Kun
kohtaat

SUDEN

Ihminen ja susi kohtaavat päivittäin
ympäri maailmaa ilman, että mitään
erityistä tapahtuu.
On kuitenkin tilanteita, joissa susi on hyökännyt
ihmisen kimppuun.
Yleensä tilanteissa on ollut kyse
jostain seuraavasta:
1 Sudella on ollut rabies eli raivotauti
2 Susi on ollut alueella, jossa on äärimmäisen
vähän saaliseläimiä
3 Susi on tottunut etsimään ravintoa ja syömään
ihmisten läheisyydessä jo pidemmän aikaa
Suomessa ei esiinny rabiesta eikä meillä juurikaan
ole alueita, joilla sudelle ei ole saalista. Kolmannen
kohdan mukainen tilanne on kuitenkin mahdollinen,
mikäli yksi tai useampi susi löytää ravintoa ihmisen
läheisyydessä pidemmän aikaa.

Tilanteiden välttämiseksi riistahallinnolla ja
poliisilla on yhteinen toimintastrategia koskien ilmoituksia susista ihmisen ja asutuksen
läheisyydessä. Ensimmäisenä toimenpiteenä
yritetään selvittää, mikä susia houkuttelee,
jotta susien vierailu alueella voidaan estää.
Näin voidaan ehkäistä tilanteita, joissa susi
tottuu ihmisen läsnäoloon – jo ennen kuin
tilanne muuttuu vaaralliseksi.

Näin voit vaikuttaa suden
kohtaamisen todennäköisyyteen

Tee näin
Pidä ääntä kävelemällä äänekkäästi, puhumalla, laulamalla
tai viheltämällä. Sovita äänenvoimakkuus ympäristön ääniin.
Susia ja muita eläimiä kohtaa usein silloin, kun sataa vettä
tai lunta tai tuulee kovaa, koska silloin kävellen liikkuvan
ihmisen äänet katoavat helposti.
Älä jätä syötäviä jätteitä paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat.
Ota yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen, jos löydät
esimerkiksi teurasjätteitä paikasta, johon ne eivät kuulu.

Jos kuitenkin
kohtaat suden
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Ilmaise olevasi paikalla.

Jos sinulla on mukana koira, susi voi olla niin
keskittynyt koiraan, ettei huomaa ihmistä ennen kuin tämä huutaa tai lyö käsiään yhteen.
Kutsu vapaana oleva koira pois

ja kytke se talutushihnaan. Mikäli koira ei
tottele vaan menee sutta kohti, tulee koiraa
ensisijaisesti houkutella takaisin eri tavoin.
Älä lähesty koiraa ja sutta kävellen tai juosten,
on todennäköistä, että susi pakenee ja koira
seuraa mukana kadoten näköpiiristä.
Poistu paikalta.
Jatka matkaa, vaikka susi seuraisi.

Jos susi tuntuu saavuttavan sinua, voit kääntyä
ympäri ja huutaa tai karjaista, ottaa pari askelta sutta kohti, lyödä käsiäsi yhteen ja tehdä
itsesi mahdollisimman suureksi.
Huuda, potki, lyö.

Jos susi yrittää purra sinua tai koiraasi, sinun
tulee huutaa, potkia ja lyödä niin paljon, kun
voit.

Varaudu
kohtaamiseen
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Valmistaudu siihen, että saatat kohdata
suden. Henkinen valmistautuminen voi vä-

hentää suden kohtaamiseen liittyvää huolta.

Lue tietoa susista. Tieto susien käyttäytymisestä voi rauhoittaa, sillä silloin voit paremmin
ennakoida suden käytöstä eri tilanteissa.
www.suurpedot.fi
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Selvitä susien esiintyminen alueellisesti.

✓

Ota mukaan turvahälytin

✓

Näin saat tietää, onko suden kohtaaminen
alueella todennäköistä.
www.riistahavainnot.fi

siltä varalta,
että kohtaat suden etkä tiedä, miten sen saa
poistumaan.

Mikäli koirasi on luvallisesti irti, varmistu
siitä, että koira tulee luoksesi aina kutsuttaessa. Muista harjoitella kutsumista monissa eri
tilanteissa, myös muiden koirien häiritessä.
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