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Suomessa kissat liikkuvat paljon vapaana ja voivat saalistaa 
luonnonvaraisia eläimiä ja kohdata muita pienpetoja yöllisillä retkillään. 
Kissan elinympäristönkäyttöä, saalistusta ja suhdetta muihin pienpetoihin 
on kuitenkin tutkittu Euroopassa hyvin vähän. Tutkimukset ovat keskittyneet 
eteläiselle pallonpuoliskolle ja erityisesti valtamerten saarille. Olosuhteet 
Tyynen Valtameren saarilla ja Pohjois-Euroopan manneralueilla ovat 
kuitenkin täysin erilaiset, joten saarilla saatuja tuloksia ei voi yleistää 
meidän oloihimme. Tässä työssä tutkimme kissan elinympäristönkäyttöä 
kesällä ja pohdiskelemme kissan merkitystä luonnossamme.
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luonnossamme
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Vapaana luonnossa kulkevat kissat Felis silvestris 
catus ovat osa pienpetoyhteisöä ja voivat saalistaa 
alkuperäiseen faunaamme kuuluvia eläimiä, ku-
ten pikkunisäkkäitä ja lintuja. Ne saattavat myös 
kilpailla ravinnosta muiden petojen, etenkin pe-
tolintujen kanssa (George 1974, Liberg 1984). Ne 
myös kohtaavat muita pienpetoja, kuten supikoiria 
Nyctereutes procyonoides, kettuja Vulpes vulpes ja 

mäyriä Meles meles ja voivat näin ollen toimia mm. 
raivotaudin levittäjinä (Kauhala & Holmala 2006). 
Kissojen ekologiasta tiedetään kuitenkin varsin 
vähän, koska ne on mielletty kotieläimiksi eikä 
niitä ole ajateltu osana pienpetoyhteisöämme.

Kissojen elinympäristön (habitaatin) käyttöä on 
tutkittu pääasiassa Uudessa Seelannissa, Australias-
sa ja Yhdysvalloissa mutta Euroopassa vain vähän. 
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Australiassa kissojen havaittiin viettävän suurim-
man osan ajastaan pihoilla, karjalaitumilla ja aka-
siametsiköissä, joissa oli tiheä aluskasvillisuus 
(Barratt 1997a, Edwards ym. 2002). Yhdysvalloissa 
kissat suosivat metsiä ja hyviä habitaattilaikkuja 
yhdistäviä käytäviä sekä jokien rantoja (Hall ym. 
2000, Gehring & Swihart 2002). Uudessa Seelan-
nissa kissat suosivat entisiä laitumia, joilla kasvoi 
korkeaa ruohoa ja varsinkin talvella näiden aluei-
den reunoja (Alterio ym. 1998). Myös Italiassa kis-
sat käyttivät elinympäristöjä, jotka tarjosivat paljon 
suojaa ja saalistivat usein niityillä, mutta karttoivat 
viljeltyjä peltoja (Genovesi ym. 1995).

Kissojen ravinnonkäyttöä ja vaikutusta linnus-
toon on tutkittu melko vähän lukuun ottamatta val-
tamerten saarille istutettuja kissoja, joita pidetään 
pahoina petoina (mm. Karl & Best 1982, Ebenhard 
1988, Fitzgerald 1988, Nogales ym. 1992, Sunquist 
& Sunquist 2002, Woods ym. 2003). Useimpien 
tutkimuksien mukaan nisäkkäät (jyrsijät ja kanit 
Oryctolagus cuniculus) joutuvat yleisimmin kissan 
saaliiksi (mm. Jones 1977, Apps 1983, Liberg 1984, 
Barratt 1997b, Hall ym. 2000, Woods ym. 2003, 
Biro ym. 2005, Medina ym. 2006). Eri elinympä-
ristöjen välillä voi kuitenkin olla suuria eroja, jotka 
johtuvat ennen muuta saaliseliöyhteisön koostu-
muksesta ja eri saalislajien saatavuudesta (Medina 
ym. 2006).

Suomessa 1980-luvun lopulla riehuneen rabies-
epidemian aikana sairastui muutamia kissoja (Wes-
terling 1991). Euroopassa ihmiset ovat useimmiten 
saaneet rabiestartunnan juuri kissoista (Anderson 
ym. 1981, Bunn 1991). Kissojen merkitys rabiek-
sen levittäjinä voi korostua siellä, missä se liikkuu 

samoissa elinympäristöissä supikoirien ja muiden 
pienpetojen kanssa.

Suomessa kissojen elinympäristönkäyttöä ei ole 
selvitetty lainkaan. Työn tarkoituksena oli tutkia 
kissojen elinpiirejä ja elinympäristönkäyttöä kesäl-
lä ja pohdiskella kissan merkitystä luonnossamme, 
toisaalta saalistajana, toisaalta rabieksen levittäjä-
nä. Halusimme myös selvittää, miten menetelmän 
valinta vaikuttaa elinpiirin ja sen ydinalueen koko-
arvioon ja kuvaan kissojen elinympäristön käytös-
tä. Menetelmän valinta on olennaista, koska eri 
menetelmät voivat antaa hyvin erilaisen tuloksen.

Menetelmät

Tutkimusalue

Tutkimusalue sijaitsi Virolahdella (60°32’N, 
27°41’E) aivan kaakkoisrajamme tuntumassa. 
Alueen koko oli noin 21 km2, ja sen keskellä si-
jaitsee vanha Virolahden kirkonkylä maalaistaloi-
neen. Alue on peltojen ja metsien muodostamaa 
rehevähköä maalaismaisemaa, jolle antaa oman 
leimansa suuret tura-alueet (umpeen kasvavat me-
renlahdet, joista merkittävin on Kirkon-Vilkkilän 
tura), ja peltoja halkovat leveät ojat. Alueella on 
myös suuria graniittilouhoksia.

Elinympäristöt (habitaatit) jaettiin melko kar-
keasti seitsemään luokkaan: rannat (turat ja suuret 
ojat), pellot (viljellyt ja kesannolla olevat), pihat 
(myös tiet), mänty-, kuusi-, lehti- ja sekamet-
sät. Mäntymetsiin liitettiin myös taimikot ja pari 
alueella olevaa pientä hakkuuaukkoa. Habitaatti-
laikkujen keskikoko tutkimusalueella oli 1.1 ha 

Kuva 1. Esimerkki kissan 
elinpiirin käyttöä kuvaa-
vasta käyrästä. Nuoli osoit-
taa kohdan, jossa käyrä 
taittuu (80 %:n käyttö) ja 
joka ilmaisee elinpiirin 
ydinalueen.

Fig. 1. An example of the 
utilization distribution 
curve of a cat home range. 
Arrow indicates the point 
where the curve bends 
(80% utilization), which is 
the core area of this home 
range.
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Tutkimuskissat viettivät paljon aikaa maatilo-
jen pihapiirissä, pelloilla ja sekametsissä.

Radio-marked cats favoured yards, deciduous 
and spruce forests as well as field edges as 
their living habitat.

