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Mistä on kani kotoisin – vaikutuksia maailmalla 
ja ensikokemukset Suomessa
Päivi Leikas & Petri Nummi

Kanin Oryctolagus cuniculus ja ihmisen suh-
de on moniulotteinen. Tilanteesta riippuen kani 
kuitenkin usein karkeasti luokitellaan hyöty- tai 
haittaeläimeksi. Haittoihin kiinnitettiin huomiota 
jo Rooman valtakunnan aikana, kun havahduttiin 
kanien tuhoisiin vaikutuksiin Baleaarien saarilla 
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Kani elää vaihtelevissa ympäristöissä ja hyödyntää elinympäristöänsä 
tehokkaasti. Sen hyvää sopeutumista kuvaa lajin laaja levinneisyys 
useimmilla mantereilla ja yli 800 valtamerten saarilla. Kaneja on 
siirretty hyötyä tavoitellen uusille alueille, mistä on usein seurannut 
myös mittavia ongelmia. Ilman ihmisen toimia kani ei olisi levittäytynyt 
alkuperäalueeltaan Iberian niemimaalta näin laajalle. Kani on sopeutunut 
hämmästyttävän hyvin myös meille, paljon luontaista levinneisyyttään 
pohjoisemmaksi.

(Rogers ym. 1994). Sittemmin kanivahinkoja on 
ilmennyt useissa paikoissa, joissa kanikannat ovat 
kasvaneet tiheiksi. Kanien ruokailusta ja kaivami-
sesta muun muassa peltoviljelyksillä ja taimikoissa 
on haittaa elinkeinoille, ja tarvetta vahinkojen tor-
juntaan on perusteltu elinkeinojen turvaamisella 
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(Thompson 1994, Myers ym. 1994, Williams ym. 
1995, Wray 2006) ja myös luonnonsuojelullisilla 
syillä (Williams ym. 1995, Genovesi 2005). Myös 
kaupunkialueiden liikenneväylien ja viheraluei-
den suojaamiseksi on vähennetty kaneja (Wray 
2006). Suomessa kaniongelmat ovat keskittyneet 
pääkaupunkiseudulle, missä kanikannat ovat pai-
koin tiheitä. Helsingissä tiheitä kanikantoja on 
etenkin erilaisilla viheralueilla kuten puistoissa, 
puutarhoissa ja siirtolapuutarhoissa.

Kani vaikuttaa elinympäristöönsä sekä suoraan 
että epäsuorasti. Suoralla vaikutuksella tarkoite-
taan tässä esimerkiksi kanin toiminnan merkitystä 
kanin ravintokasveille tai kania saalistaville pe-
doille. Epäsuoralla vaikutuksella tarkoitetaan ka-
nien toiminnan merkityksiä sellaisille lajeille, joi-
hin kani vaikuttaa jonkin toisen lajin, esimerkiksi 
kanin ravintokasvin, välityksellä.

Kanin suoria vaikutuksia elinympäristössään 
ovat muun muassa kasvillisuuden määrän ja laa-
dun heikkeneminen. Ruokailu voi kohdistua alku-
peräiseen kasvillisuuteen, myös uhanalaisiin lajei-
hin (Courchamp ym. 1999, Norris & Low 2005). 
Vaikutukset voivat olla hyvin merkittäviä elinym-
päristöisissä, joissa on leviämisesteitä, kuten saa-
rilla (Atkinson 1996, Courchamp ym. 1999, 2000, 
2003). Esimerkiksi Laysan Islandilla Tyynellä Val-
tamerellä 1900-luvun alussa kanit runsastuttuaan 
lähes tuhosivat saaren kasvillisuuden kahdessa-
kymmenessä vuodessa (Armstrong 1982).

Kilpailu pesäkoloista kanien ja muiden lajien 
välillä voi olla kovaa. Muun muassa valkopääviis-
täjän Pterodroma lessoni poikastuotto heikkenee 
pesäkolokilpailun takia (Ebenhard 1988). Joillekin 
lajeille kanien pesäkolot voivat olla vaarallisia. Esi-
merkiksi vaarantuneeksi luokitellun uudenseelan-
ninisohylkeen poikasia Phocarctos hookeri kuolee 
kanien kaivamiin koloihin (Gales 1995, Sanson & 
Dingwall 1995, Courchampin ym. 1999 mukaan). 
Kolonioissa pesiville linnuille kanien läsnäolon 
häiriö voi johtaa pesien hylkäämiseen (Gillham 
1963). Joissakin tapauksissa kanit voivat vierittää 
munia alas rinnettä, mikä voi johtaa munien tu-
houtumiseen (Brown 1974). Kaneista selvimmin 
hyötyviä lajeja ovat niitä saalistavat pedot, joihin 
lukeutuu myös kissa Felis spp. (Courchamp ym. 
1999, Norris & Low 2005).

Kanien epäsuoria vaikutuksiksi voidaan lukea 
esimerkiksi maaperän kaivamisesta, sen synnyttä-
mästä eroosiosta ja kasvillisuuden vähenemisestä 
(Ebenhard 1988, Courchamp ym. 1999, Pimentel 
2002) koituvat hyödyt tai haitat muille lajeille. 
Kasvillisuuden väheneminen kanien voimakkaan 
laidunnuksen takia voi heikentää muiden lajien 
pesintää pesäpaikkojen hävittyä, esimerkiksi 
pensaissa pesivien lintujen pesäpaikat vähene-
vät pensaiden häviämisen myötä. Pensaiden hä-

viäminen toisaalta antaa elintilaa ruohovartisille 
kasveille, mikä puolestaan suosii maassa pesiviä 
lintuja. Kun kanikanta on tiheä, madaltuu myös 
ruohovartinen kasvillisuus lopulta, ja maassakin 
pesivien lintujen poikastuotto heikkenee (Gillham 
1963). Matala kasvillisuus ei suojaa poikasia peto-
ja vastaan. Kasvillisuuden vähenemistä kanien lai-
dunnuksen takia pidetään syynä Laysand Islandin 
kolmen endeemisen lintulajin sukupuuttoon (Ely 
& Clapp 1973). Kanien runsastuminen vahvistaa 
petoeläinkantaa, ja tämä voi olla uhka muille la-
jeille. Kanikannan äkillisesti romahdettua siirtyy 
saalistuspaine toisiin lajeihin, muun muassa pieni-
kokoisiin nisäkkäisiin ja lintuihin (Ebenhard 1988, 
Courchamp ym. 1999).

Kanien ravinnonkäytöstä on haittaa maatalous- 
ja puutarhakasvien tuotannolle ja metsätaloudel-
le. Kani voi myös kilpailla ravinnosta laiduntavien 
tuotantoeläinten kanssa. Laidunnusvaikutuksel-
taan yhtä lammasta vastaa 12–16 kania (Pimentel 
2002). Kanien laidunnus vaikuttaa myös laidun-
ten kasvilajiston koostumukseen (Myers & Poole 
1963).

Helsingin kaupunkialueen kanien vaikutus ym-
päristössään on paljolti samankaltaista kuin mitä 
edellä esitellyissä kansainvälisissä tutkimuksissa 
on havaittu. Esimerkiksi kanin kasvillisuusvaiku-
tukset ovat hyvin selvästi havaittavissa. Puiden ja 
pensaiden kuolemisesta tai rakenteiden romahta-
misesta aiheutuu taloudellista vahinkoa. Erityistä 
kanien vaikutusta kaupunkialueella edustaa ha-
vainto, että tiheiden kanikantojen alueilla myös 
kanien papanat saatetaan kokea ongelmaksi 
(Leikas 2008a). Kani saattaa vaikuttaa myös ru-
sakkoon Lepus europaeus. On kiintoisaa seura-
ta, miten rusakkokanta reagoi siihen, että kanit 
kuluttavat laidunalueita. Helsingin kaupungin jä-
niseläinten saalismäärät antavat viitteitä siitä, että 
rusakot vähenevät tiheiden kanikantojen alueilta, 
joilta metsästetään sekä rusakoita että kaneja. Ka-
nin ja rusakon välisestä suhteesta on erilaisia poh-
dintoja niin lajien välisestä kilpailusta kuin lajien 
välisestä sopuisasta rinnakkaiselosta (Flux 2008). 
Kanien ja rusakoiden välisestä suhteesta on myös 
havaittu, että rusakot ja kanit viihtyvät paremmin 
omilla alueillaan. Elinpiirit saattavat sivuta toi-
 siaan, mutta eivät juuri ole päällekkäisiä (Corbet 
1994). Vastaava on havaittu myös Suomessa saa-
ressa eläneistä rusakoista ja villiintyneistä kaneista 
(Kai Ilves, suull. ilm.).

