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Puskavaanari, Caravanis Pusiccus
Hyvin yleinen laji Suomen maanteillä. Puskavaanareita 
kohtaa helposti kaikkien kotimaisten valtateiden 
P-paikoilla, joissa ne monilukuisina laumoina majoittu-
vat yön yli jatkaakseen taas matkaansa seuraavana päi-
vänä eteenpäin. Toisinaan puskavaanareita tapaa myös 
suurten ostoskeskusten parkkialueilta. Lajia tavataan 
jonkin verran myös muissa Pohjoismaissa, mutta muu-
alla Euroopassa puskavaanarit ovat harvinaisempia 
bongattavia.

Puskavaanari hankkii ravintonsa yleensä osuuskaup-
pojen jättimarketeista tai saksalaisista ketjumyymälöis-
tä. Tällä lajilla käytännöllisyys ja edullisuus ajaa kaiken 
muun edelle, joten puskavaanarien ruokavalioon kuuluu 
oleellisena osana grillimakkara ja muu perusmättö. Jos 
puskavaanari sattuu eksymään viralliselle leirintäalueel-
le, niin hänet voi helposti tunnistaa grillissä tirisevistä 
makkaroista ja jääkaapissa kilisevistä olutpulloista.

Käytökseltään puskavaanarit ovat yleensä hyvinkin 
rentoja ja sosiaalisia.

BONGAA KARAVAANARI
– tunnistatko alalajit?

Karavaanari on suomalaisessa maisemassa hyvin tuttu näky ja erittäin elinkelpoisena 
sekä laajalle levinneenä lajiin voi törmätä lähes kaikkialla. Karavaanareista löytyy 

kuitenkin runsaasti erilaisia alalajeja, jotka eivät välttämättä ole vielä kaikille tuttuja. 
Karavaanaribongaus onkin kasvattanut viime aikoina kovasti suosiotaan, joten 

tarjoamme tässä hieman esittelyä karavaanareiden eri alalajeista, jotta oudommankin 
kulkijan kohdatessa tulee varmasti tunnistettua se oikea vaanarilaji.

Sporttivaanari, Caravanis Sporticulus
Todennäköisimmin sporttivaanariin voi törmätä esimer-
kiksi hiihto- tai laskettelukeskusten lähistöllä. Kesäisin 
sporttivaanareita liikkuu myös suunnistustapahtumissa 
ja erilaisissa urheilukilpailuissa.  Eräs tyypillinen sportti-
vaanarin tunnusmerkki on suksiboksi ajoneuvon katolla. 
Ulkoisesti sporttivaanarin tunnistaa myös hänen päässään 
usein olevasta hikinauhasta ja urheilullisista merkkivaat-
teista, joita sporttivaanari vaihtaa useamman kerran vuo-
rokaudessa. Leirintäalueilla sporttivaanarin majoituspai-
kan tunnistaa parhaiten matkailuajoneuvon ulkopuolella 
kuivumassa olevista laadukkaista urheiluvarusteista.

Sporttivaanari nauttii ravinnokseen enimmäkseen vä-
härasvaista ja kuitupitoista ruokaa. Alkoholia sporttivaa-
narit käyttävät vain harvoin ja harkiten.

Sporttivaanarit ovat levinneet koko Euroopan alu-
eella ja terveellisten elämäntapojensa ansiosta la-
jin yksilöt saavuttavat yleensä varsin korkean eliniän. 
Käyttäytymiseltään sporttivaanarit ovat yleensä varsin 
lauhkeita ja ystävällisiä.

Kulttuurivaanari, Caravanis Cultura
Klassisen musiikin festivaalit, erilaiset runo- ja laulujuh-
lat sekä kansanmusiikkitapahtumat ovat tilaisuuksia, joi-
den lähistöltä voi helpoiten bongata kulttuurivaanareita. 
Lajin yksilöt rakastavat historiaa, musiikkia ja leppoisia 
viinittelyhetkiä. Kulttuurivaanarin liikkuminen perustuu 
pääasiassa uusien tunne-elämysten hankkimiseen, joten 
laji valitsee majoituspaikkansa yleensä kauniiden maise-
mien keskeltä.

Ulkoiselta olemukseltaan kulttuurivaanarin tunnistaa 
rohkeista väreistä ja graafisista kuvioista. Esimerkiksi 
Marimekon kuosit ovat erittäin suosittuja kulttuuri-
vaanareiden keskuudessa.

Ravintotottumuksiltaan kulttuurivaanari on varsin 
kaikkiruokainen. Ravitsemuksessa lajille tärkeintä onkin 
se, että saatavilla on riittävästi punaviiniä ja laadukkai-
ta lajitovereita, joiden kanssa elämästä pääsee kunnolla 
nauttimaan.