Photo: Katja Holmala

Photo: Veli-Matti Väänänen
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(SD = 2.61). Peltolaikut olivat suurimpia (6.94 ha) 
ja pihalaikut pienimpiä (0.06 ha). Myös kuusi-, 
seka- ja lehtimetsälaikut olivat pieniä (keskimäärin 
0.26 ha). Yhden peltolaikun reuna oli keskimäärin 
1 400 m pitkä ja kaikkiaan pellonreunaa oli tutki-
musalueella 105 km.

Radioseuranta

Kissoja pyydystettiin verkkoloukuilla (supikoira-
loukut), mutta osa kissoista oli lemmikkejä, joil-
le omistajat antoivat luvan laittaa radiopannan. 
Loukuista saadut kissat olivat pääosin puolivillejä 
’navettakissoja’, mutta saimme myös kolme uros-
ta, jotka vaikuttivat täysin villiintyneiltä. Saimme 
riittävästi aineistoa elinpiirien laskemiseksi ja ke-
säaikaisen elinympäristönkäytön tutkimiseksi kah-
deksasta kissasta (4 urosta ja 4 naarasta), joista 
yksi oli täysin villiintynyt (uros 4) ja muut navet-
ta- tai lemmikkikissoja. Osa kissoista rauhoitettiin 
radiopannan (Biotrack) laiton ajaksi (Ketalar ja 
Domitor).

Kissoja paikannettiin pääosin yöaikaan autos-
ta käsin ottamalla vähintään kaksi suuntaa, jotka 
leikkasivat toisensa siten, että leikkauskulma oli 
mahdollisimman lähellä suoraa kulmaa. Toisensa 
leikkaavat suunnat yritettiin ottaa mahdollisimman 
lyhyen ajan sisällä (noin 5 min), jotta kissojen liik-
kuminen ei aiheuttaisi suurta virhettä. Kissat olivat 
kuitenkin melkein koko ajan näköetäisyydellä, jo-
ten paikannusvirhe oli pieni. Paikannuksia pyrit-
tiin tekemään noin 15 minuutin välein, jotta saatai-
siin tietoa kissojen öisin kulkemista reiteistä. Täs-
sä työssä käytettiin touko-elokuussa (2003–2004) 
saatuja paikannuksia, koska haluttiin katsoa kisso-
jen elinympäristön käyttöä lintujen pesimäaikaan. 
Kaikkiaan saimme 644 paikannusta kesäkaudelta, 
keskimäärin 80.5 (SD = 27.1) paikannusta kissaa/
elinpiiriä kohden. Testasimme, että paikannusten 
lukumäärä ei vaikuttanut elinpiirien eikä niiden 
ydinalueiden kokoon (korrelaatioanalyysi, P > 
0.05 kaikissa tapauksissa).

Kuva 2. Yhden uroskissan 
elinpiiri eri menetelmillä 
laskettuna. MCP = polygoni, 
K95 = Kernel 95 %:n elinpiiri, 
K95S = Kernel 95 %:n elinpiiri 
laskettuna pehmennyskertoi-
mella 0.31, K80 = Kernel 80 
%:n ydinalue ja K50 = Kernel 
50 %:n ydinalue. Myös yk-
sittäiset paikannuspisteet on 
annettu (n = 124).

Fig. 2. Home range of a male 
cat calculated using different 
methods. MCP = minimum 
convex polygon, K95 = 
Kernel 95% home range, 
K95S = Kernel 95% home 
range calculated using the 
smoothing factor 0.31, K80 
= Kernel 80% core area and 
K50 = Kernel 50% core area. 
Individual fixes are also given 
(n = 124).
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Elinpiirien ydinalueet laskimme kahdella taval-
la käyttäen Kernel-menetelmää. Kaikille yksilöille 
laskettiin ensin 50 %:n käytön ydinalue (K50) eli 
sen alueen koko, jossa eläin viettää puolet ajas-
taan. Lisäksi ydinalue määritettiin elinpiirin käyt-
töä kuvaavasta käyrästä (kuva 1). Näistä käyristä 
katsottiin kohdat, jossa käyrä taittuu. Taitekohta oli 
useimmilla kissoilla 80 %:n käytön kohdalla, jota 
näin ollen käytettiin toisena ydinalueena (K80).

Tämän jälkeen laskimme kunkin habitaatin 
osuudet (%) eri tavoin määritetyillä elinpiireillä 
ja ydinalueilla käyttäen Arcview 3.2 -ohjelmaa. 
Laskimme myös kullekin habitaatille ja habitaat-
tilaikkujen reunoille (< 20 m reunasta) osuneiden 
pisteiden osuudet kaikista paikannuspisteistä. 
Lisäksi määritimme kissojen öisin kulkemat rei-
tit (n = 27) yhdistämällä kunkin yön peräkkäiset 
paikannuspisteet. Kukin reitti puskuroitiin siten, 
että saatiin kaista, jonka leveys oli 100 m. Tämän 
jälkeen laskettiin kunkin kaistan eli polun sisälle 
jäävien habitaattien osuudet siten, että saman kis-
san yhden yön polun päällekkäiset osuudet tulivat 
huomioiduksi vain kerran.

Kissojen habitaatinvalintaa arvioitiin ensin 
laskemalla ’käyttöindeksit’ jokaiselle habitaatille 
suhteuttamalla habitaattien osuudet ydinalueilla 
(K50 ja K80), K95S-elinpiirillä ja polkujen sisällä 

Elinpiirien laskeminen ja elinympäristön käyttö

Tässä työssä tutkittiin kissojen elinympäristön 
käyttöä elinpiirien sisällä. Kissojen kohdalla ei ole 
mielekästä verrata elinpiirin habitaattikoostumusta 
koko tutkimusalueeseen, koska useimmat kissat 
olivat joko lemmikkejä tai ns. navettakissoja, ei-
vätkä itse alun perin voineet valita elinaluettaan.

Ensin laskimme elinpiirien koot kolmella eri 
menetelmällä: laskimme monikulmiot eli poly-
gonit (MCP) yhdistämällä ääripisteet siten, että 
sisäkulmat olivat < 180o, Kernel 95 %:n elinpii-
rit (K95 = kokonaiselinpiiri) pehmennyskertoi-
men (smoothing factor) oletusarvolla 1 ja Kernel 
95 %:n elinpiirit (K95S) käyttäen erikseen kissoille 
määritettyä pehmennyskerrointa. Kernelin elin-
piirejä laskettaessa jokaiselle paikannuspisteelle 
lasketaan se etäisyys, jonne piste vaikuttaa. Mitä 
suurempi on etäisyys eli pehmennyskerroin, sitä 
suurempi ja pyöristetympi elinpiiri saadaan (Wor-
ton 1989, Hemson ym. 2005). Pehmennyskerroin 
laskettiin ensin erikseen jokaisen kissan elinpiiril-
le, minkä jälkeen niistä otettiin mediaani. Mediaa-
nin arvoksi tuli 0.31. Sen jälkeen kaikkien kissojen 
elinpiirit laskettiin uudelleen käyttäen pehmen-
nyskertoimen arvoa 0.31. Elinpiirit laskettiin Ran-
ges 6-ohjelmalla (Kenward ym. 2003).