Helsingin kanikannan kasvun myötä kaniva-
hingot ovat kasvaneet ja kaneista on tullut näky-
vä osa kaupunkiluontoa. Kanien levinneisyyden 
selvittämisen yhteydessä vuosina 2006 ja 2007 
selvitettiin myös kanien ravintokasveja ja kasvien 
vahingoittumisalttiutta kanien syönnille (Leikas 
2008b). Merkittävimmät kanivahingot syntyivät 
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Kanin ravintovalikoimaan kuuluu laaja joukko 
puuvartisia kasveja. Vaahterat, tuomipihlajat ja 
haavan oksat kelpaavat talvella kanin ravinnoksi.

The variety of plants which rabbits can eat is wide. 
For example maples, bird cherry and aspen are 
part of the diet of rabbits in the wintertime.
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selvityksen mukaan talvikautena, jolloin kanien 
pääasiallisena ravintona ovat puistojen ja pihojen 
puuvartiset koriste- ja hyötykasvit.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 
millaista Helsingin kaupunkiluonnossa elävien 
kanien talviravinto on, ja pohtia kanivahinkojen 
torjuntamahdollisuuksia. Ennen tutkimuskysy-
myksen käsittelyä taustoitamme työtämme esit-
telemällä kanin ja ihmisen yhteiselon historiaa ja 
levinneisyyttä maailmalla.

Kanin levinneisyys maailmalla

Kaniineja on ollut Iberian niemimaalla eli Espan-
jan ja Portugalin alueella jo 3 000 vuotta sitten (Le-
bas ym. 1986, Flux 1994), ja myös Pohjois-Afrikka 
on mahdollista alkuperäaluetta (Lever 1985, Wray 
2006). Kaniinien levittämisestä uusille alueille on 
ensimmäisiä havaintoja Menorcan saarelta 1400–
1300 eKr. Sittemmin foinikialaiset ja myöhemmin 
roomalaiset siirsivät kaneja Välimeren ympäris-
töön, mahdollisesti myös Pohjois-Afrikkaan. Ka-
neja ovat levittäneet niin merimiehet, metsästäjät 
kuin uudisasukkaat (Flux 1994).

Roomalaiset kesyttivät kaniineja pitämällä nii-
tä kanitarhoissa. Kanien tarhausta oli keskiajalla 
Ranskassa, Englannissa ja Saksassa. Kesykani-
rodut ovat luultavasti alkujaan peräisin Ranskan 
luostareista 500–1 000 jKr. Tarhattaviksi kaneiksi 
oletettavasti valikoituivat isokokoiset ja säyseä-
luontoiset yksilöt. Monet kanipopulaatiot ovat sit-
temmin peräisin kesykaneista (Flux 1994). Englan-
tiin kaneja tuotiin oletettavasti 1000–1200-luvulla 
(Lever 1985). Nykyään kaneja on runsaimmin 
Itä- ja Kaakkois-Englannissa sekä Itä-Skotlannissa 
(Wray 2006).

Kanien levittäminen uusille alueille kiinnosti 
merenkävijöitä, sillä kanikantoja oli helppo perus-
taa turvaamaan merimiesten ravinto purjelaivojen 
reittien varrelle. Kani kasvaa nopeasti, lisääntyy 
tehokkaasti, syö monipuolisesti eri kasvilajeja ja 
hyödyntää syömänsä ravinnon tarkasti. Nämä 
ominaisuudet tekevät kanista myös pahan tuho-
eläimen. Tästä on pitkäaikaista kokemusta etenkin 
Australiassa (Andersson 1980, Armstrong 1982, 
Myers ym. 1994), Isossa-Britanniassa (Andersson 
1980, Thompson 1994) ja Uudessa-Seelannissa 
(Wodzicki 1950, Gibb & Williams 1994, Parkes & 
Murphy 2003).

Eurooppalaiset uudisasukkaat veivät kaneja 
Australiaan ensimmäisen kerran vuonna 1788. 
Kanien levittäytyminen halki mantereen alkoi 
kuitenkin vasta myöhemmin, vuonna 1859, kun 
Englannista tuotuja villikaneja vapautettiin Victori-
aan. Kanit levittäytyivät nopeasti, sillä ne etenivät 
sopivilla alueilla vuodessa 100–300 kilometriä. Ti-
heällä metsäalueella Itä- ja Etelä-Australiassa ka-

nien leviäminen ei ollut näin nopeaa, vaan noin 
15 kilometriä vuodessa (Lever 1985, Myers ym. 
1994). Uuteen-Seelantiin on vapautettu kesyka-
neja usein, mutta monet yritykset epäonnistuivat. 
Ensimmäiset kanit vapautettiin vuonna 1777 (Gibb 
& Williams 1994, Sutherland ym. 1996), mutta ne 
kuolivat. Rannikon kauppa-asemilla oli kaneja 
myynnissä 1820-luvulta lähtien. Kaneja arvaten-
kin karkasi, ja niitä myös vapautettiin luontoon. 
Vuonna 1858 Ragnita Islandilla karkasi perimäl-
tään ilmeisesti villiä kantaa olevia kaneja; ne olivat 
ensimmäisiä, jotka aiheuttivat ongelmia (Gibb & 
Williams 1994). 1870-luvulla kanit aiheuttivat jo 
laajempia tuhoja (Wodzicki 1950,Williams 1983, 
Gibb & Williams 1994, Sutherland ym. 1996).

Kaikkialla kanien levittäytyminen ei ole ollut 
menestyksellistä. Pohjois-Amerikkaan on vapau-
tettu monia tuhansia kaneja, mutta monet istu-
tukset epäonnistuivat, eivätkä kanit ole levinneet 
laajalle. Myös Etelä-Amerikan ensimmäiset kanien 
siirtoistutukset epäonnistuivat. Vuoden 1936 istu-
tuksessa kanikanta vakiintui Etelä-Amerikan Tuli-
maahan, ja kanien leviäminen oli nopeaa. Kanii-
neja on myös Etelä- ja Keski-Chilessä ja Argentii-
nassa (Flux 1994).

Kanin maailmanlaajuista levinneisyyttä tarkas-
tellessa voi todeta kanin sopeutuneen hyvin eri-
laisiin ilmasto-olosuhteisiin ja ravintokasveihin. 
Leviämisen esteenä vaikuttaisi olevan lähinnä al-
hainen lämpötila ja talvinen lumipeite (Flux 1994). 
Leviämistä hankaloittavat myös muut tekijät. Alku-
peräalueella Iberian niemimaalla kanikannat ovat 
viime vuosikymmeninä harventuneet virustautien, 
elinympäristön heikentymisen ja liikametsästyksen 
takia (Lees & Bell 2008, Smith & Boyer 2008). Kani 
on IUCN:n lajien uhanalaisluokittelussa luokitel-
tu silmälläpidettäväksi lajiksi Iberian niemimaalla 
sekä Luoteis-Afrikassa (Marokossa ja Algeriassa) 
(Smith & Boyer 2008). Iberian niemimaalla kani 
on avainlaji niin iberianilvekselle Lynx pardinus 
kuin monelle muulle pedolle (Williams ym. 2007, 
Delibes-Mateos ym.2007, Delibes-Mateos ym. 
2008a, Smith & Boyer 2008). Kanikannan pienen-
tyminen hankaloittaa mm. äärimmäisen uhanalai-
sen iberianilveksen suojelua (von Arx & Breiten-
moser-Wursten 2008, Delibes-Mateos ym. 2008b).