Kulttuurivaanari käyttäytyy yleensä hyvin ystävällisesti 
ja avoimesti. Riittävästi punaviiniä nautittuaan laji saat-
taa tosin käyttäytyä jopa hieman estottomasti.

Rokkivaanari, Caravanis Hulabalius
Suurten rocktapahtumien stadionit ja suurkaupunkien 
bändiareenat ovat paikkoja, joissa rokkivaanareita ylei-
simmin tavataan. Helpoiten rokkivaanarin bongaakin, 
jos lähistöllä järjestetään jokin kesän suurimmista rock-
festareista. Lajin yksilön voi helposti tunnistaa jo ulkoi-
sesta olemuksesta, sillä virttyneiden farkkujen ja bootsien 
lisäksi ulkoasuun kuuluu yleensä joko haaleaksi pesty ku-
vallinen bändipaita tai vähintäänkin farkku- tai nahkalii-
vit. Rokkivaanarin kulkuväline ei välttämättä ole sitä ihan 
viimeisintä mallia, mutta se ei lajin yksilöitä tunnu vai-
vaavan laisinkaan.

Ravintotottumuksiltaan rokkivaanari on kulttuurivaa-
narien tapaan melkoisen kaikkiruokainen. Punaviinin si-
jaan laji kuitenkin suosii myös oluita ja muita miedompia 
juomia, kuten lonkeroita.

Hurjasta ulkomuodostaan huolimatta rokkivaanarilajin 
edustajat ovat yleensä erittäin rauhallisia ja ystävällisiä.

Hifivaanari, Caravanis Jumbutus
Hifivaanari on helppo tunnistaa jo kaukaa lajin erityisen 
äänen perusteella. Lähestyessään bongaajaa hifivaanari 
synnyttää matalilla alataajuuksilla helposti tunnistetta-
van jumputtavan äänen, joka aiheutuu matkailuajoneu-
voon asennetusta tehokkaasta bassoäänentoistosta. Jos 
joskus pääsee kurkistamaan hifivaanarin kulkuneuvoon, 
voi hetkessä huomata kuinka teknologia on otettu kaikes-
sa mahdollisessa laajuudessaan käyttöön. Hifivaanarin 
varusteisiin kuuluvatkin itsestäänselvyyksinä subwoofe-
rit, navigaattorit, peruutuskamerat, invertterit, langatto-
mat nettiyhteydet ja monet muut tekniset vimpaimet.

Ravinnokseen hifivaanari nauttii usein mikroaaltouu-
nissa kuumennettuja eineksiä. Energiajuomat ovat myös 
tärkeä osa tämän lajin ravintoa.

Käytökseltään hifivaanari voi toisinaan olla aluk-
si hieman pidättyväinen ja jopa ujo, mutta hieman tu-
tustuttuaan lajin edustajasta voi löytyä yllättävääkin 
temperamenttisuutta.

Kennelvaanari, Caravanis Dogitus
Toinen varsin äänekäs karavaanarien alalaji on 
Kennelvaanari. Leirintäalueelle saapuessaan lajin tunnistaa 
helposti siitä, että heti ajoneuvon pysähdyttyä säntää ovis-
ta ulos pienempiä ja isompia karvaturreja, jotka haukunnal-
laan takaavat sen, että kennelvaanarin saapuminen varmas-
ti huomataan. 

Kennelvaanarien kanta on ollut viime vuodet kovassa kas-
vussa ja lajina sitä tavataan nykyään kaikkialla Euroopassa.
Ravintotottumuksiltaan Kennelvaanarit eivät eroa juuri-
kaan muista karavaanareista, mutta eräässä suhteessa laji 
on varsin ympäristöystävällinen. Kennelvaanarien muka-
naan kuljettamat karvaiset ystävät huolehtivat nimittäin te-
hokkaasti orgaanisten jätteiden kierrätyksestä, joten lajin ai-
noat jälkeensä jättämät jätökset ovat lähinnä pieniä ruskeita 
tuoksuvia kekosia, jotka kyllä toisinaan aiheuttavat pientä 
harmistusta muiden karavaanarilajien keskuudessa esimer-
kiksi jalkineiden pohjiin tarttuessaan.

Kennelvaanarit ovat yleensä hyvin käyttäytyviä ja avoi-
men sosiaalisia karavaanareita.

Muksuvaanari, Caravanis Bambinus
Tämä laji on todella helppo tunnistaa. Jos leirintäalueel-
la lähistöltä kuuluu äänekästä leikkimisestä tai pelaami-
sesta johtuvaa meluamista, ovat varsin todennäköisesti 
kyseessä muksuvaanarit. Tämä laji liikkuu useimmiten 
kahden täysikasvuisen yksilön johtamana ryhmänä, jos-
sa johtajayksilöt yrittävät pitää monipäisen keskenkas-
vuisista yksilöistä muodostuvan seurueensa kutakuin-
kin hallinnassa. Muksuvaanareita esiintyy kaikkialla 
Euroopassa ja useimmiten laji majoittuu huvi- tai vesi-
puistojen läheisyyteen.

