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Kaikkiruokaisen supikoiran ravinto Euroopassa 
ja Kaukoidässä
Kaarina Kauhala

Supikoira Nyctereutes procyonoides on Euroopas-
sa vieraslaji, jota venäläiset istuttivat 1900-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla Siperian kaakkoiskul-
malta (Primorjen ja Amurin alueet) silloisen Neu-
vostoliiton länsiosiin (Lavrov 1971), mistä supikoi-
rat levisivät nopeasti Suomeen, Baltiaan ja kohti 
Keski-Eurooppaa (Nowak 1984, Lever 1985). 
Supikoiria istutettiin sekä Luoteis-Venäjälle että 
paljon etelämmäksi, esimerkiksi Ukrainaan (Nasi-
movič & Isakov 1985), ja ne ovat levinneet Keski-
Eurooppaan ilmeisesti useita eri reittejä (Ansorge 

Suomen Riista 55: 45–62 (2009)

Supikoira on Euroopassa vieraspeto, jonka ravinto ja mahdollinen vaikutus 
riistaeläimiin herättää jatkuvasti keskustelua. Vaikka supikoira tiedetään 
kaikkiruokaiseksi, sen epäillään kuitenkin aiheuttavan tuhoa etenkin 
sorsalinnuille. Supikoiran ravintoa on tutkittu sekä lajin alkuperäisellä 
levinneisyysalueella Kaukoidässä että Euroopassa. Tutkimukset paljastavat 
supikoiran vielä luultuakin kaikkiruokaisemmaksi ja todelliseksi 
opportunistiksi, jonka ruokavaliosta löytyy yllättäviäkin piirteitä.

ym. 2009). Ruotsissa supikoirakanta on vasta nyt 
voimakkaasti runsastumassa (P.-A. Åhlén, suull. 
ilm.).

Venäläiset ovat selvittäneet perusteellisesti supi-
koiran ravinnon koostumusta sekä lajin alkuperäi-
sellä levinneisyysalueella että istutusalueilla (mm. 
Ûdin 1977, Nasimovič & Isakov 1985 ja siinä ole-
vat viitteet). Supikoiran ravintoa on tutkittu myös 
muun muassa Liettuassa (Baltrūnaitė 2002, 2006), 
Puolassa (Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998), Val-
ko-Venäjällä (Sidorovich ym. 2000, 2008), Roma-
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Taulukko 1. Niiden artikkeleiden viitteet, joihin ravintoanalyysit perustuvat.

Table 1. References to the publications used in the diet analyses.

Maa/alue, country/ area Viite, reference

Japani, Japan

Kanagawa, Honshu, Kanakawa, Honshu Sasaki & Kawabata 1994

Kyushu, Kyushu Ikeda 1985

Nagano (vuoristo), Nagano, subalpine, Yamamoto 1994

Alkup. elinalue (Ussuri, Venäjä),  
Native range (Ussuri, Russia)

Amur, Amur Ûdin 1977

Primorje, Primorje Lavrov 1971, Ûdin 1977

Zeijsko-Bureinski, Zejsko-Bureinski Ûdin 1977

Istutusalue (Eurooppa), Introduced range (Europe)

Valko-Venäjä, Belarus Sidorovich et al. 2000, 2008, Samusenko & 
 Goloduško 1961

Viro, Estonia Naaber 1971, 1974

Suomi, Finland 

Etelä- ja keskiosat, South and Central Finland Viro & Mikkola 1981, Kauhala et al. 1993

Eteläosat, Finland/southern provinces Kauhala et al. 1998

Saaristomeri, SW archipelago Kauhala & Auniola 2001

Saksa, Germany Ansorge 1998, Drygala et al. 2000, Sutor et al., 
käsikirjoitus, manuscript

Liettua, Lithuania Pr sait 1960

Anykščiai, Anykščiai Baltrūnaitė 2002

Dzukijan kansallispuisto, Dzukija National Park Baltrūnaitė 2006

Puola, Poland

Bialowieżan itäosa, Bialowieża NP east Jędrejewska & Jędrzejewski 1998

Bialowieżan länsiosa, Bialowieża NP west Jędrejewska & Jędrzejewski 1998

Romania, Romania

Tonavan suisto, Danube delta Barbu 1972

Venäjä, Russia

Astrakan, Astrakhan Rukovskij 1950

Kalininin alue, Kalinin area Sorokin 1956, Ûdin 1977

Kalininin ja Novgorodin alueet
Kalinin and Novgorod areas

Geller 1959

Leningradin ja Novgorodin alueet
Leningrad and Novgorod areas

Morozov 1947, 1953, Kolosov et al. 1965

Manyčkoj’n aro, Manyčkoj steppe Kritskaâ 1961

Luoteis-Venäjä, NW Russia Danilov et al. 1979

Kubani, Kubani Ûdin 1977, Pavlov & Kiris 1963

Tatar, Volga, Kamy
Tatar, Volga and Kamy

Popov 1954, Ûdin 1977, Kolosov et al. 1965

Voronež, Voronež Obtemberanskij 1953, Ivanova 1962, Ûdin 1977

Ukraina, Ukraine Korneev 1954, Kolosov et al. 1965

Etelä-Ukraina, southern parts Woloch & Roženko 2007
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niassa (Barbu 1972) ja Saksassa (Ansorge 1998, 
Drygala ym. 2000, Sutor ym., käsikirjoitus). Suo-
messa on tehty muutamia ravintoselvityksiä (Viro 
& Mikkola 1981, Kauhala ym. 1993, 1998, Kauhala 
& Auniola 2001).

Supikoiria on myös Japanissa, jonne sen esi-
isät levisivät ilmeisesti jo jääkauden aikana. Ja-
panin kanta on ollut eristettynä siitä saakka, kun 
Japaninmeri syntyi noin 12 000 vuotta sitten (Ward 
ym. 1987, Dobson & Kawamura 1998, Kauhala & 
Saeki 2004). Japanissa kehittyi oma alalajinsa, N. p. 
viverrinus, joka eroaa Manner-Aasian supikoirasta 
niin kooltaan, hampaistoltaan kuin käyttäytymisel-
tään (Kauhala & Saeki 2004). Japaninsupikoiran 
ravinnosta on julkaistu muutamia englanninkie-
lisiä selvityksiä (Ikeda 1985, Sasaki & Kawabata 
1994, Yamamoto 1994).

Tämän työn tarkoituksena oli kerätä yhteen 
kaikki saatavissa oleva kirjallisuus supikoiran ra-
vinnosta sekä verrata ravintoa eri alueilla ja eri 
vuodenaikoina. Työssä pohdiskellaan myös hie-
man supikoiran mahdollista vaikutusta saaliseläi-
miinsä, ennen muuta sorsalintuihin.

Aineisto ja menetelmät

Aineisto, jonka perusteella analyysit tehtiin, käsitti 
35 julkaisua ja yhden käsikirjoituksen (taulukko 
1). Koska monissa julkaisuissa oli useita aineis-
toja (eri vuodenaikoja ja/tai alueita), eri aineisto-
ja oli kaikkiaan 84. Näistä 62 oli Euroopasta, 16 
Ussurin alueelta ja 6 Japanista. Ussurin alueella 
tarkoitetaan tässä työssä supikoiran alkuperäis-
tä levinneisyysaluetta Siperian kaakkoiskulmalla 
Ussuri- ja Amur-jokien laaksoissa eli aluetta, josta 
Eurooppaan istutettu supikoira (N. p. ussuriensis) 
on kotoisin. Aineistoja löytyi yhdeksästä Euroo-
pan maasta. Euroopan puoleisen Venäjän aineistot 
ryhmiteltiin neljään alueeseen: Luoteis-Venäjään 
(Novgorod-Leningrad-Kalinin), Keski-Venäjään 
(Voronež), Volgan alueeseen (Volga, Tatar, Kamy) 
ja Kubaniin (Asovanmeren rannikkoalue, myös 
Pohjois-Kaukasian ja Astrakanin aineistot yhdistet-
tiin tähän). Liettuan ja Viron aineistot yhdistettiin 
Baltian aineistoksi. Kaikkiaan aineisto käsitti yli 
26 900 näytettä (ulostetta/mahaa). Koska kussa-
kin näytteessä oli yleensä useita eri ravintokoh-
teita, tunnistettujen ravintokohteiden määrä oli yli 
100 000.

Useimmat ravintoanalyysit perustuivat eri ra-
vintokohteiden esiintymiseen supikoiran ulos-
teissa (70 aineistoa). Muut aineistot perustuivat 
ravintokohteiden esiintymiseen mahoissa ja/tai 
suolessa. Kaikissa julkaisuissa oli annettu ravin-
tokohteiden esiintymisfrekvenssit (prosenttiosuus 
ulosteista/mahoista, jotka sisälsivät kunkin ravin-
tokohteen jäännöksiä). Joissakin oli lisäksi annettu 

eri ravintokohteiden osuus ravinnon biomassasta. 
Vain muutamassa oli annettu suhteellinen esiin-
tymisfrekvenssi eli kunkin ravintokohteen osuus 
kaikista tunnistetuista ravintokohteista. Tämän 
vuoksi tässä työssä kaikki analyysit perustuvat 
esiintymisfrekvenssiin. Esiintymisfrekvenssi voi 
aliarvioida suurten ravintokohteiden merkitystä ja 
vastaavasti yliarvioida pienten ravintokohteiden 
merkitystä.