Kani Pohjoismaissa

Pohjoismaista kani on valloittanut omin voimin 
vain Tanskan, minne se on levinnyt Saksasta (Jen-
sen 1997, Baagøe 2001). Tanskaan on lisäksi siir-
toistutettu kaniineja. Ruotsin ja Norjan kanikannat 
ovat peräisin istutuksista (Ebenhard 2001). Nor-
jassa kaneja istutettiin 1800-luvun loppupuolella 
ja 1900 -luvun alussa saarille: Fedje, Edøy, Mølen 
(Myrberget 1987, Flux 1994, Jensen 1997). Näistä 
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paikoista kaneja on mahdollisesti enää Fedjellä 
(Ebenhard ym. 2004).

Ruotsiin kaneja on istutettu Etelä-Ruotsiin 
mantereelle ja saarelle. Vuonna 1903 kaniineja 
vapautettiin Ängelholmeniin (Ebenhard 2001) ja 
vuonna 1915 Gotlannin saarelle. Tavoitteena is-
tutuksissa oli saada Ruotsiin pysyvä kanikanta ja 
uusi metsästettävä riistalaji. Siinä onnistuttiin, ja 
kani on ollut jopa merkittävä riistalaji Ruotsissa. 
Kaneja metsästettiin 1960-luvun alussa jopa lähes 
500 000 yksilöä vuodessa (Avskjutningsstatistik 
2007), kunnes kaneihin levisi 1960-luvulla virus, 
myksomatoosi. Sen seurauksena kanikannat ro-
mahtivat ja metsästys väheni. Metsästyskautena 
2005–2006 Ruotsissa metsästettiin 9 000 kania 
(Avskjutningsstatistik 2005–2006).

Nykyään kaneja on Etelä-Ruotsissa eteläiseen 
Smålandiin ja Pohjois-Hallandiin asti (Per-Arne 
Åhlen, suull. ilm., Vildkanin 2007) sekä Gotlannis-
sa (Tjernberg 1981, Hoegstroem 1995). Kanikan-
nat ovat harvoja, mutta laikuittain on tiheämpiä 
esiintymiä (Per-Arne Åhlen, suull. ilm.). Ruotsissa 
on myös kesykanista peräisin olevia kanikanto-
ja, esimerkiksi Tukholman alueella, missä kane-
ja on metsästetty 1 500–2 000 yksilöä vuosittain 
(Mortensen 2006) jo ainakin vuodesta 2003 lähtien 
(Kallersand 2004).

Kani Suomeen 1980-luvulla

Suomen kanikannat ovat lähtöisin kesykaneista, 
joita on joko tahallisesti tai tahattomasti päässyt 
luontoon. Kaniyhdyskuntia on aikojen kuluessa 
syntynyt useisiin eri paikkoihin, mutta tyypillistä 
on, että ne ovat olleet lyhytikäisiä. Villiintyneet 
kanit on joko metsästetty tai ne ovat hävinneet 
jonkun muun syyn takia. Pitkäikäisimmät kani-
kannat ovat olleet Helsingissä ja Turussa.

Helsingissä kaneja on ollut ainakin vuodesta 
1985 asti. Kyläsaaren aluetta pidetään todennäköi-
senä kanikannan syntypaikkana. On mahdollista, 
että kanikantoja on syntynyt useammassa kuin yh-
dessä paikassa. Nykyään kanit ovat levittäytyneet 
Helsingissä laajalle (Leikas 2008b, Leikas & Num-
mi 2007, 2009) ja ovat levittäytymässä Espooseen 
ja Vantaalle (Leikas & Nummi 2009). Kanitiheydet 
voivat olla melkoisia, jopa 600 yksilöä/km2 (liite 
1). Tulevina vuosina kanit leviävät todennäköises-
ti entistä laajemmalle.

Kanin erottaa muista Suomessa tavattavista jä-
niseläimistä, rusakosta ja metsäjäniksestä Lepus 
timidus, niin ulkoisten ominaisuuksien, liikku-
mistavan kuin käyttäytymisen perusteella (liite 
1). Kanin voi tunnistaa myös maastoon jääneistä 
jäljistä: lumijäljistä, käpälänjäljistä esim. hiekassa, 
papanoista, kaivuu- ja syömäjäljistä.

Kanien talviravinto Helsingissä

Tutkimusalue ja menetelmät

Kanien syömäjälkiä havainnoitiin Helsingin kau-
punkialueella mm. puistoissa, piha-alueilla, siirto-
lapuutarhoissa ja hautausmailla. Keskeiset alueet 
olivat Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puu-
tarhan Kaisaniemen ja Kumpulan puutarhojen 
avomaalla olevat kasvikokoelmat. Näissä paikois-
sa kanien talviravintokohteita on monipuolisesti 
tarjolla ja kummassakin paikassa kaneista on ol-
lut havaintoja jo pidemmältä ajalta. Puutarhojen 
etuna verrattuna moniin muihin alueisiin Helsin-
gin kaupungin alueella on myös se, että ne ovat 
 aidattuja.

Helsingin kaupunkialueella elää kanin lisäksi 
myös rusakoita. Molempien lajien jäljiltä jää kas-
veihin leikkaava tai kaluamista osoittava jälki. Ka-
nin ja rusakon syöntijäljen voi kuitenkin erottaa 
toisistaan, kun syöntikohteena on ollut puuvarti-
nen kasvi, jonka puuaines on sen verran kovaa, 
että hampaan jäljet jäävät selkeästi näkyviin. Kanin 
puuainekseen jättämä hammasjälki on rusakkoon 
jättämään jälkeen verrattuna kapeampi (valokuva 
sivulla 118). Rusakon kallo on myös huomattavas-
ti kanin kalloa kookkaampi. Silloin kun jäniseläin 
katkaisee verson pään tai syö pehmeää puuaines-
ta, ei kanin ja rusakon syöntijälkiä voi erottaa toi-
sistaan. Kanien syömäjälkien yhteydessä alueelta 
löytyy yleensä myös muita kanien jättämiä jälkiä 
ja merkkejä eikä pelkästään syömäjälkiä, mitkä 
varmentavat kanien elinalueen. Paikoin on mah-
dollista havainnoida myös kanien ruokailua, sillä 
kanit kaupungissa ovat moni paikoin tottuneet ih-
misen läheisyyteen.

Havaintoaineisto koostuu sekä omista että mui-
den henkilöiden havainnoista kanien syömäjäljis-
tä. Enin osa aineistosta on omia havaintoja, jotka 
on kerätty toukokuussa 2006 Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisestä puutarhasta Kaisaniemestä ja 
Kumpulasta sekä osin kanien levinneisyyden kar-
toittamisen yhteydessä talvella ja keväällä 2007. 
Lisäksi aineistossa on havaintoja, jotka on kerätty 
kirjallisena kyselynä lomakkeella ja vapaamuo-
toisina sähköpostikyselyinä sekä haastatteluina. 
Kirjallisessa kyselyssä kysyttiin sekä havaintoja 
kaneista että kanivahingoista. Kirjallisia kyselyitä 
lähetettiin Helsingin kaupungin rakennusviraston 
väelle ja Hietaniemen ja Malmin seurakuntayhty-
män puutarhureille kesäkuussa 2006 ja siirtola-
puutarha- ja viljelypalstaväelle syys-lokakuussa 
2006. Havaintoja kaneista ja kanien syömäjäljistä 
kysyttiin sähköpostitse myös Helsingin seudun 
Lintutieteellisen yhdistyksen väeltä Tringa-verkon 
kautta, Helsingin yliopiston biologian ainejärjes-
tön Symbioosin väeltä Symbioosi -listan kautta ja 
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Nisäkäsverkon väeltä. Haastateltavat tahot tulivat 
mukaan havaintotietojen keruun mitä moninai-
simmissa eri tilanteissa. Havaintotietoja on kerätty 
aineistoon kesäkuun 2007 loppuun asti.

