 

läheisissä merkeissä leikin ulkopuolella (Cordoni & Palagi, 2019).  
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4. Kommunikaatio 
 

Sudet kommunikoivat usein eri tavoin ja useissa erilaisissa tilanteissa (Harrington & Asa, 

2003). Kommunikaatiotapa voi riippua esimerkiksi vuorokaudenajasta. Päivisin sudet 

kiinnittävät enemmän huomiota visuaalisiin signaaleihin, kuten kehonkieleen, mutta 

pimeän aikaan äänellinen kommunikaatio on suuremmassa roolissa (Harrington & Asa, 

2003). Osa kommunikaatiosta liittyy lauman jäsenten väliseen yhteistyöhön, kun taas osa 

on kilpailullista (Harrington & Asa, 2003). Lauman jäsenet työskentelevät tiiviisti yhdessä, 

joten tehokas kommunikoiminen yhteistä etua parantavissa tilanteissa esimerkiksi 

saalistaessa tai pentuja hoitaessa lisää signaalin lähettäjän ja vastaanottajan kelpoisuutta 

(Harrington & Asa, 2003). 

 

4.1 Äänisignaalit 
 

Yksi susien käytetyimmistä kommunikaatiomuodoista on äänisignaalit (Harrington & Asa, 

2003). Äänisignaalit ovat hyödyllisiä, sillä ne pystyvät saavuttamaan kuulijat välittömästi 

etäisyydestä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Niiden etuna verrattuna esimerkiksi 

visuaalisiin signaaleihin on se, että äänisignaali ei vaadi vastaanottajalta erityistä huomiota. 

Äänisignaalit ovat siis hyvä keino toisen huomion saamiseen (Harrington & Asa, 2003). 

Vaikka ääni on hyvä tapa kommunikoida pitkän etäisyyden päästä, suurin osa ääntelystä 

tapahtuu lauman jäsenten ollessa lähellä toisiaan, jolloin myös muihin aisteihin perustuvaa 

informaatiota on saatavilla (Harrington & Asa, 2003).  

Sudet alkavat käyttää ääntään kommunikoimiseen heti syntyessään. Vastasyntyneet pennut 

vinkuvat ja ”huutavat” paljon ensimmäisten elinviikkojensa aikana, mutta tämä vähenee, 

kun ne saavuttavat 5–6 viikon iän (Harrington & Asa, 2003). Kummatkin näistä äänistä 

ovat lyhyitä (<0,5 s) ja kimeitä, mutta huutaminen on äänekkäämpää ja harvinaisempaa. 

Aikuiset jättävät pentujen vinkumisen yleensä huomiotta, eikä vinkuminen liity mihinkään 

tiettyyn tilanteeseen. Huudot sen sijaan toimivat lievinä hätäkutsuina ja emo vastaa niihin 

antamalla pennuille huomiota esimerkiksi siirtämällä pentujen paikkaa pesässä (Harrington 

& Asa, 2003). Pennut voivat saada emonsa huomion myös ulvahtamalla. Tätä tapahtuu 

yleensä, kun pentuja kannetaan tai jos joku lauman jäsenistä astuu niiden päälle vahingossa 

(Harrington & Asa, 2003).  
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Vinkumisen ja huutamisen lisäksi pennut käyttävät vaikeroimista, murinaa ja haukkumista 

kommunikaatioon. Vaikeroiminen on eniten käytetty kommunikaatiomuoto kahden 

ensimmäisen elinviikon aikana. Pennut vaikeroivat esimerkiksi levätessään ja nukkuessaan 

(Harrington & Asa, 2003). Muriseminen ja haukkuminen ovat yleisempiä pentujen ollessa 

noin kuukauden ikäisiä ja niitä käytetään pentueen muiden jäsenten kanssa leikkiessä 

(Harrington & Asa, 20063). 

Noin kuukauden ikäisenä pennut kykenevät tuottamaan kaikki samat äänisignaalit kuin 

aikuiset sudetkin (Harrington & Asa, 2003). Tässä vaiheessa pennut eivät kuitenkaan 

kuulosta täysin aikuisilta ja niiden kimeä ääni tarjoaa tietoa kuulijoille niiden iästä. 