Ravintotottumuksiltaan muksuvaanarit ovat erit-
täin kaikkiruokaisia. Monesti tämän lajin yksilöi-
tä voi havaita ravitsemassa itseään myös tienvarsien 
hampurilaisravintoloissa.

Muksuvaanarit ovat hyvin rentoa ja pitkäpinnaista sak-
kia ja hyvänä päivänä pystyvät koko ryhmänäkin käyttäy-
tymään lähes sivistyneen rauhallisesti.  

Remppavaanari, Caravanis Jacaris
Jos joskus karavaanareita bongatessa törmää yksilöön, 
joka kulkee leirintäalueella jakoavain ja työkalupakki kä-
dessä ympäri kulkuneuvoaan, on todennäköisesti koh-
dannut remppavaanarin. Remppavaanarin tunnistaa mo-
nesti myös hieman vanhemmasta kalustosta, sillä tämä 
laji huolehtii itse kulkuvälineidensä huolloista ja korja-
uksista. Yksi takuuvarma remppavaanarin tunnusmerkki 
onkin korjaustöissä likaisiksi tummentuneet kädet.

Remppavaanarien bongaaminen alkaa nykyään olla en-
tistä vaikeampaa, sillä tekniikan uudistuessa tämän lajien 
edustajien elinmahdollisuudet ovat pienentyneet kovas-
ti. Uudessa kalustossa on entistä vähemmän omatoimista 
korjaamista mahdollistavia kohteita, joten remppavaana-
reita saattaa uhata ennen pitkää jopa sukupuutto.

Ruokailutottumuksiltaan ja käytökseltään remppavaa-
narit ovat muuten hyvin tyypillisiä karavaanareita.

Juppivaanari, Caravanis Yuppius
Juppivaanarin tunnistaa helpoiten aivan pakasta vede-
tystä matkailuajoneuvosta. Juppivaanari ei nimittäin 
koskaan suostu liikkumaan yli vuoden ikäisellä kalustolla, 
joten jo pelkkä uuden haju paljastaa juppivaanarin lähis-
töllä olon. Tämän lajin edustajat liikkuvat mieluiten myös 
kaikista kalleimmilla erikoistilauksesta valmistetuilla 
kulkuneuvoilla ja valitsevat majoituspaikoikseen vain ta-
sokkaimpia alueita. 

Ravitsemukseltaan juppivaanarit eroavat useimmista 
muista karavaanareista siinä, että he käyttävät tasokkai-
ta ravintolapalveluita huomattavasti enemmän kuin mui-
den alalajien yksilöt.

Yleensä ottaen juppivaanarit ovat käytökseltään kohte-
liaita ja ystävällisiä, mutta toisinaan bongatuksi saattaa 
tulla nousukashenkinen lajin edustaja, joka käyttäytyy 
selvästi normaalia aggressiivisemmin ja jopa ylimielisesti.

Puutarhavaanari, Caravanis Gardenix
Muista karavaanarilajeista poiketen puutarhavaanarin 
reviiri on hyvin pieni. Lajille tyypillisesti sen yksilöt säi-
lyttävät yleensä matkailuajoneuvoaan hyvin pitkiä aiko-
ja samassa paikassa. Tältä osin puutarhavaanari eroaakin 
muista liikkuvaisemmista karavaanareiden alalajeista suu-
resti. Yleensä tämän lajin edustajissa onkin kyse asunto-
vaunun käyttäjistä.

Jos epäilee bonganneensa puutarhavaanarin, voi asian 
varmistaa tarkkailemalla kyseisen yksilön reviiriä. Jos lei-
rintäasumuksen ympäristöön on alkanut muodostua mui-
ta kiinteitä rakenteita ja monivuotiset kukkaistutukset ovat 
saaneet pysyvän sijan asumuksen edustalla, on kyseessä 
erittäin todennäköisesti puutarhavaanari. Elintavoiltaan 
ja ravitsemustottumuksiltaan puutarhavaanarit ovat silti 
hyvin tyypillisiä karavaanareita. Grillattu ruoka, puna- ja 
valkoviinit sekä leppoisa oleskelu ovat myös puutarhavaa-
narin mieleen. Käytökseltään puutarhavaanarit ovat hyvin 
lauhkeita ja ympäristölleen harmittomia.

Siinäpä muutamia yleisimpiä karavaanarilajeja tunnistamisen avuksi.  
Nyt vain rohkeasti erilaisia vaanareita bongaamaan!
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