Syömäjäljistä kirjattiin ajankohta, sijainti, kasvi-
lajitieto sekä arvio syönnin merkityksestä kasville. 
Syömäjälkihavainnolla tarkoitetaan kanin syömä-
jälkeä joko yhdessä kasvissa tai samaa kasvilajia 
olevassa kasviryhmässä. Sama kasvilaji on muka-
na havaintomäärässä useamman kerran, mikäli sitä 
on syöty havainnoitavalla alueella useammassa 
paikassa. Esimerkiksi kun orapihlajia (Crataegus 
spp.) on syöty siirtolapuutarhamökin piha-alueel-
ta, on kysymyksessä yksi syömäjälkihavainto riip-
pumatta syötyjen orapihlajien määrästä. Jos ora-
pihlajia on kaluttu naapurimökin piha-alueella, se 
on toinen syömäjälkihavainto orapihlajista.

Kasvitieteellisen puutarhan kasveista syönnin 
kohteeksi joutuneet kasvit on kirjattu pääosin laji-
tasolle. Muilla alueilla kasvit on määritetty joko 
kasvisuvun tai -lajin tasolle. Puutarhakasveissa on 
kasvisukuja, joiden lajit eivät talviasuisina ole luo-
tettavasti tunnistettavissa lajilleen. Näitä ovat esi-
merkiksi monet ruusut (Rosa spp.) ja pienikokoi-
set angervot (Spiraea spp.). Kasvisukutieto kertoo 
kuitenkin sen, mitä kasveja kanit käyttävät ravin-

nokseen. Kasvitieteellisessä puutarhassa kasvien 
tunnistaminen lajilleen tai suvulleen on helppoa, 
koska eri kasvilajit tai kasvilajiryhmät ovat varus-
tettuja nimikyltein. Lisäksi sekä Kaisaniemen että 
Kumpulan kasvikokoelmista on saatavilla kasvi-
lajikartat (Kaisaniemi 2006, Kumpula 2006).

Arvio syönnin merkityksestä kasville on arvioi-
tu silmämääräisesti asteikolla 1–3, jonka perusteel-
la kasveja on luokiteltu enemmän tai vähemmän 
alttiiksi kanien syönnille. Arvon 1 (ei merkitystä) 
saamaa kasvia on syöty vain vähän ja kanin syön-
ti ei heikennä kasvin kasvua. Arvo 2 tarkoittaa 
kasvin kohtalaista syöntiä ja oletuksena on, että 
syönti heikentää kasvin kasvua. Arvon 3 saanutta 
kasvia on syöty pahoin ja syönnillä on kasvin hy-
vinvoinnin kannalta suuri merkitys. Kani on esim. 
syönyt tai kalunnut pensaan versot pahoin, syö-
nyt enimmän osan pienen havukasvin neulasista, 
latvonut puun taimen tai kalunnut puun tyveltä 
ympäri.

Kanien ravintokasvit on jaettu puu- ja ruoho-
vartisiin kasveihin. Havaintojen kertymistä tiettyyn 
kasvilajiin on painotettu. Kun havaintoja on vähin-
tään 20 yhdestä kasvilajista tai -suvusta, tuhoarvio 
on nostettu seuraavaan luokkaan. Näin painotet-
tuja kasvilajeja tai -sukuja on 15: vaahterat Acer 

Kuva 1. Kanien syömäjälkihavaintojen määrä kasvisuvuissa ja -lajeissa Helsingissä vuosina 2006 ja 2007. Muu-
tamista kasvisuvuista ja -lajeista on runsaasti syöntijälkiä. Enimmästä osasta kasvisukuja tai -lajeja on kuitenkin 
vain yksittäisiä tai muutamia havaintoja.

Fig. 1. Browsing damage in plant genus or species in Helsinki in the years 2006 and 2007. Rabbits have often 
eaten certain plant genus or species. However, for most of the plant genus and species, there are very few 
browsing observations.
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spp., tuhkapensaat Cotoneaster spp., orapihlajat, 
katajat Juniperus spp., omenapuut Malus spp., 
vuorimänty Pinus mugo, haavat Populus tremula, 
Prunus -suvun lajit (tuomet, kirsikat, luumut, krii-
kunat), ruusut, pajut Salix spp., pihlajat Sorbus 
spp., angervot, syreenit Syringa spp., tuijat Thuja 
spp. ja jalavat Ulmus spp. (liite 2).

Kanien ravintokasveissa ei ole mukana luon-
nonvaraisia heiniä ja eikä montakaan luonnonva-
raista ruohokasvia, vaikka ne muodostavat kanien 
ravinnosta suuren osan kasvien kasvukaudella. 
Tämä johtuu syömäjälkien havainnointiajankoh-
dasta sekä myös siitä, että tavoitteena oli saada 
selville etenkin kanien talviaikaisia ravintokasveja 
ja kanien syönnille alttiita kasvilajeja. Merkittävin 
vahinko puutarhankasveille aiheutuu kanien talvi-
aikaisesta ravinnonkäytöstä. Kasvukauden aikai-
sesta luonnonvaraisten heinien ja ruohojen syön-
nistä ei koidu haittaa. Havainnot kanien syömistä 
ruohovartisista kasveista ovat paikoista, joissa on 
oltu varmoja kanin syönnistä.

Syömäjälkihavaintoaineistosta on laadittu tau-
lukko kanien ravintokasveista Helsingissä (liite 
2) sekä tarkasteltu syömäjälkimäärien vaihtelua 
kasvisuvuittain (kuva 1). Ravintokasvitaulukossa 
on mukana arvio syönnin merkityksestä kasvil-
le. Tieto kanien syömistä kasvilajeista on koottu 
liite 2:n pääosin sukutasolle. Tiedolla tietyn kas-
visuvun alttiudesta kanien aiheuttamiin syömätu-
hoihin on enemmän käytännön merkitystä kuin 
tuhoalttiudesta kasvilajeittain. Esimerkiksi koriste-
kasveina on lajirunsaita kasvisukuja kuten esimer-
kiksi ruusut ja angervot. Muutamien kasvien tieto 
on lajitasolla, johtuen joko siitä, että syömäjälki-
havaintoja ei ollut muista kasvisuvusta lajeista tai 
että kyseinen kasvilaji sukutasolla ilmoitettuna ei 
antaisi oikeaa kuvaa kasvisuvun syöntialttiudesta. 
Esimerkiksi vuorimännyn tieto on lajitasolla eikä 
sukutasolla, koska vuorimänty on kaneille huo-
mattavasti kiinnostavampi ravintokasvi kuin män-
ty Pinus sylvestris.

Tulokset

Aineistoon kertyi kaikkiaan 1 324 syömäjälkiha-
vaintoa, joista 33 havaintoa hylättiin. Hylkäämi-
sen syinä oli epäselvyys kasvilajin nimen suhteen, 
kasvilajin puutteellinen tunnistus tai ristiriitainen 
havainto. Aineistossa on kaikkiaan 1 291 havain-
toa, joista 1 101 on omia maastohavaintoja. Mui-
den tekemistä havainnoista suurin osa on Helsin-
gin siirtolapuutarhojen asukkailta ja seuraavaksi 
eniten Helsingin kaupungin rakennusviraston 
työntekijöiltä ja Helsingin yliopiston kasvitieteel-
lisen puutarhan väeltä. Enin osa havainnoista on 
puuvartisista kasveista talvella ja keväällä. Ruoho-
vartisista kasveista kertyi havaintoja jotain tiettyä 
aluetta hoitavilta henkilöiltä, kuten kaupungin, 
seurakunnan tai yliopiston puutarhureilta tai siir-
tolapuutarhureilta.