Esimerkiksi ulvonnan taajuus on kahden viikon iässä 1 100 hertsiä ja tippuu 6–7 

kuukauden iässä 350 hertsiin (Harrington & Asa, 2003).  

Yksi tärkeimmistä kommunikaatiomuodoista on ulvominen. Sudet käyttävät ulvomista 

kommunikoimiseen etenkin, kun etäisyys lauman muihin jäseniin on pitkä. Metsäisessä 

elinympäristössä ulvonta voi kantaa jopa kymmenen kilometrin päähän ja puuttomalla 

tundralla kuudentoista kilometrin päähän (Harrington & Asa, 2003). Pitkän matkan 

viestinnän haittana on se, että informaatiota ei voida välittää yhtä tarkasti kuin lyhyellä 

matkalla (Harrington & Asa, 2003). Pitkän matkan päähän kommunikoimisen lisäksi sudet 

ulvovat jälleentapaamisten yhteydessä ja ennen metsästämään lähtemistä (Nowak ym., 

2007). Tarpeen vaatiessa sudet myös ilmoittavat läsnäolostaan naapurilaumoille ulvomalla. 

Sudet ulvovat useimmiten ollessaan reviirinsä keskellä eli reviirin reunoilta ulvominen on 

vähäisempää (Nowak ym., 2007). Ulvomista tapahtuu eniten heinä- ja lokakuun välisenä 

aikana. Huhti- ja kesäkuun välillä ulvominen on huomattavasti vähäisempää, sillä sudet 

eivät halua paljastaa pesän sijaintia pentujen ollessa nuoria. Ulvomisen yleisyys on siis 

kytköksissä lisääntymiskauteen (Nowak ym., 2007). 

Yksin olevan aikuisen suden ulvonta voi kestää yhdestä sekunnista neljääntoista 

(Harrington & Asa, 2003). Ulvomisen rakenne vaihtelee riippuen yksilöstä ja tilanteesta. 

Kuorossa ulvominen on yleensä vielä vaihtelevampaa (Harrington & Asa, 2003). Sudet 

aloittavat kuoroulvonnan suhteellisen tasaisesti ja uudet sudet liittyvät mukaan kiihtyvällä 

tahdilla. Kuoron jatkuessa ulvahduksista tulee lyhyempiä ja taajuudeltaan korkeampia. 

Sudet ulvovat yhdessä yleensä noin 30–120 sekuntia, mutta tämä aika voi olla pidempi 

lisääntymiskauden aikaan (Harrington & Asa, 2003).  
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4.2 Hajusignaalit 
 

Hajuaisti on suden aisteista tarkoin (Harrington & Asa, 2003). Sudet käyttävät hajuaistiaan 

saadakseen informaatiota ympäristöstään esimerkiksi vaaran uhatessa tai saalistuksen 

yhteydessä. Sitä myös käytetään kommunikoimiseen muiden susien kanssa (Harrington & 

Asa, 2003) ja reviirin merkkaamiseen (Peters & Mech, 1975). Hajusignaalien avulla muut 

voivat saada tietoa esimerkiksi yksilön sukupuolesta, sosiaalisesta statuksesta, tunnetilasta, 

iästä ja jopa ruokavaliosta (Harrington & Asa, 2003). Hajusignaaleja käytetään usein 

yhdessä äänisignaalien kanssa. Toisin kuin ääni, haju antaa syvempää tietoa eläimen 

historiasta pitkälläkin aikavälillä. Esimerkiksi naaraan virtsa voi kertoa urokselle, että se 

on fyysisesti valmis tulemaan tiineeksi, mutta se voi kertoa äänellään, että ei ole vielä 

halukas parittelemaan (Harrington & Asa, 2003).  

Suden ihon rauhaset toimivat osana kemiallista viestintää. Rauhaset voidaan jakaa 

talirauhasiin, apokriinisiin rauhasiin ja eksokriinisiin rauhasiin (Harrington & Asa, 2003). 