Supikoiran ravintoon kuuluu sekä kasvi- että 
eläinravintoa. Näiden tarkempi luokittelu erosi 
jonkin verran eri julkaisuissa. Toisissa annettiin 
vain pääryhmät, joissakin ryhmät eriteltiin tar-
kemmin (lahkot, heimot) ja muutamissa mentiin 
suku- ja lajitasolle. Analyyseissä voitiin näin ollen 
käyttää vain pääryhmiä (nisäkkäät, linnut, mateli-
jat, sammakkoeläimet, kalat, hyönteiset, kasvit ja 
raadot). Ryhmä ’hyönteiset’ sisältää joissakin ta-
pauksissa myös muita selkärangattomia. ’Raatoi-
hin’ on luettu kaikki supikoiran kokoiset ja sitä 
suuremmat nisäkkäät. Jonkin verran ongelmia 
aiheutti se, että eri alaryhmien esiintymisfrekvens-
sejä ei voi suoraan laskea yhteen, koska ne eivät 
summaudu sataan, jos yhdessä ulosteessa/mahas-
sa on ollut useita ravintokohteita. Jos esimerkiksi 
jyrsijöiden esiintymisfrekvenssi oli 40 % ja hyön-
teissyöjien 5 %, en voinut laskea näitä yhteen saa-
dakseni nisäkkäiden esiintymisfrekvenssin, vaan 
käytin suurimman ryhmän esiintymisfrekvenssiä 
(40 %) nisäkkäiden esiintymisfrekvenssinä (ellei 
kaikkien nisäkkäiden yhteistä esiintymisfrekvens-
siä ollut annettu). Joissakin tapauksissa esiintymis-
frekvenssit ovat näin ollen aliarvioita. Ongelma oli 
suurin nisäkkäiden kohdalla.

Jakaumien normaalisuus testattiin Kolmogo-
rov-Smirnov-testillä. Koska prosenttiosuudet eivät 
olleet normaalisti jakaantuneet, niille kokeiltiin 
arcsin-muunnosta ja log(X+1)-muunnosta, mutta 
senkään jälkeen kaikki jakaumat eivät olleet nor-
maaleja. Tärkeimpien ravintokohteiden (nisäk-
käät, linnut, sammakot, kalat, hyönteiset ja kasvit) 
jakaumat olivat kuitenkin normaalit log(X+1)-
muunnoksella, kun Japanin aineisto ei ollut mu-
kana. Niissä tapauksissa, kun jakaumat eivät olleet 
normaaleja, käytettiin vain ei-parametrisia testejä, 
kuten Kruskal-Wallisin varianssianalyysiä (K-W).

Tulokset ja pohdinta

Ravinto vaihtelee alueen ja vuodenajan mukaan

Supikoiran ravinnon koostumus oli varsin erilais-
ta levinneisyysalueen eri osissa (kuva 1). Raato-
ja lukuun ottamatta kaikkien ravintokohteiden 
esiintymisfrekvenssit erosivat alueiden välillä 
(K-W: P < 0.05; viitteet, ks. taulukko 1). Eniten 
muista poikkesi Japanin aineisto. Japanissa he-



48

delmät, hyönteiset ja merieläimet olivat tärkeim-
piä ravintokohteita. Kilpikonnia ja äyriäisiä (mm. 
Geothelphusa dehaani) supikoirat olivat syöneet 
erityisesti Japanissa, kun taas matelijoita – kilpi-
konnia lukuun ottamatta – ja sammakoita Japanin 
aineistosta ei löytynyt tai niitä ei ainakaan erikseen 
mainittu. Kalaa oli Japanissa syöty melko usein, 
mutta lintuja ja nisäkkäitä vain harvoin. Nisäkkäät, 
hyönteiset ja kasvit olivat yleisimpiä ravintokoh-
teita Ussurin alueella ja Euroopassa.

Nisäkkäitä ja kasveja lukuun ottamatta tärkeim-
pien ravintokohteiden (linnut, sammakot, kalat ja 
hyönteiset) esiintymisfrekvenssit erosivat tilastolli-
sesti Euroopan ja Ussurin aineistojen välillä (t-testi, 
P < 0.05). Mukana vertailussa olivat kaikki vuoden-
ajat. Erotteluanalyysikin kykeni tunnistamaan 82 % 
aineistoista oikealle alueelle kuuluviksi (Jackknifed 
classification; Wilk’s lambda = 0.62, F = 7.3, df = 6, 
71, P < 0.001). Vain yksi Ussurin 16 aineistosta luo-
kiteltiin väärin Eurooppaan kuuluvaksi. Toisinpäin 
virhe oli suurempi: 11/62. Kun vertailu tehtiin ke-
vään ja kesän ravinnosta, lintujen, matelijoiden ja 
kalojen esiintymisfrekvenssit erosivat tilastollisesti 
(linnut ja kalat: t-testi: P < 0.05, matelijat: K-W: 
P = 0.032): Euroopassa supikoirat söivät kevääl-
lä ja kesällä enemmän lintuja ja matelijoita, mutta 
vähemmän kaloja kuin Ussurin alueella (kuva 2). 
Syksyllä ja talvella vain sammakoiden esiintymis-

frekvenssit erosivat merkitsevästi alueiden välillä 
(t-testi, P = 0.04): Euroopassa supikoirat söivät 
enemmän sammakoita. Ussurissa matelijoita ei 
löytynyt talvella ravinnosta lainkaan, joten myös 
matelijoiden kohdalla oli eroa.

Alueiden välisiä eroja katsottiin myös Euroopan 
sisällä kaikkien vuodenaikojen keskiarvojen pe-
rusteella. Kasveja ja sammakoita lukuun ottamatta 
kaikkien ravintokohteiden esiintymisfrekvenssit 
erosivat tilastollisesti Euroopan alueiden välillä 
(raadot ja matelijat K-W: P < 0.05, muut ANOVA: P 
< 0.05; kuva 3). Suomessa, kuten useimmilla muil-
lakin alueilla, hyönteisten, kasvien ja nisäkkäiden 
esiintymisfrekvenssit olivat kuitenkin suurimmat. 
Poikkeuksia olivat Puola, Valko-Venäjä ja Roma-
nia: Puolassa ja Valko-Venäjällä raatojen esiinty-
misfrekvenssi oli suurempi kuin nisäkkäiden ja 
Romaniassa sammakoita oli syöty useammin kuin 
nisäkkäitä (Romaniasta oli kuitenkin vain yksi 
aineisto kesältä). Valko-Venäjällä ja Romaniassa 
minkään ravintokohteen esiintymisfrekvenssi ei 
ollut yli 40 %, kun taas muualla yleisimmän ravin-
tokohteen esiintymisfrekvenssi oli usein 60–70 %, 
jopa 78 % (hyönteiset Kubanissa).

Myös vuodenaikojen eroja katsottiin tarkem-
min Euroopan aineistosta. Lintujen, sammakoiden 
ja hyönteisten esiintymisfrekvenssit olivat suurim-
mat kesällä, jolloin niitä oli eniten saatavilla, ja 

Kuva 1. Eri ravintokohteiden esiintymisfrekvenssit 
(k.a. ja SD) Euroopassa, alkuperäisellä levinnei-
syysalueella Venäjän kaakkoiskulmalla (Ussuri) ja 
Japanissa. Matelijat käsittävät Japanissa pelkästään 
kilpikonnia. Mukana ovat kaikki vuodenajat. N ker-
too eri aineistojen lukumäärän. Kirjallisuusviitteet 
ovat taulukossa 1.

Fig. 1. Frequency of occurrence (mean and SD) 
of different food items in Europe, in the native 
range in southeast Russia (Ussuri) and in Japan. 
Reptiles include only turtles in Japan. All seasons 
are included. N gives the numbers of data sets. For 
references, see Table 1.

Kuva 2. Eri ravintokohteiden esiintymisfrekvenssit 
(k.a. ja SD) Euroopassa ja alkuperäisellä levinnei-
syysalueella Venäjän kaakkoiskulmalla (Ussuri) ke-
väällä ja kesällä sekä syksyllä ja talvella. N kertoo 
eri aineistojen lukumäärän. Kirjallisuusviitteet ovat 
taulukossa 1.

Fig. 2. Frequency of occurrence (mean and SD) of 
different food items in Europe and in the native range 
in southeast Russia (Ussuri) in spring-summer and 
autumn-winter. N gives the numbers of data sets. For 
references, see Table 1.
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Kuva 3. Eri ravintokohteiden esiinty-
misfrekvenssit (k.a. ja SD) eri alueil-
la Euroopassa. Mukana ovat kaikki 
vuodenajat. N kertoo eri aineistojen 
lukumäärän. Kirjallisuusviitteet ovat 
taulukossa 1.

Fig. 3. Frequency of occurrence (mean 
and SD) of different food items in 
different areas of Europe. All seasons 
are included. N gives the numbers of 
data sets. For references, see Table 1.
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pienimmät talvella (ANOVA, P < 0.05; kuva 4). 
Raatoja ravinnossa oli useimmin talvella (K-W, 
P = 0.010). Nisäkkäiden esiintymisfrekvensseissä 
oli suuntaa-antava ero (ANOVA, P = 0.064): ravin-
nossa oli eniten pikkunisäkkäitä syksyllä, vähiten 
kesällä, jolloin ravinto on monipuolisinta. Talvel-
la pikkunisäkkäitä syötiin myös melko harvoin, 
koska supikoira ei kaiva niitä lumen alta. Myös 
matelijoiden kohdalla oli suuntaa-antava ero: niitä 

oli ravinnossa useimmin keväällä ja kesällä (K-W, 
P = 0.068).

