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E sip u h e
Luonnonhistorian opettajana on allekirjoittanut usein
ollut tilaisuudessa huomaamaan, miten puute luurankoiseläimistömme retkeilyfaunasta on kuolettanut oppilailta har
rastuksen tähän aineeseen. Tämä on tuntunut katkeralta
siitäkin syystä, että allekirjoittanut kuuluu niihin, jotka pitä
vät yhtenä päätarkoituksena luonnonhistorian opetuksessa
kouluissa sen, että oppilaat totutetaan itsenäiseen luonnon
tutkimiseen. Mutta tähän tarkoitukseen täysin sopivaa eläin
tieteellistä käsikirjaa ei meillä valitettavasti ole suomen
kielellä. Melan „Suomen luurankoiset"-nimisen etevän teok
sen kallis hinta, io markkaa, estää sen laveampaa levene
mistä ja käyttämistä. Helppohintaisen A. J. Malmgrenin
(Mela) aikaisemmin toimittaman „Suomen eläimistön" taas
teki sen monimutkainen systemaattinen järjestelmä epäkäy
tännölliseksi. Nyt se on sitäpaitsi kirjakaupoista loppunut.
Kouluoppilaille sovellutetun retkeilyfaunan aikaansaamisesta
on myös viime kouluopettajien kokouksissa lausuttu toivo
muksia. Kun siis ei kukaan pätevämpi henkilö ole käynyt
asiaan käsiksi, on allekirjoittanut rohjennut tehdä yrityksen
nojaten nykyajan eteviin skandinaavilaisiin tutkijoihin.
Tässä teoksessa ovat luokat: nisäkkäät, matelijat,
sammakkoeläimet ja kalat järjestetyt kuten tavallisesti retkeilyfaunoissa, sillä erotuksella kuitenkin, että jako heimoi
hin on kokonaan jätetty pois. Lajit ovat tässä siten järjes
tetyt, että pääasialliset seikat ensin systematikassa sitten
biologiassa esitetään.
Sitävastoin on allekirjoittanut erittäin koettanut järjes
tää tuon monilukuisen, liikkuvan ja suuren yleisön huomiota
puoleensa vetävän lintujen ryhmän käytännöllisemmin, kuin

mitä edellisissä retkeilyfaunoissa on laita. Siten on allekir
joittanut lahkojen alkuun liittänyt nuo n. s. „biolooglset yleissilmäykset11. Niitten tarkoitus on lintujen erilaisten suhteitten,
kuten ravinnon, lennon, esiintymisen, äänen, etäälle näky
vien ulkonaisten tuntomerkkien j. m. s. nojalla lyhemmän
matkan päästä ulkona luonnossa voida määrätä sukuja ja
muutamia lajia.
Vielä löytyy kirjasessa osasto linnunmunien määrää
mistä varten, joita ehkä retkeilyillä ulkona luonnossa sattuu
tapaamaan. Näitä tutkittaessa on kiinnitettävä huomio ei
ainoastaan muniin, vaan sekä pesiin että muniin. Tätä ta
paa olen? käyttänyt yhtä paljon sen suuren käytännöllisen
mukavuuden vuoksi, kuin myös samassa määrässä estääk
seni jokaisen ^löydetyn z.linnunpesän tulemasta hävitetyksi
ainoastaan lintulajien määräämistä varten.
Systemaattisessa suhteessa on ainakin parista ko’ .dasta
teoksessa erittäin huomautettava. Tutkijain viimeisten näkökantain mukaan olen erityisinä lahkoina pitänyt pöllöt ja
vahvanokkaiset kahlaajat. Sitävastoin olen J. E. W . Boasin
mukaan — etupäässä kuitenkin käytännöllisistä syistä —
yhdistänyt kyyhkyset kirskulintuihin. Eläinten nimissä sekä
suomalaisten/ että latinalaisten olen melkein poikkeuksetta
seurannutJA. J. Melan teosta „Suomen luurankoiset"Tämä retkeilyfaunani on, kuten: jo mainitsin, ensi
sijassa aiottu kouluoppilaille, mutta sitäpaitsi voivat sitä
käyttää ensi alussa nekin kansalaiset, jotka tähän saakka
ovat olleet eläinten elämästä ainoastaan huvitetut, mutta jo
haluaisivat vaihtaa tämän harrastuksensa!tietoon.
Jos vain edes jossakin määrin tämä kaksinainen tar
koitus toteutuu, joten todellinen' harrastus, tieto,, perustuen
rakkauteen eläimiä kohtaan, vaikkapa vain erikoistapauk
sissa, heräisi nuorison povessa tämän'vaatimattoman teoksen
johdolla, on se paras palkinto, minkä olen voinut toivoa
vaivastani.
Turussa, huhtikuussa 1899.
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L u u r a n koiset

Vertebrata

ovat eläimiä, joita tukee luuranko. Tämä muodos
taa selkäpuolella luuputken, joka sisäänsä sulkee
selkäytimen. Veri punaista. Tämä suuri eläin
ryhmä jaetaan seuravaan viiteen luokkaan:
I. Ruumis karvapeitteinen. Varpaat varus
tetut kynsillä (joskus raajat kynnottömät, evämäiset).
Hengittää keuhkoilla. Veri lämmin. = N isäkkäät
(Mammalia). Sivu 3.
II. Ruumis höyhenpeitteinen. Varpaat varus
tetut kynsillä. Hengittää keuhkoilla. Veri läm
min. = Linnut (Aves). Sivu 20.
III. Ruumis suomu- tai kilpipeitteineu. Var
paat varustetut kynsillä, tai raajat tykkänään puut
tuvat. Hengittää keuhkoilla. Veri kylmä. = Ma
telijat (Reptilia). Sivu 176.
IV. Ruumis paljas ja kostea. Varpaat kynnettömät. Hengittää poikasena kiduksilla, vaan täy
sikasvuisena keuhkoilla. Veri kylmä. — Sam 
m akot (Batrachia). Sivu 179.
V. Ruumis suomupeitteinen. Varpaita ei ole,
sillä kaikki raajat ovat eviä. Hengittää kiduk
silla. Veri kylmä. = Kalat (Pisces). Sivu 181.