Talirauhasia on yleensä karvatuppien yhteydessä ja ne erittävät öljyistä ainetta. 

Apokriinisia rauhasia on eniten kasvoissa ja huulissa. Eksokriiniset rauhaset sen sijaan 

auttavat viilentämään sutta ja erittävät suolaista nestettä suoraan ihon pinnalle. Niitä on 

koiraeläimillä vain jalkatyynyissä (Harrington & Asa, 2003). Tuoreet eritteet ovat 

hajuttomia, mutta ihon mikrofloora vaikuttaa apokriinisten ja eksokriinisten rauhasten 

eritteisiin niin, että niistä tulee haisevia. Yksilöiden erot mikrofloorassa johtavat siihen, 

että jokaisella sudella on oma kemiallinen ”sormenjälki”. Sudet pystyvät siis erottamaan 

toisensa näiden ”hajusormenjälkien” avulla (Harrington & Asa, 2003).  

Sudet pystyvät tuottamaan hajusignaaleja koko kehollaan (Harrington & Asa, 2003). 

Esimerkiksi jalkatyynyjen eksokriiniset rauhaset vapauttavat hajua susien kuopiessa maata 

virtsaamisen jälkeen (Harrington & Asa, 2003). Rauhasten tuottamien hajujen lisäksi sudet 

käyttävät ulostetta kommunikoimiseen. Ulostetta käytetään etenkin reviiriin 

merkkaamiseen. Vankeudessa elävät sudet jättävät eniten ulostetta aitauksen suuaukolle. 

Luonnossa sen sijaan ulostemerkkejä jätetään eniten kulkureittien varrelle (Harrington & 

Asa, 2003) 

Vaikka rauhaset ja uloste ovat tärkeitä kommunikointitapoja, virtsa on eniten tutkittu 

hajusignaalien muoto koiraeläimillä (Harrington & Asa, 2003). Sudet virtsaavat 

tiheämpään alueilla, joilla toisten laumojen tai jopa toisten lajien edustajien hajua on 

havaittu. Tuoksumerkintä onkin hyvä tapa vähentää aggressiivisia kohtaamisia muiden 
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laumojen kanssa (Harrington & Asa, 2003). Merkkaaminen on yleisempää reviirin 

reunoilla, kuin sen keskellä (Peters & Mech, 1975). Virtsaaminen on tehokkain tapa 

merkata oma reviiri (Peters & Mech, 1975).  

Virtsan kemiallinen rakenne vaihtelee naaraiden ja urosten välillä. Rakenne myös vaihtelee 

riippuen siitä, onko susien lisääntymiskausi meneillään vai ei (Harrington & Asa, 2003). 

Tammikuusta helmikuuhun kestävän lisääntymiskauden aikana sudet yleensä 

virtsamerkkaavat enemmän (Peters & Mech, 1975). Tällöin naaraat ja urokset myös 

”tuplamerkkaavat” eli jättävät merkkejä samoihin paikkoihin. Tuplamerkkaamisella voi 

olla positiivinen vaikutus parin välisiin suhteisiin ja sitä esiintyy eniten vasta 

muodostetuilla pareilla (Harrington & Asa, 2003). 

Petersin ja Mechin (1975) tekemän tutkimuksen mukaan hajumerkkejä jätetään yleensä 

eniten kulkureittien varrelle, etenkin reittien risteyksien läheisyyteen. Sudet eivät yleensä 

viihdy risteyskohdissa kauaa vaan ne nuuhkaisevat läheisiä pensaita muutaman kerran ja 

jättävät sitten hajusignaalinsa. Tästä huolimatta vajaa viisikymmentä prosenttia susien 

jättämistä virtsa- ja ulostemerkeistä löytyy kulkureittien risteyksien läheltä. Risteyksiin 

hajumerkin jättäminen takaa sen, että jokainen vaeltava susi havaitsee merkin riippumatta 

siitä, mitä reittiä se kulkee. Tämä myös auttaa laumaa tunnistamaan, milloin ne ovat lähellä 

toisten reviiriä ja yksinäisiä susia hahmottamaan ovatko ne esimerkiksi kahden lauman 

reviirien välissä vai jonkun reviirin keskellä. Hajumerkkejä lukemalla sudet pystyvät myös 

hyödyntämään reviiriään mahdollisimman tehokkaasti metsästäessään. Virtsasta ja 

ulosteesta sudet voivat esimerkiksi päätellä, millä alueilla on metsästetty lähiaikoina.  
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5. Saalistuskäyttäytyminen 
 

