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Naali 
Fjällräv  
Vulpes lagopus (Alopex lagopus) 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen 
(CR) EU:n lajikoodi: 1911 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSL 1096/1996) 
 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
Luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono  

 
Luonnehdinta 
Naali on kettua selvästi pienempi koiraeläin, painoltaan vain 
2,5–8 kg, ruumis 50–85 cm, häntä 28–55 cm. Erikoistunto-
merkkeinä ovat lyhyet pyöreäpäiset korvat sekä karvaiset 
jalkapohjat. Kesällä selkäpuoli on rusehtavan harmaanmusta 
ja vatsapuoli valkea. Talvipuku naalilla on puhtaanvalkea. 
Naali on lähinnä jyrsijöitä ja lintuja saalistava petoeläin, 
mutta se voi syödä myös haaskoja, munia, hyönteisiä ja mar-
joja. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Naalin on arktinen laji. Se elää tunturikankailla ja niiden lä-
heisissä tunturikoivikoissa, soilla ja jokilaaksoissa. Suo-
messa sen pesintöjä on ollut Utsjoen ja Inarin kunnissa. Suo-
men naalikanta on yhteinen naapurimaiden kanssa. Naali pe-
sii hiekkaisessa kumpareessa, rinteessä tai törmässä, joskus 
myös kivilouhikossa. Pesäyhdyskunta, joka voi olla käy-
tössä kymmeniä vuosia, on monihaarainen ja siinä voi olla 
kymmenittäin suuaukkoja. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Naalikanta romahti Suomessa1900-luvun alussa pääasiassa 
liiallisen metsästyksen takia, eikä ole elpynyt lajin rauhoitta-
misesta huolimatta. Viimeksi poikaspesä on havaittu Suo-
men Lapissa vuonna 1996, kuitenkin havaintoja naalista teh-
dään Suomessa vuosittain. Syitä naalien vähenemiseen on 
todennäköisesti useita, eikä niitä tunneta kunnolla. Poikas-
tuotto on pienentynyt voimakkaasti. Ketut ovat lisääntyneet 
tunturialueella ja vallanneet sekä tuhonneet naalien pesiä. 
Naali ei voi elää ketun pesimäreviirillä. 

Ilmastonmuutos heikentää naalin selviämismahdollisuuksia 
entisestään, koska se on edistää ketun selviämistä pohjoi-
sessa sekä vaikuttaa lumipeitteeseen ja sitä kautta sopulikan-
toihin. Poronhoidon muutosten takia haaskoja ja teurasjät-
teitä jää tuntureille naalien ravinnoksi aikaisempaa vähem-
män. Uutena uhkana naalikannoille ovat villiintyneet 
tarhanaalit eli siniketut, jotka risteytyvät luonnonvaraisten 
naalien kanssa. Fennoskandian yhteinen naalikanta oli alhai-
simmillaan 1990-luvun lopulla, jolloin aikuista yksilöitä ar-
vioitiin olleen 40–60. Siitä kanta on runsastunut nykyiseen 
noin 300 aikuiseen yksilöön (2018), jotka elävät erillisissä 
osapopulaatioissa suojelutoimien varassa. 
 
Hoitosuositukset 
Jotta naalien pesinnällä olisi paremmat edellytykset onnis-
tua, kettukantaa on pienennettävä naalien mahdollisilta pesi-
mäpaikoilta, kuten on jo tehtykin. Lisäruokinnasta saattaa 
olla apua pesinnän onnistumisessa, mutta tähänkin on aina 
yhdistettävä kettujen vähentäminen, jotta kettu ei lisäruokin-
nan turvin valtaa naalin reviiriä. Ihmisen liikkuminen pesän 
lähellä häiritsee pesintää, joten sitä pitää tarvittaessa rajoit-
taa, mikäli havaitaan uusia poikueita. 
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