Taulukko 1. Kissojen kesäelinpiirien koot (ha) Virolahdella. MCP = polygoni, K95 = koko-
naiselinpiiri, K95S = kokonaiselinpiiri pehmennyskertoimella 0.31, K80 = 80 %:n ydinalue ja 
K50 = 50 %:n ydinalue. Halkaisija ilmoittaa polygonin suurimman halkaisijan. Reitit ilmoittavat yhden seu-
rantajakson (keskimäärin 4.5 h) aikana kuljetun reitin pituuden. N ilmoittaa paikannusten määrän/elinpiiri. 
 
Table1. The sizes of summer home ranges (ha) of cats in Virolahti. MCP = polygon, K95 = total home range, 
K95S = total home range calculated using the smoothing factor 0.31, K80 = 80% core area and K50 = 50% 
core area. The diameter is the greatest diameter of the polygon. Routes give the length of the nightly routes 
travelled during one tracking session (mean 4.5 h). N gives the number of locations/home range.

Kissa
Cat

Elinpiirit (ha)
Home ranges (ha)

Ydinalueet (ha)
Core areas (ha)

Halkaisija (m)
Diameter (m)

Reitit (m)
Routes (m)

n
n

MCP K95 K95S K80 K50

Uros 1, male 1 7 6 2 3 1 384 1 454 33

Uros 2, male 2 235 145 59 67 19 2 284 2 586 94

Uros 3, male 3 134 113 34 34 10 1 972 4 626 79

Uros 4, male 4 179 262 114 77 41 2 683 2 149 97

Naaras 1, female 1 54 48 16 18 5 1 493 6 109 61

Naaras 2, female 2 109 69 32 43 16 109 3 943 70

Naaras 3, female 3 45 22 14 10 2 1 552 2 139 86

Naaras 4, female 4 118 87 45 37 16 1 900 3 330 124

Keskiarvo, mean 110 94 40 36 14 1 547 3 292 81

SD 74.6 81.9 35.2 26.1 12.9 891.4 1 542.4 27.1
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Kuva 3A. Habitaattien osuudet (keskiarvo ja SE) eri tavoin lasketuilla elinpiireillä ja ydinalueilla sekä kissojen 
yöllisillä poluilla. Myös yksittäisten paikannuspisteiden habitaattijakauma on annettu. Radioseurannassa oli 
kahdeksan kissaa. MCP = polygoni, K95 = Kernel 95 %:n elinpiiri, K95S = Kernel 95 %:n elinpiiri laskettuna 
pehmennyskertoimella 0.31, K80 = Kernel 80 %:n ydinalue ja K50 = Kernel 50 %:n ydinalue.

Fig. 3A. Proportions (mean and SE) of different habitats in home ranges and core areas calculated with 
different methods and in the nightly paths of cats. Also the proportions of locations in different habitats are 
given. Eight cats were radio tracked. MCP = minimum convex polygon, K95 = Kernel 95% home range, K95S 
= Kernel 95% home range calculated using the smoothing factor 0.31, K80 = Kernel 80% core area and K50 
= Kernel 50% core area.

habitaattien osuuteen (tarjolla oloon) kokonais-
elinpiirillä (K95). Lisäksi suhteutimme paikannus-
pisteiden osuuden kullakin habitaatilla kyseisen 
elinpiirin osuuteen kokonaiselinpiirillä.

Vertasimme myös ydinalueiden (K50 ja K80), 
K95S-elinpiirien ja polkujen habitaattikoostumus-
ta sekä yksittäisten paikannuspisteiden osuutta 
kullakin habitaatilla kokonaiselinpiirin habitaatti-
koostumukseen käyttämällä kompositioanalyysiä 
(compositional analysis, Aebischer et al. 1993, 
Smith 2006). Kompositioanalyysi järjestää habitaa-
tit eniten käytetystä vähiten käytettyyn vertaamalla 
jokaisen elinpiirin käyttöä kaikkien muiden habi-
taattien käyttöön.

Testasimme myös, miten eri habitaattien osuu-
det kokonaiselinpiirillä korreloivat ydinalueen 

(K80) kokoon. Samoin testattiin, miten suosituim-
pien elinpiirien osuudet kokonaiselinpiirillä kor-
reloivat yleisimmän saatavilla olevan habitaatin 
käyttöindeksiin.

Tulokset

Elinpiirien koko ja habitaattikoostumus

Eri tavoilla lasketuista elinpiireistä polygoni oli 
suurin ja K50 pienin (keskimäärin vain 13 % po-
lygonista ja 15 % kokonaiselinpiiristä; F = 4.7, df 
= 4. 35, P = 0.004; kuva 2, taulukko 1). K95S oli 
jokseenkin samankokoinen kuin K80 (t = -0.22, 
df = 14, P = 0.831). K50 oli merkitsevästi pienem-
pi kuin K80, joka kattoi keskimäärin 38 % koko-
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naiselinpiiristä (t = -2.17, df = 14, P = 0.048). Eri 
tavoin laskettujen elinpiirien koot korreloivat erit-
täin merkitsevästi keskenään (r > 0.92 ja P < 0.001) 
kaikissa tapauksissa lukuun ottamatta polygonia, 
jonka koko korreloi heikommin mutta kuitenkin 
merkitsevästi muilla tavoin laskettujen elinpiirien 
koon kanssa (P < 0.05). Kissojen elinpiirien (MCP) 
halkaisija oli noin 1.5 km. Kissojen kulkemat reitit 

yhden seurantajakson (keskimäärin 4.5 h) aikana 
olivat keskimäärin hieman yli kolme kilometriä.

Kissojen elinpiireillä, ydinalueilla ja öisillä po-
luilla oli keskimäärin eniten peltoa ja vähiten lehti-
metsiä ja rantoja (kuvat 3a-3c). Myös yksittäisistä 
paikannuspisteistä suurin osuus oli pelloilla ja vä-
hiten pisteitä sijoittui rannoille. Pisteistä 33 % (SD 
= 11.3) oli kahden habitaattilaikun rajalla.

Kuva 3B. Kissojen elinpiirien ydinalueiden (K80) sijainti Virolahden kirkonkylän alueella. Urokset 1, 2 ja 4 
sekä naaraat 2, 3 ja 4 ovat kesältä 2003, uros 3 ja naaras 1 kesältä 2004. Kissojen omistajien talot on merkitty 
mustalla pisteellä (paitsi uros 4:lle, joka oli villikissa).

Fig. 3 B. Core areas of cat home ranges (K80) around Virolahti village. Males 1, 2 and 4 and females 2, 3 and 
4 are from summer 2003, male 3 and female 1 from summer 2004. Black dots indicate the houses of the cat 
owners (male 4 was a feral cat with no owner).
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Elinympäristön käyttö eri menetelmillä 
arvioituna

Indeksit

Eri menetelmillä kullekin habitaatille lasketut in-
deksit korreloivat keskenään, paitsi paikannuspis-
teistä laskettu indeksi, joka ei korreloinut minkään 
muun indeksin kanssa merkitsevästi (taulukko 2). 
Eri indeksit poikkesivat toisistaan merkitsevästi 

vain rantojen kohdalla (F =3.0, df = 4. 35, P = 
0.032), kun menetelmien eroja testattiin habitaatti 
kerrallaan.