Nisäkkäät tärkeitä melkein kaikkialla

Pikkunisäkkäiden merkitys supikoiralle on suuri 
(keskimääräinen esiintymisfrekvenssi koko aineis-
 tossa oli 42 %), ja varsinkin myyrien kannanvaih-
telut vaikuttavat supikoirien ravinnon koostumuk-

Photo Kaarina Kauhala

Supikoiran käymälästä 
saa kerättyä ulosteita, jois-
ta pystyy määrittämään 
supikoiran käyttämän ra-
vinnon.

The faeces are used as 
indicators of the diet of the 
raccoon dog.

Kuva 4. Eri ravintokohteiden 
esiintymisfrekvenssit (k.a. ja SD) 
eri vuodenaikoina Euroopassa. N 
kertoo eri aineistojen lukumää-
rän. Kirjallisuusviitteet ovat tau-
lukossa 1.

Fig. 4. Frequency of occurrence 
(mean and SD) of different 
food items in different seasons 
in Europe. N gives the numbers 
of data sets. For references, see 
Table 1.
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seen (Nasimovič & Isakov 1985). Pikkunisäkkäät 
(mm. myyrät Microtus spp. ja Clethrionomys spp., 
vesimyyrät Arvicola terrestris, vaivaishiiret Micro-
mys minutus, metsähiiret Apodemus spp., kotihii-
ret Mus musculus, rotat Rattus norvegicus, pääs-
täiset Sorex spp. ja kontiaiset Talpa europaea) 
olivat tärkeimpien ravintokohteiden joukossa 
miltei kaikkialla muualla paitsi Japanissa. Obtem-
peranskij (1953) toteaakin, että supikoira on hyö-
dyllinen, koska se syö niin paljon pikkujyrsijöitä. 
Vaikka japaninmetsähiiri Apodemus speciosus on 
Japanissa yleinen, sitä löytyy vain harvoin supikoi-
ran ravinnosta (Ikeda 1985). Suurin nisäkkäiden 
esiintymisfrekvenssi, kun tarkasteltiin yksittäisiä 
aineistoja, oli Ukrainassa talvella (86 %; Woloch & 
Roženko 2007). Myös Volgan alueella, Keski-Venä-
jällä ja Ussurissa nisäkkäiden esiintymisfrekvens-
si oli monissa aineistoissa suuri (> 73 %; Popov 
1954, Ivanova 1962, Ûdin 1977). Japanin lisäksi 
pikkunisäkkäitä oli ravinnossa vain vähän Valko-
Venäjällä ja paikoin Liettuassa (3–13 %; Baltrūnaitė 
2002, 2006, Sidorovich ym. 2000, 2008). Suomen 
sisämaassa pikkunisäkkäitä oli ravinnossa usein 
(54–64 %; Viro & Mikkola 1981, Kauhala ym. 1993, 
Kauhala ym. 1998a). Saaristossa nisäkkäitä oli 
hieman harvemmin (34–45 %; Kauhala & Auniola 
2001). Myyriä supikoirat olivat yleensä syöneet 
enemmän kuin huomattavasti vikkelämpiä hiiriä 
(Nasimovič & Isakov 1985).

Erikoinen piirre supikoiralle on se, että se syö 
päästäisiä (mm. Kauhala ym. 1993, Jędrzejewska & 
Jędrzejewski 1998, Baltrūnaitė 2002). Monet muut 

nisäkkäät, kuten kettu Vulpes vulpes ja näädät 
Martes spp., syövät päästäisiä vain vähän tai ei-
vät lainkaan (Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998). 
Supikoirat söivät erityisen usein päästäisiä Ukrai-
nassa, ja yhdestä supikoiran mahasta löytyi peräti 
13 päästäistä (Korneev 1954, Nasimovič & Isakov 
1985). Kontiaisia (maamyyriä) esiintyi erityisen 
usein (17–18 %) supikoirien ravinnossa Valko-Ve-
näjällä (Sidorovich ym. 2000).

Piisameita (Ondatra zibethicus) supikoirat söi-
vät jonkin verran varsinkin tulva-alueilla: esiin-
tymisfrekvenssi oli Ukrainassa 18 % (Woloch & 
Roženko 2007), Virossa 11 % (Naaber 1974), Ku-
banissa 8 % (Kritskaâ 1961) ja Suomessa 2–7 % 
(Viro & Mikkola 1981, Kauhala ym. 1993). Jänik-
siä (Lepus spp.) supikoirien ravinnossa oli eniten 
keväällä Suomessa (9–19 %; Kauhala ym. 1993, 
Kauhala & Auniola 2001) ja Luoteis-Venäjällä 
(Morozov 1947, Kolosov ym. 1965). Ainakin osan 
jäniksistä supikoira on varmasti löytänyt raatoina, 
koska supikoira ei saa aikuista jänistä kiinni.

Lintujen ja munien osuus ravinnossa vaihtelee

Lintujen esiintymisfrekvenssi oli koko aineistos-
sa 14 %. Niiden merkitys supikoiran ravinnossa 
kasvaa silloin, kun pikkunisäkkäitä on vähän 
(Ivanova 1962). Lintuja löytyi supikoiran ravin-
nosta useimmin Suomen ulkosaaristosta (67 %; 
Kauhala & Auniola 2001), Kubanista (54 %; Pav-
lov & Kiris 1963) ja Puolasta (45 %; Jędrzejewska 
& Jędrzejewski 1998). Myös Valko-Venäjän aineis-

Kuva 5. Sammakoiden ja 
lintujen esiintymisfrek-
venssien korrelaatiot Eu-
roopassa ja Ussurin alueel-
la. Mukana ovat ne aineis-
tot, joissa oli sekä lintuja 
että sammakoita.

Fig. 5. Correlation between 
the frequency of occur-
rence of amphibians and 
birds in Europe and Ussuri 
region. The data sets with 
both birds and amphi-
bians are included.
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tosta lintuja löytyi melko usein, yleisimmin järvien 
rannoilla ja kosteikoilla (26–33 %; Sidorovich ym. 
2000, 2008). Saksassa lintujen esiintyminen vaih-
teli: Mecklenburgissa esiintymisfrekvenssi oli 23 % 
(Drygala ym. 2000) ja Lusatiassa (Saksan, Puolan 
ja Tsekin rajalla) 19 % (Ansorge 1998), kun taas 
Brandenburgissa ja Saxoniassa lintuja löytyi vain 
harvoin (8–9 %; Sutor ym., käsikirjoitus). Monissa 
aineistoissa (48 % aineistoista) lintuja oli vähän tai 
ei lainkaan (esiintymisfrekvenssi < 10 %). Näihin 
kuuluivat mm. Japani sekä Luoteis-Venäjä.

Kun katsottiin eri ravintokohteiden esiintymis-
frekvenssien korrelaatioita koko aineistosta, suu-
rin korrelaatio tuli lintujen ja sammakoiden välille 
(r

s
 = 0.45, n = 84, P < 0.01). Kun mukana ei ollut 

Japanin aineistoja, suurin korrelaatio tuli hyönteis-
ten ja lintujen välille (r = 0.46, n = 66, P < 0.001). 
Kuitenkin myös lintujen ja sammakoiden esiinty-
misfrekvenssien välillä oli positiivinen korrelaatio 
(r = 0.42, P < 0.001; kuva 5). Nämä tulokset viit-
taavat siihen, että supikoirat söivät paljon lintuja 
kosteikkoalueilla, kuten Kubanin tulva-alueilla ja 
jokisuistoissa. Supikoira saattaakin vierailla lok-
ki- ja tiirayhdyskunnissa (Sviridov 1958, Bannikov 
1964). Astrakanin luonnonpuistossa supikoirat 
poikkesivat usein haikaroiden ja merimetsojen 
pesäpaikoilla, missä ne söivät linnuilta jäänei-
tä ruuan tähteitä ja pesistä pudonneita poikasia 
(Sviridov 1958). Suomessa sammakoiden ja lintu-
jen esiintymisfrekvenssien välillä oli enemminkin 
negatiivinen korrelaatio, mikä johtui ulkosaariston 
aineistosta (ks. alla).

Useimmissa aineistoissa lintuja ei eritelty tar-
kemmin. Joissakin julkaisuissa mainittiin, että suu-
rin osa linnuista oli varpuslintuja, mutta tarkkoja 
lukuja ei annettu (esim. Drygala 2000). Suomessa 
94 % supikoiran mahoista löytyneistä linnuista oli 
varpuslintuja (Kauhala ym. 1993). Ûdinin (1977) 
mukaan supikoira syö lintuja suhteellisen harvoin, 
ja varpuslintuja useammin kuin riistalintuja.

