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Huhmarin luontopolku avataan
heinäkuussa 2018!
Luontopolku on pituudeltaan noin 2 km ja kulkee Huhmarin ympäristössä.
Polun varrella opastaulut, jotka kertovat alueen luonnosta ja eläimistä.
Polun varrella on lintutorni ja nuotiopaikka. Polku on kohtalaisen helppokulkuinen
ja kuivalla säällä polun pääsee kulkemaan lenkkikengillä.
Polku on merkitty maastoon punaisilla kylteillä ja punaisilla maalitäplillä (puissa).

Lisätietoja luontopolusta saat vastaanotosta.

ILVES

LYNX

Tällä hetkellä runsaslukuisin suurpetomme eli ilves elää mielellään eteläisemmän Suomen vaihtelevissa
metsäolosuhteissa. Vaikka ilveksiä tavataankin aivan pohjoisinta Tunturi-Lappia myöten, niin suurin osa
maamme tupsukorvista elelee Oulu-Kuhmo linjan eteläpuolella. Vuoden 2017 kanta-arvio on noin 3000
yksilöä. Jos tätä lukua vertaa 1980-luvun ilvesmääriin (n. 500 ilvestä), niin kannan nousu on ollut huimaava.

Finland’s most common large carnivore, the lynx, is happy to live in the changing forest conditions of
southern Finland. Although the lynx can be found all the way to the northernmost Fell Lapland, the majority
of these pointy-eared cats can be spotted south of the Oulu–Kuhmo line. The estimated population in 2017 is
approximately 3,000 individuals. Compared to the number of lynx in the 1980s (approximately 500 lynxes),
the rise in numbers is staggering.

– ainoa kissapetomme

– Finland’s only feline predator

Ilvestä tavataan säännöllisesti tässä Huhmarin Lomakeskuksen metsissä ja niiden lumijälkiä nähdään usein
läheisillä vaaroilla.

Millainen eläin ilves on?
Normaalisti ilvesnaaras painaa n. 11-20 kg ja urokset vastaavasti 13-30 kg. Turkin väritykselle tyypillistä
on vaalean ruskeanharmaa pohja, jossa yleensä suuria mustia täpliä. Häntä on lyhyt mustakärkinen töpö.
Ilveksellä on käpälässään neljä erittäin terävää ohuehkoa kynttä, jotka se voi tarvittaessa vetää kissaeläimille
tyypilliseen tapaan käpälän sisään. Ne ovat erittäin hyvä apu ilveksen saalistaessa.

Mitä ilves syö?
Ilveksen ehdotonta suosikkiravintoa Suomessa ovat metsäjänikset. Toki myös muut jäniseläimet sille
kelpaavat; hyvin usein ilvekset tulevatkin rusakoiden ja citykanien perässä aivan asutuksen tuntumaan.
Ilves saalistaa myös hieman suurempia saaliseläimiä. Metsäkauriit, valkohäntä- ja kuusipeurat sekä
poronhoitoalueella porot kuuluvat ehdottomasti tämän kissapedon ravintovalikoimaan. Ilveksen tekevät
myös oman osansa riistanhoidosta tappamalla supikoiria. Aina ne eivät kuitenkaan käytä niitä ravinnokseen.

Mukavia lomapäiviä Huhmarin luontoympäristössä!

Minkä näköinen on ilveksen pesä?

What kind of animal is the lynx?
A female lynx normally weighs around 11–20 kilograms and males 13–30 kg. The coat of the lynx is usually a
light brownish-grey dotted with large black spots. The tail is short and black-tipped. Each paw has four rather
thin but incredibly sharp claws that it can extend and retract when needed, just like regular cats. The claws of
the lynx are very useful for when the lynx is hunting.

What does the lynx eat?
The favourite food of the lynx in Finland is the Arctic hare. Of course, it also feeds off other lagomorphs, as the
lynx is often seen chasing the brown hare and rabbits close to housing. The lynx can also hunt larger animals.
Finnish forest reindeer, white-tailed, fallow deer, and reindeer in the reindeer husbandry district are definitely
on the lynx’s menu. The lynx also handles its own apart of game management by killing raccoon dogs.
However, it does not use them for nutrition.

What does a lynx’s den look like?

Oletko koskaan nähnyt ilveksen pesää? Todennäköisesti et, koska ilves synnyttää 2-4 pentua toukokuussa
hyvin vaatimattomaan paikkaan. Muilla suurpedoilla pentujen syntymäpesä on usein selvästi maastosta
erottuva paikka, mutta ilveksellä ei. Pennut seuraavat emoaan loppukesästä jo saalistusreissuilla ja ovat
emon mukana aina seuraavaan kiimaan saakka, joka on helmikuussa. Pariutumisen jälkeen ilvesnaaras voi
ottaa pennut vielä hetkeksi mukaansa, mutta ajaa ne tiehensä yleensä viimeistään huhtikuussa.

Have you ever seen a lynx’s den? You probably haven’t, because the lynx gives birth to 2–4 kittens in May in a
very modest location. Other large predators have nests that are easily distinguished in the terrain, but not the
lynx. The kittens follow their mother already at the end of the summer on hunting trips and remain with the
mother until the following breeding season in February. After mating, the female lynx may sometimes let her
kittens tag along, but she normally drives them away by April.

Käy katsomassa QR-koodin takaa
millaiset ovat ilveksen lumijäljet
tai miltä kuulostaa ilves uroksen
kiimahuuto helmi-maaliskuisessa
metsässä!

Check the QR code to see what prints
the lynx leaves in the snow and what
the male lynx’s mating call sounds
like in the forest in February–March.
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The lynx is often spotted in the forests of the Huhmari Resort and their tracks in the snow are often seen in
nearby hilly areas.
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OIKEA ETUKÄPÄLÄ
FRONT RIGHT PAW

OIKEA TAKAKÄPÄLÄ
HIND RIGHT PAW
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