Kun testattiin eri tekijöiden (yksilö, habitaat-
ti, menetelmä) vaikutusta indekseihin (n = 280 
indeksiä: 8 yksilöä x 7 habitaattia x 5 menetel-
mää eli erilaista indeksiä), havaittiin, että habitaatti 
selitti parhaiten indeksien välisiä eroja, kun taas 
menetelmä ei selittänyt eroja lainkaan. Yksilöiden 

Kuva 3C. Esimerkkejä kissojen yöllisistä kulkureiteistä Virolahden kylän ympäristössä.

Fig. 3C. Examples of the nightly routes of cats around Virolahti village.
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väliset erot olivat suuntaa-antavia (taulukko 3). 
Kun indeksi kerrallaan testattiin habitaattien käy-
tön eroja (poikkesivatko eri habitaateille lasketut 
indeksit toisistaan), indeksit K80/K95, K50/K95 
ja pisteet/K95 antoivat merkitsevän tuloksen eli 
niiden perusteella elinympäristön käyttö ei ollut 
satunnaista (taulukko 4).

Indeksien perusteella arvioituna pihoja käy-
tettiin eniten ja rantoja vähiten suhteessa tarjolla 
oloon (pihat: kaikki indeksit > 1, rannat: kaikki 
indeksit < 1; kuva 4). Eri indeksit antoivat tosin 
hieman erilaisen kuvan siitä, kuinka moni kissa 
suosi kutakin habitaattia (taulukko 5). Indeksien 
keskiarvon mukaan useimmat kissat suosivat kuu-
si- ja lehtimetsiä sekä pihoja mutta viihtyivät huo-
nosti rannoilla, pelloilla ja karummissa metsissä.

Kissojen elinympäristön käytössä oli myös yk-
silöllisiä eroja (kuva 5). Esimerkiksi naaras 3 suosi 
lehti- ja sekametsiä ja jossain määrin myös rantoja, 
eikä käyttänyt pihoja toisin kuin useimmat muut 
kissat. Eri menetelmät antoivat joissakin tapauk-
sissa hyvin erilaiset tulokset, esimerkiksi uros 3 
suosi pihoja, kun ydinalueita ja polkuja verrattiin 
kokonaiselinpiiriin, mutta paikannuspisteistä yksi-
kään ei sattunut pihalle. Uroksen 1 polut kulkivat 
paljolti lehtimetsissä, vaikka se ei muiden indek-
sien perusteella suosinut lehtimetsiä. Naaraan 1 
kohdalla sen sijaan kaikki menetelmät antoivat 
jotakuinkin saman tuloksen.

Kun tarkasteltiin eri habitaattien saatavuuden 
(osuus K95:stä) vaikutusta ydinalueen (K80) ko-
koon, havaittiin, että ydinalue oli sitä suurempi, 
mitä enemmän peltoa oli tarjolla kokonaiselinpii-
rillä (kuva 6). Muiden habitaattien kohdalla ei saa-
tu merkitsevää tulosta (P > 0.05). Lisäksi havaittiin, 
että mitä enemmän elinpiirillä oli tarjolla lehtimet-
siä, sitä vähemmän peltoja käytettiin. Muiden ha-
bitaattien tarjolla olo ei korreloinut merkitsevästi 
peltojen käyttöindeksin kanssa (P > 0.05).

Kompositioanalyysit

Vertailu K80/K95 antoi tilastollisesti merkitsevim-
män tuloksen: suosituimpia elinympäristöjä oli-
vat pihat ja lehtimetsät, vähiten suosittuja rannat 
ja mäntymetsät (taulukko 6). Rantojen suhteen 
kaikki vertailut antoivat saman tuloksen: kissat 
käyttivät rantoja vähän suhteessa niiden tarjolla 
oloon. Vertailut K95S/K95 ja polut/K95 eivät an-
taneet merkitsevää tulosta eli habitaatin käyttö ei 
poikennut siitä, mitä oli saatavilla. Kun yksittäis-
ten pisteiden habitaattijakaumaa verrattiin koko-
naiselinpiiriin, pihat olivat hyvin vähän käytettyjä, 
vaikka muut vertailut osoittivat ne suosituimmaksi 
ympäristöksi.

Pohdinta

Elinpiirien koko ja reittien pituus

Polygonin koko korreloi heikoimmin muilla ta-
voin laskettujen elinpiirien ja ydinalueiden kans-
sa. Muutamat ääripisteet vaikuttavat kohtuuttoman 
paljon polygonin kokoon, minkä vuoksi K95 ku-
vaa todennäköisesti paremmin eläimen aktiivisesti 
käyttämää elinpiiriä. K95S vastaa kooltaan elinpii-
rin käyttöä kuvaavasta käyrästä laskettua ydinalu-
etta (K80), joten se on enemminkin ydinalue kuin 
kokonaiselinpiiri. Jos suuntimisvirhettä ei olisi 
ja paikannuksia olisi hyvin paljon, K95S kuvaisi 
varmasti parhaiten elinpiirin todellista käyttöä. 
Koska suuntimisvirhettä on aina jonkin verran ja 
aineisto on rajallinen, K80:n käyttö ydinalueena 
on perusteltua; se antaa enemmän anteeksi suun-
timisvirheitä ja pienestä aineistosta johtuvaa epä-
tarkkuutta. Koska K50 oli hyvin pieni verrattuna 
kokonaiselinpiiriin ja paikannusten määrä rajalli-
nen, sattuma voi vaikuttaa sen sijoittumiseen ja 
sen käyttö ydinalueena on arveluttavaa. Sitä paitsi 
sen valinta ydinalueeksi ei perustunut kissojen 
käyttäytymiseen, vaan se valittiin yhdeksi ydin-

Indeksi
Index

K50/K95 K80/K95 K95S/K95 Pisteet/K95
Points/K95

K50/K95

K80/K95 0.83

K95S/K95 0.87 0.93

Pisteet/K95 0.65 0.63 0.67

Points/K95

Polut/K95 0.58 0.83 0.63 0.70

Paths/K95

Taulukko 2. Eri tavoin laskettujen 
käyttöindeksien keskinäinen kor-
relaatio. Jokainen indeksi laskettiin 
7 habitaatille (8 yksilön keskiarvo). 
Merkitsevät korrelaatiot on lihavoitu 
(P < 0.05 ilman Bonferronin korja-
usta).