Muutamissa tutkimuksissa oli kuitenkin eritelty 
sorsa- ja kanalinnut (taulukko 2). Suomessa sor-
salintujen esiintymisfrekvenssi vaihteli alkukesäl-
lä hyvin paljon ollen ulkosaaristossa 67 % mutta 
sisämaassa vain 0–2 % (Kauhala ym. 1993, 1998, 
Kauhala & Auniola 2001). Ulkosaaristossa suurin 
osa sorsalinnuista oli naarashaahkoja (Somateria 
mollissima). Kanalintujen esiintymisfrekvens-
si sisämaassa vaihteli paljon (0.5–19.0 %), mutta 
saariston aineistosta niitä ei löydetty. Useimmissa 
muissa aineistoissa riistalintujen esiintymisfrek-
venssi oli varsin pieni (taulukko 2).

Lintuja ei ollut monessakaan tutkimuksessa 
määritetty lajilleen. Varpuslintujen lisäksi joitakin 
kiinnostavia kuitenkin löytyi: haahka, tavi Anas 
crecca, sinisorsa Anas platyrhynchos, tukkakoske-
lo Mergus merrator, lehtokurppa Scolopax rustico-

la, naurulokki Larus ridibundus, nokikana Fulica 
atra, liejukana Gallinula chloropus, varis Corvus 
corone ja pyy Tetrastes bonasia (Barbu 1972, Viro 
& Mikkola 1981). Lieju- ja nokikana mainitaan 
Barbun (1972) aineistossa Tonavan suistosta. Bar-
bu (1972) kuitenkin mainitsee, että niitä kuolee 
paljon kylmyyteen ja monet eläimet syövät niiden 
raatoja. Myös Viro & Mikkola (1981) mainitsevat, 
että supikoiran mahasta löytynyt sinisorsa oli luul-
tavimmin löytynyt kuolleena.

Linnuista onkin vaikea tietää, mitkä supikoira 
on tappanut itse ja mitkä se on löytänyt kuolleena. 
Suomen ulkosaaristossa (Saaristomerellä) supikoi-
rat todennäköisesti löysivät useimmat syömänsä 
haahkanaaraat kuolleina, koska saaristossa riehui 
aineiston keruun aikana 1998 ja 1999 virustauti, 
joka tappoi runsaasti hautovia haahkoja (Kauhala 
& Auniola 2001). Lisäksi haahkanaaras pakenee 
pesältä sellaisella vauhdilla, että supikoira tuskin 
saa sitä kiinni (M. Hario, suull. ilm.). Supikoira 
on siis epäilemättä käyttänyt haahkojen raatoja 
ravinnokseen. Lisäksi supikoira oli syönyt erityi-
sen paljon haahkoja saarella, jossa oli merikotkan 
Haliaeetus albicilla pesä. Merikotka syö paljon 
haahkoja (Nordberg 1952, Sulkava ym. 1997), jo-
ten supikoira on saattanut löytää merikotkan ate-
rioiden tähteitä. Suuri lintujen esiintymisfrekvenssi 
Suomen aineistossa saattaakin olla harhaa, koska 
se johtuu juuri Saaristomeren aineistosta, ja suuri 
osa noista linnuista olisi pitänyt ilmeisesti luoki-
tella raatoihin. Myös Novikov (1962) totesi, että 
lintujen raadot ovat supikoiralle tärkeää ravintoa. 
Ukrainassakin supikoirat syövät usein vesilintujen 
raatoja (Woloch & Roženko 1997).

Useimmat terveet aikuiset linnut ovat supikoi-
ralle liian vaikeita pyydystää ja supikoirat pyydys-
tävät enimmäkseen sairaita tai vahingoittuneita 
lintuja (Barbu 1972, Geptner ym. 1974, Sasaki & 
Kawabata 1994). Loppukesällä ja syksyllä niistä 
näytteistä, joissa oli riistalintuja, löytyi usein myös 
hauleja, mikä todistaa lintujen olleen metsästäjiltä 
jääneitä kuolleita tai haavoittuneita lintuja (Naaber 
1974). Myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä supikoi-
ran on havaittu syöneen metsästäjiltä jääneitä haa-
voittuneita vesilintuja (Samusenko & Goloduško 
1961, Pavlov & Kiris 1963). Suomessakin metsästä-
jiltä jää huomattavan paljon ammuttuja sorsia kais-
likoihin, mistä supikoirat niitä löytävät. Keväällä 
supikoira saattaa kuitenkin pyydystää maassa pe-
siviä lintuja (Barbu 1972).

Munien esiintymisfrekvenssistä on vaikea 
saada tarkkaa kuvaa, koska läheskään kaikissa 
aineistoissa niistä ei mainita mitään ja joissakin 
aineistoissa ne on yhdistetty lintuihin. Suomessa 
munien esiintymisfrekvenssi on määritetty touko-
heinäkuussa kerätyistä ulosteista. Munien esiinty-
misfrekvenssi oli sisämaassa 15 %, sisäsaaristossa 
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Taulukko 2. Sorsa- ja kanalintujen sekä kaikkien lintujen esiintymisfrekvenssit niissä aineistoissa, joissa lintu-
ryhmät oli eritelty.

Table 2. Frequency of occurrence of ducks, grouse and all birds in the studies where the groups had been 
identified.

Maa
Country

Alue
Area

Vuodenaika
Season

Sorsa-
linnut
Ducks

Kana-
linnut
Grouse

Linnut 
yht.
All 
birds

Viite
Reference

Suomi
Finland

Itä- ja Keski-Suomi
East and Central Finland

Lumeton aika
Snowless period

7.1 3.6 39.3 Viro & Mikkola 
1981

Etelä- ja Keski-Suomi
South and Central Finland

Kevät
Spring

0 19.0 42.0 Kauhala et al. 
1993

Etelä- ja Keski-Suomi
South and Central Finland

Syksy
Autumn

3.0 3.0 30.0 Kauhala et al. 
1993

Etelä-Suomen
sisämaa
South, mainland

Alkukesä
Early summer

2.1 0.5 28.6 Kauhala & 
Auniola 2001

Ulkosaaristo
Outer archipelago

Alkukesä
Early summer

66.7 0 91.8 Kauhala & 
Auniola 2001

Sisäsaaristo
Inner archipelago

Alkukesä
Early summer

28.1 0 54.8 Kauhala & 
Auniola 2001

Luoteis-Venäjä
NW Russia

Koko vuosi
Whole year

5.2 2.6 12.3 Danilov et al. 
1979

Viro
Estonia

Koko vuosi
Whole year

? 1.0 16.3 Naaber 1971

Kevät
Spring

3.0 0 10.5 Naaber 1974

Kesä
Summer

4.9 1.3 12.6 Naaber 1974

Saksa
Germany

Lusatia Kesä
Summer

3.7 0 18.5 Ansorge 1998

Romania
Romania

Tonavan suisto
Danube Delta

Kesä
Summer

5.8 2.3 17.6 Barbu 1972

Ussuri
Ussuri

Zejsko-Bureinski Koko vuosi
Whole year

0.7 2.7 9.2 Ûdin 1977

Primorje Koko vuosi
Whole year

0.12 0.3 9.2 Ûdin 1977

Amur Koko vuosi
Whole year

1.0 1.2 7.7 Ûdin 1977

11 % ja ulkosaaristossa 40 % (Kauhala & Auniola 
2001). Mukana luvuissa ovat myös kanamunien 
kuorien jäännökset, joita oli varsinkin sisämaan 
näytteissä. Haahkanmunien kuoria löytyi ulkosaa-
riston näytteistä enemmän heinäkuussa kuin ke-
säkuussa, vaikka poikaset kuoriutuvat kesäkuun 
alkupuolella. Tämä viittaa siihen, että supikoirat 
ovat löytäneet kuoriutumattomia munia tai syö-
neet tyhjiä munankuoria ja –kalvoja, joita on saa-
ristossa runsaasti tarjolla haahkanpoikasten kuo-
riutumisen jälkeen (M. Hario, suull. ilm.). Eniten 
munankuoria oli kuitenkin toukokuun näytteissä.

Naaberin (1971, 1984) mukaan Virossa munien 
esiintymisfrekvenssi oli keskimäärin 5 %, mutta 
vaihtelu oli suurta alueen ja vuodenajan mukaan 
(maksimi 41 %), ja supikoirat saattoivat tuhota 
runsaasti sorsien pesiä. Luoteis-Venäjällä munien 
esiintymisfrekvenssi oli 8 % (Danilov ym. 1979), 
mutta Volgan alueella vain 0.3 % (Popov 1954) ja 
Ussurin alueella 3 % (Ûdin 1977). Tonavan suis-
tossa munien esiintymisfrekvenssi oli kesällä 8 % 
ja keväällä 29 % (Barbu 1972) ja Valko-Venäjällä 
9 % (Sidorovich ym. 2000), mutta Brandenburgissa 
Saksassa vain 0.4 % (Sutor ym., käsikirjoitus) ja 
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Puolassa 1 % (Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998). 
Munien esiintyminen supikoiran ravinnossa vaih-
telee siis paljon.

Vaikuttaako supikoira sorsien 
lisääntymismenestykseen?