Sudet metsästävät yleensä laumassa (Peterson & Ciucci, 2003) ja metsästäminen onkin 

hyvä esimerkki siitä, kuinka sudet pystyvät toimimaan tehokkaasti yhdessä. Yksinäinen 

susi pystyy kaatamaan isojakin saaliseläimiä, mutta laumassa metsästäminen on 

tuottavampaa (Peterson & Ciucci, 2003). Aikuiset sudet, jotka saalistavat kahdestaan 

saavat eniten ruokaa per susi. Koko lauman osallistuessa metsästämiseen, mukana on 

aikuisten susien lisäksi nuorempia susia, jotka ovat kokemattomia eivätkä edistä saaliin 

kiinniottamista juurikaan (Peterson & Ciucci, 2003). 

Susien ruokavalio vaihtelee suuresti asuinalueen mukaan (Zlatanova ym., 2014). Ne ovat 

erikoistuneet saalistamaan etenkin kaviokyntisiä eli ungulaatteja (Ungulata). 

Skandinaviassa susi metsästää eniten hirviä (Alces alces) ja poroja (Rangifer tarandus). 

Keski- ja Itä-Euroopassa sen tärkein ravinnonlähde on saksanhirvi (Cervus elaphus) ja 

Etelä-Euroopassa villisika (Sus tatarica) (Zlatanova ym., 2014). Pohjois-Amerikassa 

susien ruokavalioon kuuluvat esimerkiksi hirvet, peurat ja karibut (Peterson & Ciucci, 

2003). Alueilla, joilla on ihmisasutusta ja saaliseläimiä on tarjolla vähemmän, sudet 

saalistavat myös karjaa sekä pienempiä saaliseläimiä kuten jäniksiä ja jyrsijöitä (Zlatanova 

ym., 2014).  

Sudet pystyvät muuttamaan saalistusstrategiaansa ympäristön, saaliseläinten runsauden ja 

ihmistoiminnan vaikutuksen mukaan (Zlatanova ym., 2014). Ne voivat esimerkiksi vaihtaa 

pääsaaliseläintään tilanteen niin vaatiessa. Susilaumat voivat myös erikoistua tiettyjen 

eläinryhmien metsästämiseen lauman jäsenmäärän ja yksilöiden koon mukaan (Zlatanova 

ym., 2014). Tämän vuoksi sudet ovatkin erittäin joustavia saalistajia (Zlatanova ym., 

2014).  

Sudet käyttävät saaliin paikantamiseen tarkkoja aistejaan ja kykyään kulkea pitkiä matkoja 

(Peterson & Ciucci, 2003). Etenkin talvisin ne voivat käyttää 28–50 % ajastaan 

vaeltamiseen ja saaliin etsimiseen. Sudet kulkevat keskimäärin 42,4–49,4 kilometriä 

saalistuksien välillä. (Peterson & Ciucci, 2003).   

Paikannettuaan saaliin lauma yrittää päästä huomaamattomasti mahdollisimman lähelle 

(Peterson & Ciucci, 2003). Lähestyessään saaliseläintä susista tulee innostuneempia, ja ne 

nopeuttavat vauhtiaan ja heiluttavat häntiään. Innostuksesta huolimatta sudet pyrkivät 

hillitsemään itsensä, jotta saalis ei lähtisi karkuun liian aikaisin (Peterson & Ciucci, 2003). 
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Kun saaliseläin näkee lähestyvän susilauman, sillä on kolme vaihtoehtoa: pysyä 

paikoillaan, lähestyä susia tai lähteä karkuun. Suurikokoiset saaliseläimet, jotka pystyvät 

puolustamaan itseään, jäävät useammin paikoilleen. Tällöin sudet yleensä lähestyvät niitä 

varovaisesti ja yrittävät pelotella saaliin liikkeelle (Peterson & Ciucci, 2003). Samalla 

sudet pyrkivät myös arvioimaan tilanteeseen liittyviä riskejä (Zlatanova ym., 2014). Jos 

saaliseläin pysyy paikoillaan tarpeeksi kauan, sudet luovuttavat. Susilauma voi kuitenkin 

pysyä saaliin lähellä jopa neljä tuntia (Peterson & Ciucci, 2003). 