Table 2. Correlations between diffe-
rent preference indices. Each index 
(mean for 8 cats) was calculated for 
7 habitats. Significant correlations  
(P < 0.05 without Bonferroni correc-
tion) are indicated using bold font.
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Kuva 4. Viisi erilaista käyttöindeksiä (keskiarvo ja SE) laskettuna kullekin habitaatille. Jos habitaattia on käytetty 
siinä suhteessa kuin sitä on tarjolla, indeksin arvo = 1. Aineistossa on mukana kahdeksan kissaa. K95 = Kernel 
95 %:n elinpiiri, K95S = Kernel 95 %:n elinpiiri laskettuna pehmennyskertoimella 0.31, K80 = Kernel 80 %:n 
ydinalue ja K50 = Kernel 50 %:n ydinalue.

Fig. 4. Five different preference indices (mean and SE) calculated for each habitat. If the habitat is used in 
proportion to its availability, the index = 1. Eight cats were radio tracked. K95 = Kernel 95% home range, K95S 
= Kernel 95% home range calculated using the smoothing factor 0.31, K80 = Kernel 80% core area and K50 = 
Kernel 50% core area.

alueeksi sen vuoksi, että näin on tehty monissa 
muissa julkaisuissa (esim. Cavallini & Lovari 1994, 
Okarma ym. 1998, Edwards ym. 2001, Baghili & 
Verhagen 2004).

Elinpiirien (K95) koko Suomessa oli keskimää-
rin 94 ha (MCP 110 ha; ks. myös Kauhala ym. 
2006). Unkarissa kissojen elinpiirit (MCP) olivat 
suurempia (173 ha) mutta aineisto oli pieni ja tut-
kimuksen kissat olivat kaikki täysin villiintyneitä 
(Biro ym. 2004). Myös Australiassa villiintyneiden 
kissojen elinpiirit olivat hyvin suuria, MCP oli 
keskimäärin 2 211 ha ja ydinaluekin (K50) 579 
ha (Edwards ym. 2001). Kysymyksessä olivat pit-
käaikaiset elinpiirit (3.5 vuotta) kuivilla savanni-
alueilla ja kaikki kissat olivat uroksia. Pienimmät 
elinpiirit on havaittu Englannissa, Skotlannissa ja 
Canberran (Australia) esikaupunkialueella (9–20 
ha) ja suurimmat Australian kuivien alueiden li-
säksi Etelä-Ruotsissa (Corbett 1979, Edwards ym. 
2001 mukaan, Liberg 1984, Page ym. 1992, Barratt 
1997a, Edwards ym. 2001, Kauhala ym. 2006).

Varsinkin täysin villiintyneillä kissoilla ravinnon 
saatavuus on todennäköisesti tärkein elinpiirin ko-
koon vaikuttava tekijä (Edwards ym. 2001). Kun 
ravintoa on vähän, elinpiirit ovat suuret, eivätkä 
ne mene päällekkäin, joten elinpiirien koko korre-
loi negatiivisesti kissojen tiheyteen (Edwards ym. 
2001). Villiintyneiden kissojen elinpiirit ovat yleen-
sä suurempia kuin lemmikkikissojen, ja urosten 
suurempia kuin naaraiden elinpiirit. Tosin Molsher 
ym. (2005) havaitsivat, että tärkein elinpiirin ko-
koon vaikuttava tekijä oli kissan paino, painavim-
milla kissoilla oli suurimmat elinpiirit. Virolahdella 
elinpiirien koosta ei voinut päätellä kissatiheyttä, 
koska eri kissojen elinpiirit menivät hyvin paljon 
päällekkäin (Kauhala ym. 2006). Näin on yleises-
tikin laita kylien ja kaupunkien kissoilla, joille on 
paljon ravintoa tarjolla (Langham & Porter 1991). 
Myös kissan persoonallisuus ja sosiaalinen asema 
vaikuttavat elinpiirin kokoon (Barratt 1997a).

Kissojen yhden seurantajakson aikana kulke-
mat reitit olivat melko pitkiä, keskimäärin yli kol-
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me kilometriä. Koska seurantajaksot kestivät noin 
4.5 tuntia, voidaan arvioida, että kissat olisivat 
kulkeneet yön aikana noin 6.5 kilometriä. Kissat 
paikannettiin 15 minuutin välein, mikä lyhentää 
laskennallista matkaa eli tekee reitistä todellista 
suoremman (suhde 0.65; Kauhala & Tiilikainen 
2002). Toisaalta suuntimisvirheet pidentävät las-
kennallista matkaa noin 2.3-kertaiseksi todelliseen 
verrattuna (Kauhala & Tiilikainen 2002), joten ra-
dioseurannalla saatu matka on noin 1.5-kertainen 
kissan kulkemaan matkaan verrattuna. Tämän 
perusteella kissojen yhden yön aikana kulkemat 
matkat olivat todennäköisesti noin 4.3 kilometriä.

Elinympäristön käyttö eri menetelmillä 
arvioituna

Eri indeksit antoivat hieman erilaisen kuvan siitä, 
mitkä elinympäristöt olivat suosituimpia, vaikka 
tilastollisia eroja indeksien välille ei juuri tullut. 
Erityisesti on pantava merkille, että yksittäisiin pai-
kannuspisteisiin perustuva indeksi ei korreloinut 
muiden indeksien kanssa. Tämä oli odotettavissa, 
koska habitaattilaikut olivat pieniä (keskimäärin 1.1 
ha, halkaisija 118 m) ja suuntimisvirhettä on aina 
jonkin verran. Kun ydinalueiden habitaattikoostu-
musta verrataan kokonaiselinpiirin habitaattikoos-

Kuva 5. Viisi erilaista käyttöindeksiä laskettuna neljälle kissalle ja kullekin habitaatille. Jos habitaattia on 
käytetty siinä suhteessa kuin sitä on tarjolla, indeksin arvo = 1. K95 = Kernel 95 %:n elinpiiri, K95S = Kernel 
95 %:n elinpiiri laskettuna pehmennyskertoimella 0.31, K80 = Kernel 80 %:n ydinalue ja K50 = Kernel 50 %:n 
ydinalue.

Fig. 5. Five different preference indices calculated for four cats and each habitat. If the habitat is used in 
proportion to its availability, the index = 1. K95 = Kernel 95% home range, K95S = Kernel 95% home range 
calculated using the smoothing factor 0.31, K80 = Kernel 80% core area and K50 = Kernel 50% core area.
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tumukseen, suuntimisvirheet kumoavat toisiaan ja 
habitaatin käytöstä saadaan luotettavampi kuva 
kuin käyttämällä yksittäisiä paikannuspisteitä (ks. 
myös Kauhala & Tiilikainen 2002).

Indeksit ja kompositioanalyysi antoivat kissojen 
elinympäristön käytöstä ja eri vertailujen käyttö-
kelpoisuudesta varsin samankaltaisen kuvan (tau-
lukot 4 ja 6), joten yksinkertaisempi menetelmä 
(indeksit) olisi tässä tapauksessa riittänyt. Tilastol-
lisesti merkitsevin oli vertailu K80/K95. Tämäkin 
viittaa siihen, että elinpiirin käyttöä kuvaavasta 
käyrästä katsottu ydinalue kuvastaa parhaiten 
elinpiirin todellista käyttöä ja sen vertaaminen ko-
konaiselinpiiriin paljastaa, mitä habitaatteja eläin 
suosii. K95S-elinpiiri on liian rikkonainen ja K50 

liian pieni antaakseen luotettavan tuloksen. Asia 
olisi toinen, jos käytettävissä olisi GPS-pantoja ja 
paikannukset olisivat hyvin tarkkoja. Myös pol-
kuihin suuntimisvirheet saattavat vaikuttaa, olihan 
polun leveys vain 100 m. Lisäksi analyysi antaa 
aliarvion polkujen sisälle jäävästä habitaatista siinä 
tapauksessa, että polku kulki itsensä poikki useita 
kertoja yön aikana.