Supikoiran mahdollinen vaikutus sorsien poikas-
tuottoon ja sorsakantoihin on kiistanalainen ky-
symys. Suomessa tehdyssä petopoistokokeessa 
1993–1998 havaittiin, että ainoastaan yhdellä koe-
alueella, Pohjois-Suomessa, missä supikoiria ei 
ollut alunperinkään, sorsien lisääntymismenestys 
parani petopoiston myötä (Kauhala 2004). Alueel-
ta poistettiin etenkin kettuja ja näätiä. Etelä-Suo-
messa puolisukeltajasorsien lisääntymismenestys 
korreloi positiivisesti supikoiraindeksin kanssa, ja 
petorauhoitusalueella sorsien poikastuotto parani 
koko kokeen ajan. Sorsien lisääntymismenestys 
romahti kokeen lopussa Etelä-Suomen koealueel-
la, jolta poistettiin ennen muuta supikoiria. Syynä 
saattaa olla kettukannan kasvu supikoiran poiston 
myötä: kolmannen petopoistovuoden jälkeen ke-
tun lumijälki-indeksi kasvoi alueella selvästi (Kau-
hala 2004). Ketun on monissa tutkimuksissa ha-
vaittu saalistavan sorsien munia ja hautovia emoja 
(mm. Sargeant 1972, Fleskes & Klaas 1993). Kettu 
voi saada myös sorsaemon kiinni huomattavasti 
useammin kuin supikoira. Myös Sorokinin (1956) 
mukaan supikoira hävittää hyötyriistaa selvästi vä-
hemmän kuin kettu.

Petojen väliset vuorovaikutukset onkin tärkeää 
ottaa huomioon petojen/petopoiston vaikutuksia 
arvioitaessa. Monissa tutkimuksissa on havaittu, 
että jos petopoisto ei kohdistu koko petoyhtei-
söön, poistolla ei ole toivottua vaikutusta lintujen 
poikastuottoon (mm. Balser ym. 1968, Green-
wood 1986, Clark ym. 1995). Yhden pedon poisto 
voi kasvattaa muiden petojen kantoja ja näin mi-
tätöidä petopoiston vaikutuksen (mm. Palomares 
ym. 1995, Sovada ym. 1995, Dion ym. 1999). Peto-
poistokokeiden tulisi kestää riittävän monta vuot-
ta, jotta petojen välisten vuorovaikutusten, ja siten 
kunkin pedon todellinen vaikutus saataisiin esiin.

Toisaalta Suomessa pääkaupunkiseudun kos-
teikoilla tehdyn petopoistokokeen perusteella 
arvioitiin, että supikoiran poistolla voisi olla vai-
kutusta sorsien munapesien tuhoutumiseen ja 
lisääntymismenestykseen (Väänänen ym. 2007). 
Sorsien poikuetuoton (poikuetta/pari) muutos ei 
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (tosin 
suuntaa-antava). Sinisorsan ja nokikanan poikas-
tuotto parani kyllä ensin petopoistoalueilla, mutta 
romahti toisen petopoistovuoden jälkeen. Myös 
silkkiuikun Podiceps cristatus ja haapanan Anas 
penelope indeksit käyttäytyivät samalla tavalla 
yhdellä koealueella. Nämä tulokset ovat yllättä-

viä, koska supikoiran jälki-indeksi romahti vasta 
toisen petopoistovuoden jälkeen. Tulokset ovat 
toisaalta samantapaiset kuin edellä mainitussa 
petopoistokokeessa: sorsien poikastuotto parani 
ensin, mutta romahti kokeen edetessä, kun supi-
koiraindeksi pieneni. Tulokset saattavatkin viitata 
yllä mainittuun petojen väliseen vuorovaikutuk-
seen: kenties muut pedot runsastuivat tai alkoivat 
saalistaa enemmän sorsien poikasia koealueilla. 
Toisaalta sinisorsan poikastuotto korreloi nega-
tiivisesti supikoiran jälki-indeksin kanssa, kun 
eri alueita verrattiin toisiinsa, joten tulokset ovat 
hieman ristiriitaiset. Petopoisto kesti kuitenkin 
vain kaksi vuotta ja kettuja poistettiin vain yhdeltä 
koealueelta. Kaksi petopoistovuotta on liian ly-
hyt aika, jotta luotettavia johtopäätöksiä voitaisiin  
vetää.

Latviassa havaittiin, että ruskosuohaukka Circus 
aeruginosus tuhosi 54 % kaikista tuhoutuneista 
sorsan pesistä Engure-järven alueella (Opermanis 
ym. 2001). Aineisto käsitti 2 426 oikeaa pesää, jois-
ta lähes puolet (1 059) tuhoutui. Supikoira tuhosi 
vain 0.6 % tuhoutuneista pesistä (0.3 % kaikista 
pesistä). Varislinnut, minkki Mustela vison, muut 
linnut ja nisäkkäät, kuten kettu, ja ihminen tuhosi-
vat kaikki enemmän pesiä kuin supikoira. Tämän 
tutkimuksen valossa supikoiran merkitys sorsien 
pesien tuhoojana vaikuttaa mitättömältä. Toisaalta 
Suomessa on epäilty tukkasotkan Authya fulicula 
vähenemisen johtuvan supikoiran saalistukses-
ta: supikoira voi löytää helposti rannoilla olevat 
tukkasotkan pesät (M. Hario, suull. ilm.). Saaris-
tomeren aineisto viittasi kuitenkin siihen, että su-
pikoiran merkitys haahkoille oli varsin vähäinen: 
supikoirat tappoivat enintään 3.5 % hautovista 
haahkoista (Kauhala & Auniola 2001). Supikoira 
on varsin harvalukuinen ulkosaaristossa sellaisilla 
paikoilla, joilla haahka pesii, joten haahkakannan 
viimeaikainen pieneneminen johtuu muista syistä, 
kuten taudeista (M. Hario, suull. ilm.).

Matelijoita yleensä melko vähän ravinnossa

Matelijoiden esiintymisfrekvenssi supikoiran ra-
vinnossa oli yleensä melko pieni (keskimääräi-
nen esiintymisfrekvenssi 4 %). Eniten matelijoita 
(kilpikonnia) oli Japanissa keväällä (69 %; Ikeda 
1985). Kubanissa (15–36 %; Rukovskij 1950, Pav-
lov & Kiris 1963, Ûdin 1977) ja Ukrainassa (30 %; 
Korneev 1954, Kolosov ym. 1965) matelijoita oli 
ravinnossa hieman useammin kuin muualla Eu-
roopassa. Kubanin tulvarannoilla supikoirat söi-
vät paljon kilpikonnanmunia ja saattoivat jopa 
vaikuttaa kilpikonnakantaan (Kostoglod 1972). 
Ne kaivoivat kilpikonnien munat hiekasta: yhdes-
sä tapauksessa 17 pesää oli kaivettu kilometrin 
matkalta. Myös Etelä-Suomen sisämaan supikoi-



55

č

Erilaiset marjat, myyrät ja sammakot ovat kaikkialla 
supikoiran tärkeää ravintoa.

Berries, voles and amphibians are an important 
source of food for raccoon dogs everywhere.

Photo Veli-Matti Väänänen
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rat olivat syöneet matelijoita melko usein (25 %; 
Kauhala ym. 1998a). Eniten tunnistettiin sisiliskoja 
Lacerta vivipara ja kyitä Vipera berus. Varsinkin 
kyyt olivat todennäköisesti liikenteen uhreja, kos-
ka saaristossa matelijoiden esiintymisfrekvenssi 
oli pienempi (6–10 %), eikä supikoiran ravinnos-
sa ollut kyitä lainkaan ulkosaaristossa (Kauhala & 
Auniola 2001). Useimmissa aineistoissa matelijoita 
esiintyi talvella vain vähän tai ei lainkaan, mutta 
Liettuassa niitä oli hyvin vähän myös kesällä (1 %; 
Baltrūnaitė 2006). Puolassakin niitä löydettiin vain 
harvoin supikoiran ravinnosta (0–2.6 %; Jędrze-
jewska & Jędrzejewski 1998).

Sammakoita supikoira syö paikoin runsaasti

Sammakoiden esiintymisfrekvenssi oli 16 % koko 
aineistossa. Sammakkoeläimiä (etenkin samma-
koita Rana spp., kellosammakoita Bombina spp., 
rupikonnia Bufo bufo ja rupiliskoja Triturus cri-
status) esiintyi paljon supikoiran ravinnossa var-
sinkin kesällä. Primorjen alueella (Ussuri) esiinty-
misfrekvenssi oli kesällä jopa 65 % (Lavrov 1971). 
Myös Kubanissa ja Puolassa esiintymisfrekvenssi 
oli suuri (55 %; Pavlov & Kiris 1963, Jędrzejewska 
& Jędrzejewski 1998). Puolassa sammakot olivat 
raatojen jälkeen tärkein ravintokohde (kesällä 
22 % ja talvella 16 % ravinnon biomassasta). Uk-
rainassa, Liettuassa ja Romaniassa sammakoiden 
jäännöksiä löytyi usein (34–46 %; Pr sait 1960, Ko-
losov ym. 1965, Barbu 1972, Woloch & Roženko 
2007). Myös Saxoniassa (Saksassa) sammakoita oli 
mahoissa usein (54 %; Sutor ym., käsikirjoitus), 
tosin luvussa ovat mukana myös matelijat, joita 
ei eritelty tässä aineistossa. Kubanin alueella jois-
takin mahoista löytyi kustakin 32–36 sammakon 
jäännökset (Kostloglod 1972).