Kanien syömäjälkiä löytyi 145 kasvilajisuvusta 
tai -lajista. Näistä on puuvartisia kasvisukuja tai 
-lajeja 101 ja ruohovartisia 44 (taulukko 1). Lisäk-
si on havaintoa 11 kasvilajeista tai -suvuista, joita 
kanit eivät olleet syöneet tai syönti oli hyvin vä-
häistä. Enimmästä osasta kasvisukuja ja -lajeja on 
vain yksittäisiä tai muutamia syöntijälkihavaintoja, 
mutta on myös kasvisukuja ja -lajeja, joista on run-
saasti havaintoja (kuva 1).

Eniten oli syöty ruusuja (139 havaintoa), ja ora-
pihlajia (127). Seuraavaksi eninten (50–100 havain-
toa) syömäjälkiä oli omenapuissa, angervoissa, tui-
jissa ja syreeneissä. Kanien ravintokasveina yleisiä 
(20–50 havaintoa) olivat myös vaahterat, tuomet 
ym. Prunus-suvun lajit, tuhkapensaat, pajut, pihla-
jat, vuorimännyt, katajat, haavat ja jalavat.

Kanivaikutukselle alttiimpia (vahinkoluokan 
3) puuvartisia kasvisukuja ja -lajeja olivat jalokär-
höt Clematis spp., katajat, tapionpöytä Pica abies 
’ Tabuliformis’, syreenit, tuijat ja jalavat. Ruohovar-
tisia kasvisukuja ja -lajeja tuli tutkimukseen mu-
kaan vähäinen määrä, joten niiden perusteella ei 
voi päätellä paljon. Aineiston kasvisuvuista ja -la-

Vahinkoluokka
The damage class

Kasvisuku tai -laji (lkm)
The amount of genus or species 

Puuvartiset
Woody plants

Ruohovartiset
Herbs

Merkityksetön
Minor importance

69 27

Kohtalainen Medium 25 11

Suuri, 
strong

7 6

Yhteensä, 
total

101 44

Taulukko 1. Kanien ravintokasvit vahin-
koluokituksen mukaan.

Table 1. Rabbits food plants grading with 
importance of damage.
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jeista arvioitiin kanien syönnille tuhoalttiiksi sah-
ramit Crocus spp., neilikat Dianthus spp., pavut 
Phaseolus spp., retiisi Raphanus sativus var. sati-
vus, punapäivänkakkara Tanacetum coccineum ja 
orvokit Viola spp.

Tulosten tarkastelua: Ravintokasvien valinta

Kanien syömäjälkien havainnoinnin perusteel-
la selvitettiin tässä työssä kanien ravintokasvien 
monipuolisuus kaupunkialueella. Enemmistö Suo-
messa puutarhaistutuksiin käytetyistä puuvartisista 
koristekasveista ja luonnonvaraisista puuvartisis-
ta kasveista kelpasi havaintojen mukaan kanien 
ravinnoksi (liite 2). Useimmin kanien syönnin 
kohteeksi joutuneet kasvit olivat kasvisukuja, joita 
käytetään runsaasti istutuksissa tai ne ovat yleisiä 
luonnonvaraisia kasveja kaupunkiluonnossa. Vain 
muutamia harvoja kasvilajeja tai -sukuja kanit vält-
tivät syömästä tai maistelivat vain vähäisesti.

Kanien syönnistä pahoin kärsineitä luokkaan 3 
sijoitettuja kasvisukuja ja -lajeja oli vähiten. Tämä 
kuvastaa kanien monipuolisuutta ravintokasvien 
valinnassa. Ravinnoksi käytettiin useita kasvila-
jeja ja -sukuja. Kanien ravintokasvien monipuo-
lisuuteen vaikutti se, että tutkimusta tehtiin myös 
kasvitieteellisissä puutarhoissa. Ne ovat kasvila-
jistoltaan muuhun kaupunkialueeseen verrattuna 
poikkeuksellisen runsaslajisia. Kanien elinalueen 
kasvien runsaslajisuus vaikuttaa oletettavasti tie-
tyn kasvin tuhoalttiutta vähentävästi, koska kanien 
on mahdollista valita ravintonsa useista kasveista. 
Niillä kanialueilla, joilla on yksipuolinen kasvivali-
koima, kanien syönti on herkemmin uhka jollekin 
tietylle lajille.

Rusakkoon verrattuna kani on vähemmän 
nirso, mutta sekin kuitenkin valikoi ravintokoh-
teitaan. Valikointiin vaikuttanee kasvien ravinto-
arvon vaihtelu eri vuodenaikoina sekä ravintoar-
von vaihtelu kasvin eri kasvinosien välillä. Kanien 
ravintokasvien valikoinnissa ilmeni Helsingissä 
paljolti sama kuin mitä muuallakin on havaittu. 
Kasvukaudella kanit syövät pääasiassa heinä- ja 
ruohokasveja (Rogers ym. 1994). Helsingissä ha-
vaittiin kanien syövän kesällä lisäksi vähäisessä 
määrin puuvartisia kasveja: pensaista tai nuorista 
puista lehtiä, kukkanuppuja, kukkia sekä versojen 
päitä. Kesäaikaisesta kanien ravinnon käytöstä ei 
useimmiten aiheudu haittaa kasveille. Paikoin ka-
nit olivat aiheuttaneet haittaa syömällä vihannek-
sia ja monivuotisia kukkia runsaasti. Ravinnoksi 
kelpaavat myös hedelmät ja siemenet, jolloin ka-
nilla on merkitystä kasvien siementen levittäjänä 
(Rogers ym. 1994, Dellafiore 2006, Fernández & 
Sáiz 2007, Delibes-Mateos ym. 2008a).

Talvella kanit söivät puuvartisten kasvien kuor-
ta, silmuja, neulasia, juuria, versojen ja puiden ala-
oksien päitä. Ohuita verson- ja oksanpäitä syötiin 
paikoin kokonaan. Nuoret kasvit ja kasvinosat 
kelpasivat ravinnoksi mieluummin kuin vanhem-
mat. Esimerkiksi puista kaluttiin herkimmin taimi-
vaiheen puita. Myös pensaista ja puiden oksista 
uusin kasvuosa maistui hyvin. Keväällä lumien 
sulettua ja kasvien aloitettua kasvunsa kanit etsi-
vät vaihtelua talvikauden niukempaan ravintoon 
ja söivät mieluusti kevään varhaisia kasveja kuten 
sipulikasveja.

Niukan ravinnon kautena kaniineille kelpasi 
hyvin myös ihmisten tarjoama ravinto, esimerkik-
si hautakukat hautausmailla ja siemenet lintujen 

Kanin (vas.) ja rusakon 
(oik.) kallot. Etuhammas-
pari on kuvan kanilla 
6 mm leveä ja rusakolla 
7 mm leveä.

A rabbit skull (left) and a 
hare skull (right). In photo, 
the pair of incisors is 6 and 
7 mm wide, respectively.

Photo Päivi Leikas
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ruokintapaikoilla. Kanit siirtyvät talviravintoon vii-
meistään vuodenvaihteen paikkeilla, vaikka lunta 
ei olisi maassa. Vuoden 2006 joulukuun lopulla 
havaittiin, että vaikka maa oli lumeton, kanien 
syöntijälkiä oli havaittavissa puuvartisista kas-
 veista.

Kiinnostavuus kanien ravintona ei suoraan 
tarkoita sitä, että kyseiset kasvisuvut kärsisivät 
pahoin kanien syönnistä. Puuvartisista kasveista 
nopeakasvuiset, runsasversoiset ja uudistumisky-
vyltään hyvät kasvit eivät juuri kärsi, jos verson-
päitä tai osa versoista syödään. Monilla pensailla 
versojen katkominen jopa kiihdyttää kasvin kas-
vua. Rungollisilla kasveilla on iästä riippumatta 
runkojen ympäri kaluaminen haitallista ja useim-
missa tapauksissa se tarkoittaa kasvin kuolemis-
ta. Ikivihreillä kasveilla neulasten tai lehtien syö-
minen on haitallista. Jos kasvista syödään lähes 
kaikki vihreät neulaset, heikkenee kasvi niin, että 
se todennäköisesti kuolee. Myös kausivihreillä 
kasveilla vuodesta toiseen jatkuva voimallinen 
syöminen heikentää kasvia ja voi johtaa kasvin 
kuolemiseen.