Pihat olivat suosituin elinympäristö. Koska suu-
ri osa kissoista oli joko lemmikki- tai navettakis-
soja, pihojen runsas käyttö oli odotettavissa. Kun 
kissat poistuvat pihoilta, ne näyttävät mieluiten 
kulkevan lehti- ja kuusimetsissä eli ne suosivat re-
heviä metsiä. Peltoja oli tutkimusalueella paljon, 
mutta ne eivät olleet erityisesti kissojen suosiossa. 

Kuva 6. Pellon saatavuuden (% kokonaiselinpiirillä) 
ja ydinalueen (K80) koon suhde (A). Lehtimetsän 
saatavuuden ja pellon käyttöindeksin (K80/K95) 
suhde (B).

Fig. 6. The relationship between the availability of 
fields in the total home range and the size of the 
core area (K80) (A). The relationship between the 
availability of deciduous forest in the total home 
range and the preference index (K80/K95) for fields 
(B).

Taulukko 3. Habitaatin, kissayksilön ja menetelmän 
vaikutus käyttöindeksiin (varianssianalyysi). Aineis-
to käsitti 280 indeksiä: 8 kissaa, 7 habitaattityyppiä 
(ranta, pelto, piha, mänty-, kuusi-, lehti- ja sekamet-
sä) ja 5 eri indeksiä (K50/K95, K80/K95, K95S/K95, 
pisteet/K95 ja polut/K95).

Table 3. Impact of habitat, individual cat and 
method on the preference index (ANOVA). Data 
consisted of 280 indices: 8 cats, 7 habitats (shore, 
field, yards, pine forest, spruce forest, deciduous 
forest and mixed forest) and 5 different indices 
(K50/K95, K80/K95, K95S/K95, location points/K95 
and paths/K95).

Selittävä muutuja
Independent variable

df F P

Habitaatti, habitat 6 7.7 < 0.001

Kissa, cat 7 2.0 0.055

Menetelmä, method 4 0.38 0.821

Taulukko 4. Habitaatin käytön (eri habitaateille las-
kettujen indeksien) erot indeksi kerrallaan testattu-
na (ANOVA, 8 yksilöä, 7 habitaattia).

Table 4. Differences in habitat use (in preference 
indices for each habitat), calculated using different 
preference indices (ANOVA, 8 cats, 7 habitats).

Indeksi
Index

df F P

K50/K80 6 2.4 0.044

K80/K95 6 2.9 0.017

K95S/K95 6 1.1 0.373

Pisteet/K95, points/K95 6 2.4 0.043

Polut/K95, paths/K95 6 0.9 0.481
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Taulukko 6. Kompositioanalyysien tulokset: habitaattien järjestys suosituimmasta vähiten suosittuun 
(5 eri vertailua).

Table 6. Results of compositional analyses: the order of habitats from the most to the least favoured  
(5 different comparisons).

Käytetty/tarjolla
Used/available

Habitaattien järjestys
Order of habitats

P (satunnaistettu P)
P (randomized P)

K50/K95 piha>sekam.>pelto>mäntym.>kuusim.>lehtim.>ranta
yard>mixed f.>field>pine f.>spruce f.>deciduous f.>shore

0.003 (0.210)

K80/K95 piha>lehtim.>kuusim.>pelto>sekam.>mäntym.>ranta
yard>deciduous f.>spruce f.>field>mixed f.>pine f.>shore

< 0.001 (0.077)

K95S/K95 piha>kuusim.>pelto>sekam.>mäntym.>lehtim.>ranta
yard>spruce f.>field>mixed f.>pine f.>deciduous f.>shore

0.468 (0.944)

Pisteet/K95
Points/K95

kuusim.>sekam.>pelto>mäntym.>lehtim.>piha>ranta
spruce f.>mixed f.>field>pine f.>deciduous f.>yard>shore

< 0.001 (0.111)

Polut/K95
Paths/K95

piha>kuusim.>lehtim.>sekam.>mäntym.>pelto>ranta
yard>spruce f.>deciduous f.>mixed f.>pine f.>field>shore

0.370 (0.814)

Taulukko 5. Eri menetelmillä määritettynä niiden kissojen (n = 8) lukumäärä, jotka suosivat (käyttöindeksi 
> 1) kutakin habitaattia.

Table 5. The number of cats (n = 8) favouring (preference index > 1) each habitat, calculated using different 
indices.

Habitaatti/Indeksi
Habitat/Index

K50/K95 K80/K95 K95S/K95 Pisteet/K95
Points/K95

Polut/K95 
Paths/K95

Keskiarvo
Mean

Piha, yard 6 5 4 4 5 4.8

Sekametsä, mixed f. 5 2 1 5 4 3.3

Kuusimetsä, spruce f. 4 5 6 6 6 5.4

Mäntymetsä, pine f. 3 3 4 4 3 3.4

Lehtimetsä, deciduous f. 3 6 5 5 5 4.8

Pelto, field 2 4 2 3 4 3.0

Ranta, shore 1 2 3 0 2 1.6

Saman havaitsivat myös Gehring ja Swihart (2002). 
Kun peltoja oli paljon tarjolla, kissat laajensivat 
ydinaluettaan, mikä viittaa siihen, että ne halusivat 
sisällyttää ydinalueeseensa myös metsiä ja met-
sänreunoja. Kolmannes paikannuspisteistä olikin 
habitaattilaikkujen reunoilla, usein juuri peltojen 
ja metsien reunoilla. Jos lehtimetsiä oli paljon tar-
jolla, peltojen käyttöindeksi oli pieni, eli rehevät 
metsät, jotka tarjoavat suojaa olivat suositumpia 
kuin avoimet maastot. Kaikki kissat yhtä lukuun 
ottamatta kulkivat vain harvoin rannoilla. Yhden 
kissan kotitalo oli lähellä rantaa, mikä selittänee 
runsaan rantojen käytön tuon kissan kohdalla.