Suomen sisämaassa sammakoiden esiintymis-
frekvenssi oli kesällä 30–50 % (Viro & Mikkola 
1981, Kauhala & Auniola 2001), mutta saaristos-
sa sammakoita syötiin tuskin lainkaan (0–1 %). 
Sammakoiden puuttuminen supikoiran ravinnos-
ta saaristossa saattaa johtua siitä, että supikoirat 
olivat jo näillä alueilla vaikuttaneet paikalliseen 
sammakkokantaan. Varsinkin kalliolammikoissa 
elävät nuijapäät ovat supikoirille erittäin helppoa 
ravintoa ja supikoira voi tyhjentää pienet lammi-
kot nuijapäistä. Supikoiran ulosteista löytyi ke-
väällä myös sammakonkutua, mutta nuijapäistä ei 
jää ulosteisiin mitään tunnistettavaa.

Supikoira keräilee kuolleita kaloja rannoilta

Kalaa (esiintymisfrekvenssi keskimäärin 8 %) oli 
supikoiran ravinnossa useimmin Japanissa ja Us-
surin alueella (40–60 %; Ûdin 1977, Ikeda 1985). 
Myös Suomessa kalaa löytyi usein supikoiran 

mahoista etenkin kevättalvella, jolloin supikoirat 
poimivat pilkkijöiden jättämiä pikkukaloja jäältä 
(34 %; Kauhala ym. 1993). Supikoiran mainitaan 
muullakin keräilevän rannoilta tai tyhjennetyis-
tä kalanviljelylammikoista kuolleita kaloja (mm. 
Morozov 1947, Korneev 1954). Saksassa Saxoni-
an kosteikkoalueella kaloja oli mahoissa jonkin 
verran (11 %; Sutor ym., käsikirjoitus), kun taas 
Saksan Brandenburgissa ja Mecklenburgissa sekä 
Liettuassa kalojen esiintymisfrekvenssi oli pieni 
(< 2.0 %; Drygala ym. 2000, Baltrūnaitė 2006, Sutor 
ym., käsikirjoitus). Tulva-alueilla (esim. Kubanissa 
ja Ukrainassa) kaloja jää lammikoihin vedenpin-
nan laskiessa, jolloin supikoirat pyydystävät niitä 
(Nasimovič & Isakov 1985). Supikoirien on myös 
havaittu pyydystävän kalaa kalanviljelylaitoksilla 
ja käyttävän hyväkseen laitoksien tunkioita (Sa-
saki & Kawabata 1994). Monet kalat supikoira on 
siten syönyt raatoina.

Hyönteiset ja muut selkärangattomat yleisimpiä 
ravintokohteita

Hyönteiset olivat kasvien ja nisäkkäiden ohella 
yleisin ravintokohde (esiintymisfrekvenssi keski-
määrin 44 %). Niitä löytyi ulosteista ja mahoista 
useimmin Ussurin alueella elokuussa (100 %; Ûdin 
1977), Japanissa (95 %; Sasaki ja Kawabata 1994, 
Yamamoto 1994), Saxoniassa (95 %; Sutor ym., 
käsikirjoitus), Kubanissa (93 %; Rukovskij 1950) 
sekä Ukrainassa (92 %; Korneev 1954, Kolosov 
ym. 1965). Hyönteisiä löytyi usein myös Puolas-
sa (90 %; Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998) ja 
Suomen ulkosaaristossa (87%; Kauhala & Auniola 
2001). Suomessa hyönteisiä oli paljon myös si-
säsaaristossa (77 %; Kauhala & Auniola 2001) ja 
sisämaassa (70 %; Kauhala ym. 1998a). Kovakuo-
riaiset, kuten maakiitäjäiset (Carabidae), lehtisar-
viset (Scarabaeidae), raatokuoriaiset (Silphidae) ja 
sukeltajat (Dytiscidae), olivat yleisin hyönteisryh-
mä supikoiran ravinnossa. Lehtisarvisten toukkia 
(turilaita) supikoirat kaivavat usein maasta (mm. 
Korneev 1954, Popov 1956). Turilaita kaivaessaan 
supikoirat tekevät sammalikkoon 5–10 cm syviä 
kuoppia, jotka muistuttavat mäyrän Meles meles 
kaivamia kuoppia.

Myös heinäsirkkoja sukulaisineen (Orthopte-
ra), pistiäisiä (Hymenoptera) ja sudenkorentoja 
(Odonata) oli yleisesti näytteissä. Niistä löytyi myös 
raatokärpästen (Calliphoridae) toukkia (Viro & 
Mikkola 1981). Hyönteisten lisäksi muita selkäran-
gattomia, kuten kastematoja Lumbricus terrestris 
oli supikoiran ravinnossa jonkin verran. Puolassa 
selkärangattomat, etenkin kastemadot, käsittivät 
kesällä 13 % ravinnon biomassasta (Jędrzejewska  
& Jędrzejewski 1998). Myös Liettuassa kastema-
toja oli paljon (12 % biomassasta) supikoiran ra-
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vinnossa (Baltrūnaitė 2002). Kastemadot löytyvät 
ulosteista vain, jos etsii niiden sukasia. Sen vuoksi 
niiden esiintyminen on luultavasti aliarvioitu mo-
nissa tutkimuksissa (useimmissa tutkimuksissa 
niistä ei mainita mitään).

Marjat ja hedelmät tärkeitä supikoiralle

Kasviravintoa (esiintymisfrekvenssi 47 %) löytyi 
kaikista näytteistä paria talviajan aineistoa lu-
kuun ottamatta. Kasvien esiintymisfrekvenssi oli 
> 90 % paikoin Ussurin alueella, Japanissa, Suo-
messa, Luoteis-Venäjällä, Kubanissa ja Puolassa 
(Morozov 1947, Pavlov & Kiris 1963, Lavrov 1971, 
Ikeda 1985, Kauhala ym. 1993, Jędrzejewska & 
 Jędrzejewski 1998). Ukrainassa supikoira hyö-
dyntää jopa 24 eri kasvilajia (Woloch & Roženko 
1997). Japanissa Kyushun saarella 89 % ulosteista 
sisälsi keväällä merilevää (Ikeda 1985), joka tässä 
luettiin kasveihin. Myös Tonavan suistossa supi-
koirat olivat syöneet merilevää (Barbu 1972).

Muilla alueilla kasvit olivat useimmiten marjoja 
(mm. mustikoita, karpaloita ja puolukoita Vaccini-
um spp., vadelmia ja karhunvatukoita Rubus spp., 
pihlajanmarjoja Sorbus aucuparia ja mansikoita 
Fragaria spp.) sekä hedelmiä (mm. omenoita Ma-
lus spp., luumuja ja aprikooseja Prunus spp., pää-
rynöitä Pyrus spp. ja viinirypäleitä Vitis spp.). Myös 
melonit Cucumis melo ja kurpitsat Cucurbita pepo 
kuuluvat paikoin supikoiran ruokavalioon (Nasi-
movič & Isakov 1985). Supikoiran mainitaan syö-
vän jopa kielonmarjoja Convallaria majalis ja mus-
takoison Solanum nigrum siemeniä: muutamasta 
ulosteesta löytyi 1855 kielon siementä ja yhdestä 
mahasta 1800 mustakoison siementä (Nasimovič & 
Isakov 1985). Japanissakin hedelmiä (mm. kiwihe-
delmiä Actinidia spp., kakiluumuja Diospyros spp. 
ja Stachyurus praecox-hedelmiä) oli syöty usein: 
88 % ulosteista sisälsi hedelmien siemeniä (Sasaki 
& Kawabata 1994, Hirasawa ym. 2006). Myös mar-
jat (mm. Myrica rubra) kuuluvat japanilaisten supi-
koirien ravintovalikoimaan (Ikeda 1985).

Myös viljaa (mm. kauraa Avena spp. ja maissia 
Zea mais) näytteistä löytyi usein. Maissia oli erityi-
sen usein Saksassa (Drygala ym. 2000, Sutor ym. 
käsikirjoitus). Myös Venäjällä supikoirat syövät 
paljon maissia ja voivat aiheuttaa vahinkoja mais-
sipelloilla (Nasimovič & Isakov 1985). Supikoirat 
käyttivät myös kasvien lehtiä, kukkia ja pähkinöi-
tä ravinnokseen ainakin Japanissa (Hirasawa ym. 
2006). Supikoira syö joillakin alueella myös run-
saasti tammenterhoja Quercus robur (Nasimovič 
& Isakov 1985). Soijapapuja (Glycine ussuriensis) 
oli ravinnossa usein Ussurin alueella: jopa 52 % 
ulosteista sisälsi soijaa (Ûdin 1977).

Kasviravinnon, etenkin marjojen ja hedelmien, 
merkitys supikoiralle on suuri varsinkin kesäl-

lä ja syksyllä. Suomessa marjojen runsauden on 
havaittu jopa vaikuttavan supikoirakannan ko-
koon (Kauhala & Helle 1995). Kun marjoja on 
paljon, nuorten supikoirien talvikuolleisuus on 
pienempää kuin huonoina marjavuosina. Myös 
Valko-Venäjällä supikoira on kesällä erikoistunut 
marjojen syöntiin ja vuotuinen marjasato vaikutti 
supikoirien ravinnon koostumukseen (Nasimovič 
& Isakov 1985, Sidorovich ym. 2008). Supikoirien 
suosimia elinympäristöjä ovatkin kesällä toisaalta 
rehevät mustikkatyypin sekametsät, toisaalta puu-
tarhat, missä ne hyödyntävät marjapensaiden anti-
mia ja syövät puista pudonneita omenia (Kauhala 
1996, Kauhala & Auttila, käsikirjoitus). Joillakin 
alueilla supikoirat saattavat tuhota marjaviljelmiä.