Ulkomailla tehtyjen tutkimusten vertailua han-
kaloittaa kasvien erilainen esiintyminen eri puolil-
la maapallolla. Myös käytetty menetelmä vaikut-
taa mahdollisuuteen tehdä vertailua. Englannissa 
Thompson & Worden (1956) sekä Smith (1980) 
ovat kerännet tietoa luonnonkasveista, joista kanit 
eivät pidä tai joita ne pyrkivät välttämään. Ver-
tailua heidän Englannissa tekemiinsä havaintoihin 
ei voitu juurikaan tehdä, koska Englannissa teh-
dyt havainnot koskivat pääasiassa ruohovartisia 
luonnonkasveja ja Suomessa syömäjälkihavainnot 
olivat pääasiassa puuvartisista koriste- ja luonnon-
kasveista.

Kanien ravintokasvien valintaa ovat selvittä-
neet mm. Iason ym. (2002). Tutkimustulosten 
perusteella tutkijat ehdottivat, että kanien ravinto-
kasvien valinta tietyllä alueella ei ohjaa niinkään 
ravinnon nopea saatavuus vaan ruokailualueen 
turvallisuus. Kanit eivät suosineet korkeita heiniä, 
joista saisivat nopeammin tarvitsemansa ravinnon 
vaan valitsivat matalampikasvuisia heiniä, jotka 
edustivat tutkijoiden mielestä alhaista petoriskiä.

Nyt laadittuun kanien ravintokasvilistaan tulee 
suhtautua suuntaa antavana, koska kasvivalikoima 
pesän lähialueella vaikuttaa olennaisesti, mitä kas-
vilajeja kanit käyttävät ravinnokseen. Kanikannan 
tiheys myös vaikuttaa merkittävästi kanien ravin-
tokasvivalintoihin. Harvan kannan alueilla kanit 
voivat valita syömisensä, mutta tiheän kannan 
alueilla kanien valikointimahdollisuudet vähene-
vät ravinnon vähetessä ja ravinnoksi kelpaavat 
myös huonommin maistuvat kasvit.

Kanivahinkojen merkitys Helsingissä

Merkittävimmät vahingot puutarhakasveille aiheu-
tuvat kanien talviaikaisesta ravinnon käytöstä. Tal-
vella 2007 oli Helsingissä jo useita alueita, missä 
kanit olivat syöneet kasveja tuhoisin seurauksin. 
Merkittävin vahinko ilmeni Sörnäisissä, jossa 70 
kookasta jalavaa jouduttiin kaatamaan kanien ka-
luamisen takia alkuvuodesta 2007. Syynä oli ka-
nien elinalueen kokoon ja ravintomäärään nähden 
liian tiheä kanikanta. Monilla muilla alueilla kanit 
ruokailivat useilla kasvilajeilla eikä vastaavaa järei-
den puiden massakaluamista ilmennyt.

Talven 2009 jälkeen pahoin kaluttuja kasveja 
oli nähtävillä aiempia vuosia runsaammin ja pa-
himmillaan jonkin kiinteistön pihan pensaistosta 
enin osa oli kaluttu. Ravintoresursseihin nähden 
ilmeisen ylitiheää kanikantaa on paikoin ylläpi-
tänyt kanien ruokinta talvikaudella, mitä on teh-
ty osin myös epähuomiossa. Esimerkiksi lintujen 
ruokintapaikat ovat myös kanien ja rottien ruo-
kailupaikkoja.

Kanien aiheuttamat vahingot kaupunkialueen 
kasvillisuudessa ovat lisääntyneet kanikannan 
kasvun myötä. Jos kanikantaa ei rajoitettaisi, olisi 
näkymänä, että puistoista ja pihoista häviäisivät 
vähitellen pensaat sekä nuoret puut ja jäljelle jäi-
sivät vain järeämmät puut ja nurmikko.

Kanivahinkojen torjunta

Kaneja on niiden runsastumisen myötä alettu met-
sästää. Kani on Suomessa riistalaji, jonka metsäs-
tysaika on sama kuin muidenkin jäniseläinten eli 

Kuva 2. Helsingin kaupungin jäniseläinten pyynti-
tilasto Helsingin kaupungin hallinnoimilta alueilta 
vuosina 2001–2008.

Fig 2. The hunting bag of brown hare and rabbit in 
few areas inside Helsinki city in years 2001–2008.
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syyskuun alusta helmikuun loppuun. Ensimmäisiä 
kaneja pyydettiin Helsingin kaupungin hallinnoi-
milla alueella rusakkopyynnin yhteydessä vuosina 
2002–2003, ja saaliina oli muutamia kaneja (kuva 
2). Pyyntimenetelmänä oli jousimetsästys, mikä on 
metsästyslain ja -asetuksen mukaan ainoa käytet-
tävissä oleva menetelmä kaupunkialueella. Kani-
kannan kasvun myötä on selvinnyt, että muitakin 
metsästysmenetelmiä tarvitaan, jotta kanikannan 
kasvua voidaan hillitä.

Poikkeusluvan myötä on kaneja metsästetty 
vuosina 2008 ja 2009 useammilla eri menetelmil-
lä: jousella, ampuma-aseella, elävinä pyytävillä 
loukuilla, hillerin avulla sekä ajoverkolla. Kani-
pyyntiin osallistuvat Helsingin kaupungin alueella 
monet eri tahot, ja talven 2008–2009 aikana met-
sästettiin yhteensä yli 2 000 kania (Helsingin kau-
punki 2009).

Kanipyynti kaupunkialueella on mahdollista 
vain tarkoin harkituissa paikoissa ja metsästys-
menetelmä valitaan pyyntipaikan ja myös kani-
määrän mukaisesti (Rautiainen, A., suull. ilm.). 
Esimerkiksi ampuma-aseen käyttö on mahdollis-
ta kaupungissa vain hyvin harvoissa paikoissa. 
Metsästysoikeus on maanomistajalla, joten ilman 
maanomistajan lupaa ja muita tarvittavia lupia ei 
kania saa metsästää.

Vahinkojen torjunnassa on kanien määrän vä-
hentämisen lisäksi tärkeää suojata kanien elin-
alueella puuvartiset kasvit talvikaudeksi. Kasvien 
suojaaminen on syytä tehdä huolellisesti ottaen 
huomioon myös talven mahdollinen lumikertymä. 
Puuvartiset kasvit on suositeltavaa suojata noin 1.2 
metrin korkuisella pienisilmäisellä, halkaisija alle 
3 cm, tukevalla metalliverkolla. Kasvit voi suojata 
yksin tai ryhmänä. Ennaltaehkäisevää toimintaa 
kanien aiheuttamia vahinkoja vastaan on myös 
rakennusten ja erilaisten rakenteiden alustojen 
suojaus. Suojaamiseen sopii esim. minkkiverkko, 
joka tulee upottaa alaosasta maahan mahdollisim-
man syvään. Kani kaivaa pesän maahan ja käyttää 
pesän suojana mielellään rakennusten ja erilaisten 
rakenteiden antamaa suojaa. Suojaamalla alustat 
hankaloitetaan kanin pesiytymistä alueelle.

Kiitokset. Kiitämme lämpimästi Mikko Yletyistä 
ja Antti Rautiaista aineistojen luovuttamista käyt-
töömme. Pekka Helteen ja Leena Lindenin kom-
mentit terävöittivät suuresti käsikirjoitusta. Kiitos 
myös Suomen Riistanhoitosäätiölle Päivi Leikkaan 
apurahasta.

Summary: First experiences of introduced, urban 
rabbits in Finland

The European wild rabbit, Oryctolagus cuniculus, is an 
opportunistic species which lives in varying habitats and 
which effectively uses the resources of its environment. 
Today, the European rabbit has dispersed all over the 
world and lives on nearly every continent and on over 
800 oceanic islands. Humans have introduced rabbits to 
new areas as game or as a domestic animal. Later the 
rabbit has commonly regarded as pests. Surprisingly, the 
European rabbits have also adapted well to Finland in 
spite of the country’s northern location. The animals, 
however, live nowadays in Finland in urban areas.