Saaliseläinten lähtiessä karkuun, sudet lähtevät saman tien perään (Peterson & Ciucci, 

2003). Pienten ja helposti tapettavien eläinten kuten jänisten tapauksessa sudet yrittävät 

saada ne kiinni mahdollisimman nopeasti. Isompien laumassa elävien eläinten kohdalla 

lauma juoksee saaliseläinten rinnalla etsien heikkoa yksilöä, jonka kimppuun käydä. 

(Peterson & Ciucci, 2003). Yleensä sudet juoksevat saaliin perässä muutaman kilometrin 

verran ja jos sopivaa yksilöä ei löydy ne luovuttavat (Peterson & Ciucci, 2003).  
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6. Pohdinta 
 

Susilaumalle on tunnusomaista läheiset sosiaaliset suhteet, jotka mahdollistavat tehokkaan 

yhteiselon. Nämä suhteet vaativat jatkuvaa ylläpitoa esimerkiksi leikkimisen ja muiden 

jäsenten tukemisen keinoin. Lauman suhteellisen pienen koon takia lauma pystyy 

kommunikoimaan ja toimimaan tehokkaasti yhdessä. Hyvin toimiva laumakäyttäytyminen 

takaa susille paremmat selviytymismahdollisuudet ja hyvän lisääntymismenestyksen. 

Laumassa eläminen on siis kannattavaa. 

Susilauman laumakäyttäytymisen ja laumarakenteen tunteminen on tärkeää susien suojelun 

kannalta. Laumarakenne olisi hyvä ottaa huomioon etenkin metsästyksen suunnittelussa. 

Yksilön merkitys lauman rakenteelle sosiaalisilla lajeilla riippuu esimerkiksi kyseisen 

yksilön lisääntymistilasta (Borg ym., 2015). Lisääntyvien susien tappaminen voi vaikuttaa 

negatiivisesti lauman säilyvyyteen ja lisääntymiskykyisyyteen (Borg ym., 2015). 

Vaikutukset näkyvät etenkin pienissä alle kuuden suden laumoissa ja varsinkin silloin, kun 

metsästys tapahtuu lisääntymiskauden aikaan (Borg ym., 2015). Lisääntyvän yksilön 

tappaminen voi johtaa jopa lauman hajoamiseen (Borg ym., 2015). 

Lauman hajoaminen voi vaikuttaa susien selviytymiseen, sillä yksinäisen suden elämä ei 

ole helppoa. Yksinäiset vaeltavat sudet voivat myös mahdollisesti lisätä koira- ja muiden 

kotieläinvahinkojen määrää. Koirilla on suurempi todennäköisyys joutua susien 

hyökkäyksen kohteeksi susien reviirin reuna-alueilla kuin reviirin keskiosissa (Tikkunen & 

Kojola, 2019). Vaeltavat yksinäiset sudet luultavasti liikkuvat runsaasti muiden laumojen 

reviirien reunoilla etsiessään kumppania tai pyrkiessään liittymään uuteen laumaan. 

Yksinäiset sudet voivat myös vaeltaessaan eksyä ihmisasutuksen lähelle ja aiheuttaa 

kotieläinvahinkoja pihapiirissä. Susien hyökkäykset koirien kimppuun aiheuttavat 

konflikteja etenkin metsästäjien ja susien välille (Tikkunen & Kojola, 2019). Susi on 

erittäin uhanalainen Suomessa, joten on tärkeää, että konfliktit ihmisten ja susien välille 

eivät enää lisäänny.  
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