Raadot auttavat supikoiria selviämään talven yli

Raatojen keskimääräinen esiintymisfrekvenssi oli 
14 %. Yleisimmin merkkejä raadoista löytyi tal-
vella Volgan alueella (96 %; Popov 1954), Valko-
Venäjällä (88 %; Sidorovich ym. 2000) ja Puolassa 
(69 %; Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998). Myös 
Suomessa raatoja oli syöty melko usein (47–48 %; 
Kauhala ym. 1993), samoin Liettuassa (39 %; 
Baltrūnaitė 2002). Raadoiksi luokiteltiin yleisim-
min hirvieläinten (Cervidae), villisian Sus scrofa ja 
kotieläinten jäännökset. Myös toisten supikoirien 
ja kettujen jäännöksiä löytyi supikoirien mahois-
ta (Kauhala ym. 1993). Supikoiran tiedetäänkin 
jopa tappavan huonokuntoisia lajitovereitaan ja 
toistensa pentuja (Ûdin 1977). Japanissakin supi-
koirat olivat syöneet raatoja (mm. japaninkauriita 
Cervus nippon ja japaninseroveja Naemorhedus 
(Capricornis) crispus) etenkin talvella (Sasaki & 
Kawabata 1994).

Raadot olivat myös Euroopassa tärkeitä varsin-
kin syksyllä ja talvella, kun muuta ruokaa on vä-
hän saatavilla. Jędrzejewska & Jędrzejewski (1998) 
totesivatkin, että kun he lumijäljittivät supikoiria 
Białowieżan alueella Puolassa, he tuskin uskoivat 
seuraavansa petoeläimen jälkiä. Supikoirat olivat 
syöneet puiden silmuja, kaivaneet sammakoita 
mudasta ja ennen muuta syöneet isokauriin (sak-
sanhirvi) Cervus elaphus, metsäkauriin Capreolus 
capreolus ja villisian raatoja. Eläimet olivat joko 
olleet heikkokuntoisia ja kuolleet kylmään ja näl-
kään tai olleet suurpetojen tappamia. Raatojen 
osuus supikoiran ravinnossa oli syksyllä ja talvella 
56 % ravinnon biomassasta, ankarina talvina jopa 
76 % (Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998). Myös 
Valko-Venäjällä supikoira on talvella erikoistunut 
raatojen syöntiin (Sidorovich ym. 2008).

Raatokuoriaisten ja raatokärpästen toukkien 
löytyminen supikoirien mahoista ja ulosteista viit-
taa myös haaskojen syöntiin. Niillä alueilla, missä 
supikoira ei nuku talviunta, raatojen syönti auttaa 



58

niitä selviämään talven yli. Myös talviuneen valmis-
tautuvat supikoirat varmasti hyödyntävät esimer-
kiksi metsästäjiltä jääneitä hirvien ja kauriiden täh-
teitä sekä noutamatta jääneitä sorsia. Sidorovichin 
ym. (2000) mukaan kilpailu haaskoista supikoiran 
ja muiden petojen välillä on talvella niin ankaraa, 
että supikoiran yleistyessä muiden petojen kannat 
ovat pienentyneet. Eniten kilpailusta on ehkä kär-
sinyt hilleri Mustela putorius. Myös Suomessa hil-
lerikanta on pienentynyt selvästi 1980-luvun alun 
jälkeen (P. Hellstedt, kirj. ilm.)

Kaikilla alueilla mahoista ja ulosteista löytyi 
myös tunkiojätteitä, kuten broilerin jäännöksiä, 
keitettyjä perunoita, munankuoria, makkaran-
kuoria, kahvinporoja ja myös paperia, muovia, 
kuminauhoja ja muuta täysin syötäväksi kelpaa-
matonta. Tunkiojätteitä löytyi yleensä eniten tal-
vella. Supikoirien havaittiin syöneen myös villisian 
ja hevosen lantaa (mm. Popov 1954, Ûdin 1977, 
Jędrzejewska & Jędrzejewski 1998).

Johtopäätökset

Supikoiran kaikkiruokaisuus ja opportunismi kävi 
ilmi kaikista tutkimuksista. Ravinnon koostumus 
vaihteli vuodenajan, paikan ja elinympäristön mu-
kaan eli supikoira söi sitä, mitä oli tarjolla. Supi-
koiran äärimmäinen sopeutuvaisuus ravinnonkäy-
tössään on varmasti vaikuttanut sen nopeaan le-
viämiseen Euroopassa. Supikoiran ravintokohteet 
ovat enimmäkseen pieniä, ja eläin keräilee niitä 
aluskasvillisuuden seasta ja rannoilta. Supikoiran 
ruumiinrakenne lyhyine jalkoineen ei ole koira-
eläimelle tyypillinen, vaan kertoo ennemminkin 
kaikkiruokaisesta keräilijästä kuin aktiivisesti 
saalistavasta pedosta (Sheldon 1992). Supikoiran 
hampaistakin voi päätellä eläimen olevan kaikki-
ruokainen (Bannikov 1964, Ewer 1973, Kauhala 
ym. 1998b). Supikoiran kulma- ja raateluhampaat 
ovat hyvin vaatimattomat, kun taas poskihampais-
sa on paljon jauhavaa pintaa, mikä sopii hyön-
teis- ja kasviravinnon hienontamiseen. Supikoiran 
pitkä suoli paljastaa niin ikään eläimen kaikkiruo-
kaisuuden. Supikoiran talviuni kylmillä alueilla 
kertoo osaltaan siitä, että se ei kykene talvella löy-
tämään riittävästi ravintoa toisin kuin esimerkiksi 
aktiivisesti saalistava kettu.

Tärkeimmät ravintokohteet supikoiralle ovat 
varmasti pikkunisäkkäät, marjat, hedelmät ja 
raadot. Pikkunisäkkäät ovat ruokavalion perusta 
monilla alueilla, mutta jos niitä ei ole saatavissa, 
ne korvataan jollakin muulla. Siten pikkunisäkäs-
kantojen vaihtelut vaikuttavat supikoiran ravinnon 
koostumukseen ja esimerkiksi lintujen osuuteen 
ravinnossa. Pikkunisäkkäiden runsaudella supikoi-
ran ravinnossa on myös muita seurauksia: koska 
myyrät levittävät vaarallista myyräekinokokki-lois-

ta Echinococcus multilocularis, jonka pääisäntiä 
ovat supikoira ja kettu, supikoira voi levittää loista 
tehokkaasti (A. Sutor, suull. ilm.). Tiheä supikoi-
rakantamme saattaa näin ollen edesauttaa loisen 
leviämistä Suomeen. Supikoira saattaa myös kil-
pailla myyristä ketun kanssa, koska myyrät ovat 
ketullekin tärkeää ravintoa (mm. Lindström 1989, 
Kauhala ym. 1998a). Tosin myyräkantojen ollessa 
runsaat niitä riittää varmasti molemmille.

Marjat ja hedelmät olivat yleisiä ravintokohteita 
melkein kaikkialla. Ne ovat erittäin tärkeitä supi-
koirille etenkin loppukesällä ja syksyllä: niitä oli-
vat syöneet lähes kaikki supikoirat ja niiden sadol-
la on merkitystä supikoirien talvikuolleisuudelle. 
Supikoirat voivat aiheuttaa jonkin verran tuhoja 
marjaviljelmille.

Raadot ovat supikoirille etenkin talvella hyvin 
tärkeitä ja auttavat supikoiria selviämään talven 
yli niillä alueilla, missä supikoira ei nuku talvi-
unta. Haaskoilla saattaa olla merkitystä myös 
syksyllä, kun supikoira lihottaa itseään talviunta 
varten. Supikoira voi kilpailla raadoista muiden 
petojen kanssa, jopa niin, että niiden kannat kär-
sivät. Useissa tutkimuksissa raatojen osuus on ali-
arvioitu, koska osa supikoirien syömistä linnuista, 
kaloista ja matelijoista olisi varmasti pitänyt luoki-
tella raadoiksi.

Lintujen määrä supikoiran ravinnossa vaihte-
lee, mutta on useimmiten melko pieni. Monissa 
tutkimuksissa mainitaan, että supikoira ei juuri 
kykene saalistamaan aikuisia terveitä lintuja, vaan 
pyydystää heikkokuntoisia lintuja tai on syönyt 
löytämiään lintujen raatoja. Toisaalta muutamissa 
tutkimuksissa epäillään supikoiran aiheuttaneen 
tuhoa maassa pesiville linnuille. Tulokset peto-
poistokokeista eivät toistaiseksi anna vakuuttavaa 
näyttöä siitä, että supikoira aiheuttaisi suurta va-
hinkoa vesilinnustolle.