Rabbits have adapted well to the new climate and 
different food plants in its new area. It seems that 
the rabbit distribution could be confined with cold 
temperature and snow cover. In many areas, rabbit 
establishment has not been so successful. In North 
America, many thousands of rabbits were released; but 
many attempts have failed and the rabbits are not widely 
spread. Also, in South America, first introductions of the 
European rabbit failed. Today, native European rabbits 
in the Iberian Peninsula are faced with many problems: 
virus disease, habitat loss and overhunting. According to 
the IUCN Red List Category and Criteria, the European 
wild rabbit is near threatened in the Iberian Peninsula 
and northwest Africa, and the population trend is 
decreasing. Outside of its natural range, the European 
rabbit is considered a pest.

The rabbit population of Finland originates from 
pet rabbits, which were left outdoors on purpose 
or unintentionally. Every now and then, this kind of 
rabbit population has been formed in different places. 
Typically, these populations were short lived. Feral 
rabbits were hunted or they have died naturally. In 
Helsinki and Turku, rabbit populations still exist.

In Helsinki, there have been wild rabbits since at 
least 1985. Rabbits were first detected in the Kyläsaari 
district. It is possible that rabbit populations have arisen 
in more than one place in Helsinki. Today, rabbits have 
widely dispersed in the Helsinki area and are extending 
to Vantaa and Espoo. In future, rabbits will probably 
disperse even further, regardless of hunting (Fig. 2).

Herbs, grass and woody plants are the food plants of 
rabbits. Rabbits eat different parts of plants: sprouts, tops 
of sprouts and branches, buds, bark, roots, seeds, fruits 
and flowers. Plant preference is partly area- and season-
dependent. Rabbits favour grass and herbs if they are 
available.

Rabbits cause damage when they eat cultivated plants. 
Damage may also take place in urban areas where the 
rabbit density is high. Most damage takes place during 
the winter. We investigated the rabbits’ food plants and 
damage in Helsinki, where rabbits eat mostly woody 
ornamental and cultivated plants during the winter.

The data was collected in the Helsinki urban area 
between spring 2006 and summer 2007. Marks of rabbits 
eating were observed in the urban area in Helsinki: 
among others in parks, in gardens, in allotments and 
in graveyards. The data consist of observations made 
by citizens or researchers. The final data was 1,291 
observations; 33 observations were discarded. Rabbits’ 
food plants are grading with importance of damage 
using a scale 1–3.

Rabbits’ food plants are divided into woody plants 
and herbs. Most detected plants are woody plants 
and not grass and herbs, which rabbits favour. This is 
because observations were made mostly during winter 
and early spring and also because the focus was partly 
on rabbit damages.
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Marks of rabbit bites were found in 145 genus or 
species of plants: 101 woody plants and 44 herbs. 
Plants are mostly grouped with genus. Some plants are 
enclosed with species, if they are the only representative 
of their genus in Finland or if rabbits have eaten only 
one certain species in a certain genus. Also, there are 
observations of 11 genus or species of plants which 
rabbits have not eaten or have not often tasted.

The variety of plants which rabbits can eat is wide 
(appendix 2.). Among most genus or species, there are 
very few observations of rabbit bites (Fig. 1). Plants of 
which there are many observations of rabbit bites are 
those which are selected for the rabbits’ food.

Roses Rosa spp. (139 observations) and hawthorns 
Crataegus spp. (127 observations) were eaten often. 
The next favourable plants for rabbits were apple 
trees Malus spp., Spiraea spp., thujas Thuja spp., and 
lilacs Syringa spp., (50–100 observations). Maples Acer 
spp., Prunus spp., Cotoneaster spp., willows Salix 
spp., rowans Sorbus spp., mountain pine Pinus mugo, 
junipers Juniperus spp., aspen Populus tremula and 
elms Ulmus spp. (20–50 observations) were also often 
rabbits’ food plants.

Genus or species of woody plants which are vulnerable 
to the rabbits’ eating, scale 3, are now estimated to be 
Jackman clematis Clematis spp., junipers, Picea abies 
’Tabuliformis’, lilacs, thujas and elms.
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Liite 1. Kanin, rusakon ja metsäjäniksen ominaisuuksia (Siivonen & Sulkava 1997, (1 Aronson & Eriksson 1998,  
(2 Pankakoski & Tiainen 1996, (3 Harris 1994, (4 Ebenhard 2001, (5 Palomares 2001, (6 Marchandeau ym. 2007,  
(7 Moller ym. 1997, (8 Helsingin kaupungin jäniseläinten pyyntitilasto 2008–2009, julkaisematon, (9 Smith ym. 2005), 
(10 Kauhala & Helle 2001).

Appendix 1. Features of the European rabbit, European hare and hare (Siivonen & Sulkava 1997, (1 Aronson & 
Eriksson 1998, (2 Pankakoski & Tiainen 1996, (3 Harris 1994, (4 Ebenhard 2001, (5 Palomares 2001, (6 Marchandeau 
ym. 2007, (7 Moller ym. 1997, (8 Helsingin kaupungin jäniseläinten pyyntitilasto 2008–2009, julkaisematon, (9 Smith 
ym. 2005), (10 Kauhala & Helle 2001).

Eläinlaji, species Kani
Oryctolagus cuniculus

Rusakko
Lepus europaeus

Metsäjänis
Lepus timidus 

Paino, weight 1,5–2,5 kg 2,5–8 kg 2–5,8 kg

Ruumiin pituus, 
body length

340–500 mm 550–680 mm 500–610 mm

Takajalan pituus,
length of the hind leg

80–95 mm 135–170 mm 145–170 mm

Etu-/takakäpälän 
pituus=lumijälki,
length of the front/
hind paw=snowtrack

33–47 mm/
41–63 mm (1

50–60 mm/
70–90 mm (1

50–70 mm/
70–100 mm (1

Hännän pituus,
length of the tail

45–75 mm 80–105 mm 50–90 mm

Hännän väri päältä,
colour on the top of 
the tail 

musta-ruskeanharmaa, 
black-taupe

musta,
black

valkea tai vaalean-
harmaa, white or 
light grey

Korvien pituus,
length of the ears

65–80 mm 85–105 mm 80–95 mm

Korvien kärjet,
the tips of the ears

vähäinen musta viiru,
exiguous black streak

mustakärkiset,
black-tipped

mustakärkiset,
black-tipped

Turkin väri,
colour of the fur

vaihtelee, perusväri kellertävänruskea-
ruskeanharmaa, 
variable, current colour is a yellowish 
brown-taupe

kellertävän harmaan-
ruskea, talviturkki 
ruskehtavasta hopean-
harmaaseen.
yellowish taupe, brown 
to silver-grey in winter

kesällä harmaan-
 ruskea, lumisen tal-
ven alueilla talvella 
valkoinen,
taupe in summer, 
white in winter in a 
snowcovered area 

Pesä, nest On, yes Ei, no Ei, no

Poikueita/v, 
litters /year

3–4 2–3 1–3

Kantoaika, 
gestation period

 28–33 vrk/days 42–46 vrk/days (2 n. 50 vrk/
an average 50 days

Poikuekoko, litter size  3–12 2–4 2–8

Poikasten näkökyky,
eyesight of the 
juveniles

aluksi sokeita, silmät aukeavat viikon 
kuluessa 
(3 born blind, eyes opened after one 
week 3)

näkevät jo syntyessään, 
eyesight when born

näkevät jo syntyes-
sään
eyesight when born

Elinikä, 
life span (max) 

10 v., 
10 years

8–12 v., 
8–12 years

13 v., 
13 years

Sosiaalisuus,
sociality

yhdyskunta, jopa 20 eläintä(4, 
colony, even 20 animals (4

yksin tai pienissä 
ryhmissä, 
single or small groups

yksin,
single

Tiheys km2, 
density km2

Espanja ja Ranska: 100–700, jopa 5 500 
yks./km2 (5,6. Uusi-Seelanti: istutusalueel-
la 200–5 200 yks./km2 (7, Helsinki: jopa 
600 yks./km2 (8

Spain and France: 100–700, even 5500 
individuals/km2(5,6. New Zealand: intro-
duced range 200–5 200 individuals/km2 

(7, Helsinki in Finland: as many as 600 
individuals/km2(8

Etelä-Ruotsi: 9–196 
yks./km2 (9

South-Sweden: 9–196 
individuals/km2(9

Suomi: 2–7 yks./
km2 (10,
paikallisesti kor-
 keampiakin,
Finland: 2–7 
individuals/km2(10,,
locally can be more 
dense
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Liite 2. Kanien ravintokasveja Helsingin alueella vuosina 2006–2007. Kasvit ovat sukunimiensä mukaan aakkos-
järjestyksessä vahinkoluokittain. Kasvien nimistö on tarkistettu Suomen puu- ja pensaskasvion sekä Viljelykasvien 
nimistön mukaan (Alanko ym. 1992, Alanko & Räty 2004).