Kissojen elinympäristön käytössä oli myös yk-
silöllistä vaihtelua melko paljon. Todennäköisesti 

kotitalon sijainti vaikutti paljon niiden elinympä-
ristön käyttöön, mutta kissojen tiedetään myös 
olevan erilaisia luonteeltaan; samankin talon kis-
soista toinen voi oleilla paljon pihoilla, kun taas 
toinen suuntaa metsiin heti ulos päästyään. Myös 
Barratt (1997a) havaitsi, että persoonallisuus ja 
sosiaalinen asema vaikuttavat kissojen elinympä-
ristönkäyttöön. Koska kissat saavat suuren osan 
ravinnostaan ihmisiltä, kaikki kissat eivät saalista 
itse. Ne eivät siten aina oleile eniten sellaisessa 
elinympäristössä, missä on runsaimmin ravintoa 
tarjolla. Toisaalta osa kissoista saalistaa itse ainakin 
osan ravinnostaan. Ne todennäköisesti suuntaavat 
sinne, missä ravintoa ja suojaa on eniten tarjol-
la eli reheviin metsiin tai muihin ympäristöihin, 
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joissa on runsas aluskasvillisuus. Tähän viittaavat 
myös monet ulkomaiset tutkimukset (Genovesi 
ym. 1995, Alterio ym. 1998, Edwards ym. 2002, 
Gehring & Swihart 2002, Molsher ym. 2005).

Kissa lintujen saalistajana

Vaikka 50–90 % kissojen pyydystämästä ravinnosta 
on nisäkkäitä (Fitzgerald 1988), lintujen lukumää-
rä voi silti olla suuri (Woods ym. 2003): Britannias-
sa on arveltu olevan noin 9 miljoonaa kissaa, jotka 
saalistavat ja tuovat kotiin yli 90 miljoonaa eläintä 
kesän aikana (huhti-elokuussa). Näistä noin 27 
miljoonaa (29 %) on lintuja ja 57 miljoonaa (62 %) 
nisäkkäitä, loput matelijoita ja sammakkoeläimiä. 
Toisaalta Liberg (1984) tutki kissojen ravintoa Ete-
lä-Ruotsissa ulosteanalyysien perusteella ja havait-
si, että kissat saalistivat enimmäkseen kaneja ja 
pikkunisäkkäitä ja vain vähän lintuja.

Koska Virolahden kissat liikkuivat mieluiten 
pihoilla ja rehevissä metsissä (kuusi- ja lehtimet-
sissä), näitä elinympäristöjä suosivat linnut ovat 
luultavasti suurimmassa vaarassa. Toisaalta kissat 
viettivät melko paljon aikaa myös pelloilla, koska 
peltoja oli alueella paljon. Kissat kulkivat varsin-
kin peltojen reunoilla, jotka ovat myös monien 
lintujen suosiossa.

Virolahden alueella on 146 pesivää lintulajia 
(Laine 1996, www.lintuatlas.fi). Näistä noin 50 
lajia viihtyy pesimäaikaan kissojen eniten käyttä-
missä elinympäristöissä ja niiden pesä on maassa, 
alhaalla pensaassa tai muussa kasvillisuudessa, 
halkopinossa, risukasassa tai vastaavassa paikas-
sa, joihin kissa saattaisi päästä (J. Tiainen, suull. 
ilm.). Riistalajeista vaarassa saattaisi olla etenkin 
peltopyy Perdix perdix.

Jos Virolahden kylässä ja sen ympäristössä olisi 
50 kissaa ja ne olisivat yhtä tehokkaita saalistajia 
kuin brittien kissat, ne voisivat kesän aikana tuoda 
kotiin lähes 150 lintua. Ei tiedetä, kuinka suuren 
osan saaliistaan kissat kantavat kotiin mutta kissat 
ovat varmasti tässä suhteessa yksilöllisiä. On myös 
muistettava, että monet kissat nukkuvat päivällä 
sisällä ja liikkuvat ulkona yöaikaan, jolloin ne saa-
listavat pääasiassa yöaktiivisia nisäkkäitä ja vain 
vähän lintuja.

Suurin osa kissojen pyydystämistä linnuista on 
yleisiä ja saalistus kohdistuu lähinnä poikasiin. 
Manneralueilla linnut ovat lisäksi sopeutuneet kis-
sapetojen saalistukseen (Fitzgerald 1988), onhan 
kissoja aina elänyt mantereilla Australiaa lukuun 
ottamatta. Esimerkiksi villikissa Felis silvestris on 
aikoinaan ollut paljon nykyistä yleisempi Euroo-
passa ja varmasti paljon tehokkaampi saalistaja 
kuin kotikissa. Kissojen saalistus ei siten välttä-
mättä vaikuta lintukantoihin kuin korkeintaan pai-
kallisesti. Saaliiksi saattaa kuitenkin joutua myös 

harvalukuisempia lintuja, joille kissojen saalistus 
voi olla haitallista.

Kissapopulaatiot voivat myös olla hyvin run-
saita. Erlingen (1983) mukaan kissatiheys Etelä-
Ruotsissa oli noin 2 yksilöä/km2. Luonnosta pyy-
dystetyn ravinnon runsaus ei säätele kissakantoja 
toisin kuin täysin luonnonvaraisilla pedoilla. Mo-
net kissat pärjäävät ihmisen tarjoaman ravinnon 
turvin silloinkin, kun ravintoa saa luonnosta vä-
hän. Lisäksi kissat voivat saalistaa, vaikka ihminen 
ruokkisikin niitä. Britanniassa onkin havaittu mo-
nien esikaupunkien puutarhoissa viihtyvien lintu-
jen kantojen pienentyneen, ja kissaa on epäilty 
ainakin osasyylliseksi asiaan (Mead 2000, Woods 
ym. 2003), joten vastuullisen kissanomistajan on 
syytä kontrolloida lemmikkinsä liikkeitä. Toisaalta 
maaseudulla kissat saattavat pitää kurissa rottapo-
pulaatioita Rattus spp. (Elton 1953, Karl & Best 
1982, Apps 1983, Pearre & Maass 1998) ja rottien 
väheneminen puolestaan voi hyödyttää lintuja, sil-
lä myös rotat saalistavat linnunpoikasia (Fitzgerald 
& Karl 1979, Zino ym. 2001).

Kissat ja rabies

Kissat ovat Euroopassa yleisiä raivotaudin eli rabi-
eksen uhreja ja levittäjiä. Esimerkiksi vuonna 2005 
Euroopassa diagnostisoitiin 1 230 rabiestapausta 
kissoissa (WHO 2005). Tämä on 31 % kotieläin-
tapauksista ja 12.5 % kaikista havaituista rabies-
tapauksista.

Myös supikoirat ja mäyrät suosivat lehtimetsiä 
ja peltoja, joita kissat käyttivät paljon (Holmala & 
Kauhala, käsikirjoitus). Lisäksi osa ketuista liikkuu 
taajama-alueen pihoilla ja teillä. Siten kaikki nämä 
pienpedot voivat kohdata kissoja. Kohtaamiset 
ovat erityisen yleisiä kissojen ja supikoirien välillä 
(Kauhala & Holmala 2006). Taudit, kuten rabies, 
voivat näin ollen helposti siirtyä lajista toiseen. 
Kissan merkitys rabieksen levittäjänä saattaa olla 
erityisen suuri ihmisen kannalta, koska yölliseltä 
retkeltään kotiin palaava kissa voi tartuttaa taudin 
myös ihmiseen ja muihin kotieläimiin. Rabiestar-
tunnan takia Euroopassa hoitoon hakeutuneista 
henkilöistä suuri osa onkin joutunut kissan pu-
remaksi. Ulkona liikkuvien kissojen rokotukset 
pitäisi siis aina olla voimassa.