Matelijoita supikoira pyydystää aika satun-
naisesti (lukuun ottamatta kilpikonnia ja niiden 
munia Japanissa ja Kubanissa), mutta se saattaa 
hyödyntää auton alle jääneitä käärmeitä. Samma-
kot sen sijaan ovat supikoiralle tärkeää ravintoa 
kosteikkoalueilla keväällä ja kesällä, paikoin myös 
talvella. Supikoira saattaa jopa vaikuttaa ainakin 
paikallisesti sammakkokantoihin. Hyönteiset oli-
vat yleisimpien ravintokohteiden joukossa, mutta 
koska ne ovat pienikokoisia, niiden merkitystä su-
pikoiralle on vaikea arvioida.
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Markku Kaukorannalle, joka käänsi ja translitteroi 
venäläistä kirjallisuutta. Suvi Viranta-Kovanen luki 
käsikirjoituksen ja antoi arvokkaita kommentteja.
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Summary: Diet of the omnivorous raccoon dog in 
Europe and in the Far East

The raccoon dog, Nyctereutes procyonoides, is an alien 
carnivore in Europe. Russians introduced the subspecies 
N. p. ussuriensis from southeast Siberia (Ussuri area) to 
the European parts of the former Soviet Union, from 
where raccoon dogs rapidly spread to Finland and 
towards central Europe. The raccoon dog’s diet and 
possible impact on native fauna are still controversial 
issues, although many diet studies have been carried 
out in several countries, including Russia, Finland, 
Lithuania, Poland, Germany, Belarus and Romania. 
Another subspecies of the raccoon dog, N. p. viverrinus, 
inhabits Japan, where some diet studies have also been 
conducted. The aim of the present study was to review 
these data both from the native and introduced ranges 
of the raccoon dog, to compare the diet in different 
seasons and between different areas, and to discuss the 
possible impact of this alien species on native fauna, 
especially waterfowl, in Europe.

I reviewed 84 data sets from 35 publications: 62 from 
Europe (from 9 countries), 16 from the Ussuri area and 
6 from Japan (Table 1). The data sets from European 
Russia were grouped into 4 clusters: NW Russia 
(Novgorod-Leningrad-Kalinin), Central Russia (Voronež), 
the Volga area (Volga, Tatar, Kamy) and Kubani (coast of 
the Asovian Sea, also including Astrakhan and northern 
Caucasia). I analyzed the frequency of occurrence (FO) 
of different food items in the faeces/stomachs (% of 
faeces/stomachs containing remains of each food item), 
because FO was given in all studies. It may, however, 
underestimate the importance of large food items and 
overestimate the importance of small food items in the 
diet. I used the main groups of food items (mammals, 
birds, reptiles, amphibians, fish, insects, plants and 
carrion) in the analyses. ’Insects’ also included other 
invertebrates in some data sets. All remains of mammals 
larger than raccoon dogs were classified as ’carrion’.

The diet of raccoon dogs differed between Japan, 
Ussuri and Europe: FO of all food items, except that of 
carrion, differed significantly between the areas (Fig. 1). 
The diet in Japan was the most peculiar, including mainly 
fruit, insects and marine animals. Although mammals, 
insects, fruit and berries were the most common food 
items both in Ussuri and Europe, significant differences 
in the diet also existed between these two areas. In 
spring and summer, raccoon dogs more often consumed 
birds and reptiles, but less often fish in Europe than 
in Ussuri (Fig. 2). In autumn and winter, raccoon dogs 
more often consumed amphibians and reptiles in Europe 
than in Ussuri. Differences in the diet composition also 
existed between European countries: FO of all food 
items, excluding plant food and amphibians, differed 
significantly (Fig. 3). In Europe, the diet also differed 
between seasons: birds, amphibians and insects were 
most often consumed in summer, whereas carrion was 
most often consumed in winter and was especially 
important in Poland and Belarus (Fig. 4).

Raccoon dogs were extremely omnivorous and 
opportunistic in their foraging behaviour. However, 
small mammals were important to raccoon dogs in most 
areas and their abundance affected the food composition 
of this carnivore. When scarce, small mammals were 
replaced by other food items. Voles, such as Microtus 
spp. and Clethrionomys spp., and mice, e.g. Apodemus 
spp. and Mus musculus, were the most common small 
mammals in the raccoon dog diet; but unlike many other 
predators, raccoon dogs also consumed shrews, Sorex 
spp. Muskrats, Ondatra zibethicus, and water voles, 
Arvicola terrestris, were also common in the wetlands 

diet. Only in Japan were mammals uncommon in the 
raccoon dog’s diet.

The importance of birds in the raccoon dog’s diet 
increased when small mammals were scarce. FO for 
birds varied a great deal and was highest in the outer 
archipelago of Finland, in Kubani and in Poland. In 48% 
of the data sets, FO for birds was low. FO for birds 
and amphibians correlated positively, indicating that 
birds were often consumed in wetlands, such as Kubani 
(Fig. 5). Passerines were the most common birds in the 
diet in many areas. Ducks and gallinaceous birds were 
identified in some studies (Table 2). In general, raccoon 
dogs had consumed fairly few game birds, and according 
to many authors, it is not easy for raccoon dogs to catch 
healthy adult birds. It is also difficult to know whether 
raccoon dogs had killed the birds themselves or found 
the carcasses of birds which had died of diseases 
(such as a viral disease in the Finnish archipelago), 
cold or malnutrition or had been wounded by hunters. 
Therefore, some of the birds in the data sets should have 
been classified as carrion. Remains of egg shells were 
found in some samples, but their occurrence varied a 
great deal and they were poorly reported. Therefore, 
it is difficult to estimate the importance of eggs in the 
raccoon dog’s diet.

Two predator removal studies have been carried 
out in Finland to reveal the impact of raccoon dogs 
on the breeding success of ducks. According to both 
studies, the breeding success of ducks first improved 
but decreased thereafter in the predator removal areas. 
This may indicate an increase in red fox Vulpes vulpes 
numbers in the course of the experiment; i.e., fox may 
have benefited from the removal of raccoon dogs. The 
fox is known to commonly prey on ducks, and it is 
certainly a much more skilful predator than the clumsy 
raccoon dog. Interactions between different predators 
should thus be taken into account when estimating the 
impact of predators/predator removal on birds. The two 
predator removal studies did not give firm evidence of 
the raccoon dog’s harmfulness to waterfowl.

Reptiles were not among the most common food 
items in the raccoon dog’s diet. In Japan and in Kubani, 
however, raccoon dogs consumed turtles and their 
eggs. Egg consumption may have especially affected 
turtle populations. Vipers, Vipera berus, and common 
lizards, Lacerta vivipara, were consumed fairly often on 
the Finnish mainland during summer. Consumed vipers 
were probably victims of traffic. Vipers were absent in 
the diet in the outer archipelago where although they 
are common, there is an absence of roads.

Amphibians occurred often in the diet in the wetlands, 
such as Danube delta (Romania), Poland, Kubani and 
Primorje in the Far East. In the wetlands of Saxonia 
(Germany), amphibians were also frequently found 
in raccoon dogs’ stomachs. On the Finnish mainland, 
FO for amphibians was fairly high, but almost zero in 
the outer archipelago. It is possible that raccoon dogs 
had already destroyed the local frog (mainly Rana 
temporaria) populations from the small islands.

Raccoon dogs had eaten fish most often in Japan 
and Ussuri. Raccoon dogs can collect dead fish from 
shores or from fish farms. In these cases, fish should be 
classified as carrion. Raccoon dogs can also catch fish 
from small ponds, especially after the water level has 
decreased in flooded areas.

Insects were frequently found in the scats and 
stomachs of raccoon dogs. Most of them were beetles, 
such as Carabidae, Scarabaeidae and Silphidae. Raccoon 
dogs also dig their larvae from the earth. Calliphoridae 
larvae were also common in the samples. Raccoon dogs 
also consumed Orthoptera, Hymenoptera and Odonata. 
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Although earthworms, Lumbricus terrestris, were 
found in some samples, their occurrence was probably 
underestimated. Their remains are difficult to detect 
in the stomachs/faeces as they are only evidenced by 
cetae. As invertebrates are small, their significance for 
raccoon dogs is uncertain.

Plants, especially fruit and berries, were very 
frequently consumed by raccoon dogs in all areas. 
Samples included many different species of fruit and 
berries, selection depending on the area and season. 
Raccoon dogs also consumed cereal, such as oats, 
Avena spp., and maize, Zea mais. Soya beans, Glycine 
ussuriensis, were even found in 52% of scats in Ussuri 
and seaweed in 89% of scats in Japan. Fruit and berries 
are important for raccoon dogs, especially in autumn 
when they fatten themselves for winter hibernation. The 
crop of berries may even affect the survival of juveniles. 
Raccoon dogs often visit gardens and may cause damage 
in orchards and strawberry fields.

Raccoon dogs had frequently consumed carrion during 
the winter, especially in Belarus, Poland, the Volga area, 
Finland and Lithuania. Most carcasses were those of 
Cervidae, wild boar, Sus scrofa, and domestic animals. 
The animals had probably died of malnutrition or been 
killed by larger predators. In areas, where raccoon dogs 
do not hibernate, carcasses may be essential for their 
winter survival. Raccoon dogs may even compete for 
carrion with other predators. There is evidence for the 
decline of some sympatric predator populations, such 
as the western polecat, Mustela putorius, during a rapid 
raccoon dog population increase in Belarus. Raccoon 
dogs also commonly visit compost heaps: remains of 
boiled potatoes, chicken, sausage skins, coffee beans 
and also rubber bands, paper etc. are found in their 
faeces and stomachs indicating their frequent visits to 
these sites.
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Park.] – Učenye Zapiski/Moskovskij Gosudarstvnnyj 
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