Appendix 2. Rabbit food plants in Helsinki years 2006–2007. Plants are arranged in alphabetical order using genus 
and estimation of the damage. Plants nomenclature is checked according to Suomen puu- ja pensaskasvio and 
Viljelykasvien nimistö (Alanko ym. 1992, Alanko & Räty 2004).

Syönnillä suuri merkitys kasville
The damage has an grate importance to plant

Syönnillä kohtalainen merkitys kasveille
The damage has an medium importance to plant

Puuvartiset 
kasvisuvut tai -lajit
Genus or species of 
woody plants

Ruohovartiset kasvisuvut 
tai -lajit
Genus or species of herbs

Puuvartiset 
kasvisuvut tai -lajit
Genus or species of woody 
plants

Ruohovartiset 
kasvisuvut tai -lajit
Genus or species of 
herbs

jalokärhöt Clematis spp. sahramit Crocus spp. vaahterat Acer spp. tilli Anethum graveolens

katajat Juniperus spp. neilikat Dianthus spp. *) Bruckenthalia spiculifo-
lia

juurikkaat Beta vulgaris 

tapionpöytä Picea abies 
’Tabuliformis’

pavut Phaseolus spp. kelasköynnökset Celastrus 
spp.

daaliat Dahlia spp.

syreeni Syringa spp. retiisi Raphanus sativus 
var. sativus

japaninruusukvitteni 
Chaenomeles japonica

miekkaliljat Gladiolus spp.

tuijat Thuja spp. punapäivänkakkara 
Tanacetum coccineum

tuhkapensaat Cotoneaster 
spp.

salaatti Lactuca sativa 

jalavat Ulmus spp. orvokit Viola spp. orapihlajat Crataegus spp. helmililjat Muscari spp.

*) Zenobia pulverulenta helmisalali Gaultheria 
miqualiana

mirrinminttu Nepeta x faassenii

hortensiat Hydrangea 
spp.

persilja Petroselinum crispum

laakerit Ilex spp. piiskut Solidago spp.

kerria Kerria japanica nukkapähkämö Stachys 
byzantina

kultasateet Laburnum 
spp.

krassit Tropaeolum spp.

omenapuut Malus spp.

marjaomenapensas Malus 
toringo var. sargentii 

pesäkuusi Picea abies 
subsp. abies ’Nidiformis’

vuorimänty Pinus mugo

haavat Populus tremula

tuomet, kirsikat, luumut, 
kriikunat Prunus spp.

ruusut Rosa spp.

vadelmat Rubus spp.

pajut Salix spp.

varjostinkuusi Sciadopitys 
verticillata

pihlajat Sorbus spp.

angervot Spiraea spp.

marjakuuset Taxus spp.

puolukka, mustikat 
Vaccinium spp.
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Puuvartiset kasvisuvut ja -lajit, joille kanien aiheuttama vahinko ei ole merkittävä: 
Genus or species of woody plants, to which the rabbit browsing is of minor importance:

pihdat Abies spp., japaninaralehti Acanthopanax sieboldianus, laikkuköynnökset Actinidia spp., 
(balkanin)hevoskastanja Aesculus hippocastanum, akebia Akebia quinata, lepät Alnus spp., tuomipihlajat 
Amelanchier spp., sulkapensaat Amorpha spp., aroniat Aronia spp., happomarjat Berberis spp., koivut 
Betula spp., kanerva Calluna vulgaris, hernepensaat Caragana spp., jalokastanja Castanea sativa, 
trumpettipuu Catalpa bigonioides, keltis Celtis occidentalis, sypressit Chamaecyparis spp., valkokletra 
Clethra alnifolia, rakkopensas Colutea arborescens, kanukat Cornus spp., pähkinäpensas Corylus 
avellana, peruukkipensas Cotinus coggyria, suikerovihma Cytisus decumbens, näsiä Daphne mezereum, 
vuohenkuusamat Diervilla spp., lännenhopeapensas Elaeagnus commutata, helmipensas Exochorda 
korolkowii, pyökki Fagus sylvatica, onnenpensaat Forsyntia spp., saarnet Fraxinus spp., kolmioka 
Gleditsia japonica, amerikantaikapähkinä Hamamelis virgianana, tyrni Hippophaë rhamnoides, 
nukka-angervo Holodiscus discolor, aitalikusteri Ligustrum vulgare, kuusamat Lonicera spp., (aita)
pukinpensas Lycium barbarum, *) Lyonia ligustriana, magnoliat Magnolia spp., mahonia Mahonia 
aquifolium, Menziesia ferruqinea *), tuivio Microbiota decussata, neilliat Neilia sp., kreikansilkkisarvi 
Perpiloca graeca, jasmikkeet Philadelphus spp., lännenheisiangervo Physiocarpus opulifolius, kuuset (ei 
metsäkuusi) Picea sp. (ei Picea abies), männyt Pinus spp., douglaskuusi Pseudotsuga menziesii, tulimarja 
Pyracantha coccinea, päärynät Pyrus spp., tammet Quercus spp., paatsamat Rhamnus spp., alppiruusut, 
atsaleat Rhododendon spp., herukat Ribes spp., valeakaasia Robinia pseudocacia, puhvelinmarja 
Shepherdia canadensis, pihlaja-angervo Sorbaria sorbifolia, *) x Sorbocotoneaster pozdnjakowii, *) 
Staphylea sp., lumimarjat Symphoricarpos spp., hibatuija Thujopsis dolabrata, lehmukset Tilia spp., 
myrkkysumakki Toxicodendron rydbergii, siipiköynnös Tripterygium regelii, hemlokit Tsuga spp., heidet 
Viburnum spp., talviot Vinca spp., kotakuusama Weigela middendorffiana.
*) ei suomenkielistä nimeä/no Finnish name

Ruohovartiset kasvisuvut ja -lajit, joille kanien aiheuttama vahinko ei ole merkittävä:
Genus or species of herbs, to which the rabbit browsing is of minor importance:

sipulit Allium spp., marketta Argyranthemum frutescens, rakuuna Artemisia dracunculus, asterit Aster 
spp., kesäsypressi Bassia scoparia, nukenkaulus Brachycome iberidifolia, karpaattienkello Campanula 
carpatica, porkkana Daucus carota subsp. sativus, krysanteemit Dendranthema spp., kultatyräkki 
Euphorbia polychroma, lumikello Galanthus nivalis, kurjenpolvet Geranium spp., metsämaarianheinä 
Hierochloë australis, iisoppi Hyssopus officinalis, nauhukset Ligularia spp., valkopiippo Luzula 
luzuloides, siperianunikko Papaver croceum, leimut Phlox spp., herne Pisum sativum, esikot Primula 
spp., hämeenkylmänkukka Pulsatilla patens, rosmariini Rosmarinus officinalis, idänsinililja Scilla siberica, 
maksaruohot Sedum spp., samettikukat Tagetes spp., apilat Trifolium spp., tulppaanit Tulipa spp.