Kiitokset. Haluamme kiittää Suvi Virantaa, joka 
luki ja kommentoi käsikirjoitusta. Olemme myös 
kiitollisia Tapani Rainiolle, kissojen omistajille ja 
maastoapulaisille tutkimuksemme avustamisesta. 
Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti osaltaan 
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Summary: Habitat use of the domestic cat in 
summer in southeast Finland – discussion of the 
cat’s role in the wild

Domestic cats Felis silvestris catus roaming free in 
the wild can prey on native fauna and be important 
vectors of diseases, such as rabies. The ecology of cats 
is, however, poorly known, except in oceanic islands. 
There are few studies of the habitat use of cats from 
Europe and none from Finland. Most studies, which 
have been carried out in New Zealand, Australia and 
the United States, indicate that cats favour habitats with 
abundant undergrowth, which provides shelter and food 
for them.

The aim of the present study was to examine the 
home ranges and habitat use of domestic cats in summer 
in Finland and to discuss their possible impact on native 
birds and their role as vectors of rabies. We also aimed 
to examine, how the method used affected the size 
estimates of the home ranges and the picture of the 
habitat use of cats.

Our study area (21 km2) was located in Virolahti 
(60°32’N, 27°41’E), southeast Finland. The area is a 
mosaic of small forests, fields and seashore with reed 
beds. There is a small village with farmhouses in the 
middle of the area. We classified the habitats into 7 
classes: shores, fields, yards, pine, spruce, deciduous 
and mixed forests. The mean size of the habitat patches 
was 1.1 ha (SD = 2.61), the field patches being the 
largest (6.94 ha) and yard patches being the smallest 
(0.06 ha). The field/forest borders totalled 105 km. We 
trapped feral and farm cats with wired box traps and 
fitted them and some pet cats (with the permission of 
their owners) with radio collars. We located the cats 
from a truck mainly at night at 15-minute intervals. We 
gained enough data for home range calculations and 
habitat analyses for 8 cats, 4 males and 4 females. We 
used summertime (May-August) locations (n = 644) from 
2003–2004 here.

We calculated home range sizes using different 
methods (Table 1). The minimum convex polygon 
(MCP) was the largest (mean 110 ha), because some 
distant ‘outliers’ affected its size. The Kernel 95% home 
range calculated with the smoothing factor 1 (K95 or 
‘total home range’) was a little smaller (94 ha) and 
probably the best estimate for the total home range. 
The Kernel 95% home range with a specially defined 
smoothing factor 0.31 (K95S) was almost equal in size 
to the Kernel 80% core area (K80), estimated from the 
utilization distribution curve (Fig. 1). The Kernel 50% 
core area (K50) was very small and constituted only 15% 
of the total home range (Fig. 2). The diameter of home 
ranges (MCP) averaged 1.5 km. Cats moved about 4.3 
km during one night. We buffered each route so that it 
formed a 100-m-wide path. In the home ranges, core 
areas and along nightly paths, the proportion of fields 
was the largest whereas the proportions of deciduous 
forests and shores were the smallest (Fig. 3A-3C). The 
largest proportion of single locations was also in the 
fields, and 33% of the fixes were along the edges of 
habitat patches.

We calculated preference indices for each habitat 
(proportion used/proportion available) using different 
comparisons: K50/K95, K80/K95, K95S/K95, fixes/K95 
and paths/K95 (Fig. 4). Different indices correlated 
positively and significantly with each other, except for 
the one calculated using single fixes (Table 2). This may 
be due to location errors and the small size of the habitat 
patches. Comparing the proportion of different habitat 
types in the core area with that in the total home range 

is a better way of estimating habitat use within the home 
ranges. According to preference indices, yards were the 
most favoured and shores the least favoured habitats. 
Cats also preferred productive spruce and deciduous 
forests to fields and barren pine or mixed forests. There 
were, however, individual differences between cats 
(Table 3 and 5, Fig. 5).

We also tested habitat use with compositional 
analysis. It gave quite similar results to the preference 
indices. Comparison K80/K95 gave the most significant 
results, whether we used compositional analysis or 
preference indices (Tables 4 and 6). This also points 
to the conclusion that using the core area, determined 
from the utilization distribution curve (K80), gives a 
better picture of habitat use than K50. According to the 
compositional analysis, yards and deciduous forests 
were the most favoured and shores and pine forests 
the least favoured habitats. Cats spent a lot of time in 
yards, because most cats were either pet or farm cats 
living in the farm buildings. When leaving the yard, cats 
tended to favour deciduous and spruce forests, which 
offer food and shelter. Open fields were not favoured. 
The core area (K80) was the larger the more fields there 
were available in the total home range (Fig. 6). The 
more deciduous forests there were available in the total 
home range, the less cats used the fields. However, cats 
frequently visited the field/forest borders.

Because cats favoured yards, deciduous and spruce 
forests and field edges, birds living in these habitats may 
be the most common victims of cat predation. Although 
cats did not favour fields, there were many fields in the 
area and cats spent quite a lot of time at field edges 
and may thus hunt birds nesting in fields. During the 
breeding season, about 50 bird species in Virolahti favour 
the habitats where cats spent most of their time, and nest 
on the ground or low in vegetation. The list includes 
one game bird, the grey partridge Perdix perdix.

Although mammals form 50–90 % of cats’ prey, 
depending on the environment, cats may kill a large 
number of birds: it has been estimated that the 9 million 
cats in Britain bring home more than 90 million animals 
each summer, about 27 million of which are birds. If 
there were 50 cats in the village of Virolahti and they 
were equally efficient hunters as the British cats, they 
would bring home almost 150 birds during the summer. 
The proportion of prey brought home by cats is not 
known but certainly there are individual differences.

In continental areas birds may, however, be adapted 
to cat predation, because they have coexisted with 
cats and other mammalian predators for centuries. On 
the other hand, cat density, especially in urban and 
suburban areas, may be very high and not regulated 
by prey density. In Britain many bird populations, 
especially those living in gardens, have decreased in 
recent years. One reason behind the decrease may be 
the cat. By controlling the movements of their pets a 
responsible owner can minimize the damage to birds 
and other wildlife.

Although cats may have a negative impact on bird 
populations, they may sometimes have a beneficial 
impact by limiting the numbers of other alien species, 
such as rats Rattus spp. and mice Mus musculus. Rats 
prey on young birds and removing cats may have 
increased the rat populations and had a negative effect 
on bird populations.

Cats are also important vectors of rabies. In Europe, 
there were 1,230 rabies cases in cats in 2005, which was 
12.5% of all rabies cases and 31% of cases in domestic 
animals. Because raccoon dogs Nyctereutes procyonoides, 
badgers Meles meles and foxes Vulpes vulpes move in 
the same habitats as cats, contact between them may 
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be frequent and they may transmit diseases to each 
other. Cats may also transmit rabies to people and other 
domestic animals. Free-ranging cats should therefore 
always be vaccinated against rabies.
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