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Teema 4. Luonto muuttuvassa maisemassa

FAKTAT L5. Supikoira (Nyctereutes procyonoides)
Supikoira kuuluu koiraeläinten perheeseen. Nimestä
huolimatta se ei ole läheistä sukua näädälle (mäntynäätä). Supikoira näyttää paksulta ketulta, jolla on
lyhyet jalat. Se muistuttaa myös hieman pesukarhua.
Sen keho on 55-80 cm pitkä ja säkäkorkeus noin 20
cm. Tämän lisäksi sillä on 15-25 cm pitkä häntä. Supikoiran turkki on kellanruskea vatsasta ja sivuilta, ja
mustanruskea selästä. Talvisin turkki on tiheämpi ja
paksumpi, mutta väri pysyy samana. Supikoira painaa 5-12 kg.
Supikoira asuu metsissä, joissa on tiheää aluskasvillisuutta ja tuuheaa pensaikkoa. Se on hyvin arka
yöeläin. Supikoira eroaa muista koiraeläimistä, sillä
se tekee eräänlaisen talviunipesän. Se ei nuku varsinaista talviunta, mutta silti sen toiminta alenee voimakkaasti. Syksyn aikana kertynyt rasvakerros riittää pitkäksi aikaa, joten se jättää talviunipesän vain
väliaikaisesti talvella.
Supikoirat ovat kaikkiruokaisia ja elävät pienjyrsijöillä, linnuilla, kaloilla, sammakkoeläimillä, kotiloilla ja

hyönteisillä sekä myös pähkinöillä, marjoilla ja hedelmillä. Se syö mielellään munia ja syö myös haaskoja.
Supikoira elää saman kumppanin kanssa koko elämänsä. Paritteluaika on kevättalvella. Noin 60 päivän tiineysajan jälkeen supikoiranaaras synnyttää
6-10 karvatonta pentua. Naaras imettää pentuja
kaksi kuukautta. Molemmat vanhemmat huolehtivat
pennuista.
Supikoiran alkuperäinen elinympäristö oli Itä-Siperiassa, Pohjois-Kiinassa ja Japanissa. 1800-luvulla laji
tuotiin Länsi-Venäjälle ja Ukrainaan. Sieltä laji vaelsi
Suomeen. Suomen ensimmäiset supikoirat löydettiin
vuonna 1931 ja Ruotsin vuonna 1945.
Supikoira kuuluu niihin tulokaslajeihin, jotka ovat
vaikuttaneet kielteisesti luontoomme. Se voi tehdä
suurta tuhoa muun muassa linnustolle, sillä erityisesti
maassa pesivät lintulajit kärsivät supikoiran rajusta
etenemisestä. Supikoira voi myös mahdollisesti levittää vaarallisia tauteja, kuten vesikauhua.

Supikoiran levinneisyys PohjoisEuroopassa 1900-luvulla. Valloitti
Suomen 1960-1980-luvuilla.
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Pennut jättävät pesän
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