I. L u o k k a
Nisäkkäät = Mammalia.
I . E tu raajat muodostuneet lenninelimiksi. T a k a 
ja la t kynnellisiä käpäliä.
Hammasrivi täydellinen.
Poskiham paat piikkipäiset. = Lepakot. (Sivu 4 ).
I I . R aajat päättyvät kynnellisiin käpäliin. Kuono
pidennyt liikkuvaksi, lyhyeksi kärsäksi.
Hammasrivi
täydellinen. Poskihampaat piikkipäiset. = Hyönteissyöjät. (Sivu 6).
I I I . R aaja t — edell K ärsä ei ole kuonon päässä.
Hammasrivi täydellinen. Etuhampaat pienet.
Poskihampaat suuruudeltaan ja ulkomuodoltaan eroavaiset,
vaikka kaikki ovat joko sahateräiset, tai nystermäiset.
=
Petoeläimet. (Sivu 8).
IV . R aajat kynsillä varustetut.
V arpaat uimanahalla yhdistetyt. Takajalat vaakasuoraan taaksepäin
kääntyneet. Hammasrivi täydellinen. Etuhampaat pie
net. Poskihampaat kaikki saman muotoiset joko monitai yksikärkiset = Hylkeet. (Sivu 1 3 ).
V . R aajat päättyvät kynnellisiin käpäliin. Ham
masrivi vaillinainen, sillä kulmahampaiden sijassa on
iso hampaaton loma. 2 suurta etuhammasta kummas
sakin leuvassa. = Jyrsijät. (Sivu 1 4 ).
V I. R aajat päättyvät sorkkiin. Etuhampaita ei
ole yläleuvassa. M ärehtivät. = M ärehtijät. (Sivu 18).
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Y l i . Ruumis paljas, pitkäveteinen, liereä, sekä
päättyy vaakasuoraan uimaevään. E tu raajat kynnettömät, evämäiset; takaraajoja ei ole. = Valaat. (Sivu 19).

1 Lahko. Lepakot (Chiroptera).
.

1

.

*) K o rva t tyveltään yhteenkasvaneet, p a ljo n p äätä p i
temmät =
(S iv u 4).
**) K o rva t erillään toisistaan.
A ) K o rvakan si kääntynyt kuo7ioon päin —
( S iv u 4).
B ) K o rvak an si jo ko suoraan ylöspäin, ta i selkäänpäin
kääntynyt —
(S iv u 5 ).

Y öleikon su ku

lö le p a k o n

su ku

Y ö siip an su ku

Yöleikon suku (Plecotus). P-6. (&64/Y *- u o
Mtkäkorvanen yöleikko (P. auritus). Päältä
ruosteharmaa; alta vaaleampi.
Ruumiin pituus noin
4 ,5 cm. ja hännän 4 cm.
Oleskelee metsäisillä seuduilla. Elää niinkuin meidän
maan kaikki lepakot hyönteisistä. Jokseenkin harvinainen
Etelä- ja Keski-Suomessa.

1.

Yölepakon suku (Vesperugo).
Iso yölepakko (V. noctula). Päältä ja alta

kellanruuninen.
Kuono, korvat ja siivet mustahkot.
Korvakansi hyvin ly h y t; sen suurin leveys keskustaa
ylempänä. Ruumiin pituus 7 cm. ja hännän 4 cm.
Oleskelee tasankomailla puutarhoissa, lehdoissa ja leh
timetsissä. On nopein lentäjä lepakoistamme. Ainoastaan
kerran löydetty maassamme (Uudellamaalla).

2.
P äältä

Hiirenkarvainen yölepakko (V. murinus).
mustanruuninen, korvat kärjestääu harmaat tai

>
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feellanharmaat; alta vaalea tai kellertävä.
Korvakansi
ly h y t; sen suurin leveys keskustaa ylempänä. Ruu
miin pituus 7 — 8 cm. ja hännän noin 5,3 cm.
Oleskelee vanhoissa rakennuksissa, raunioissa j. n. e.
Kerran löydetty Suomessa (Tampereella).
3. Pohjan yölepakko (V. borealis).
Päältä
mustanruuuinen, suuri ruuninkeltainen, kiiltävä täplä
selässä.
Korvan kansi ly h y t; sen suurin leveys k es
kustaa alempana.
Ruumiin pituus 5>5 cm ja hännän
4 ,5 cm.
Oleskelee vanhoissa rakennuksissa ja raunioissa sekä
myös ontoissa puissa metsissä. Tavallinen Etelä-Suomesta
Lappiin.

Yösiipan suku (V espertilio).

(V. nattereri).

1. Nattererin yösiippa
Päältä
mustanharmaa, joskus ruostekeltaiseen vivahtava; alta
vaalea. H äntäräpylässä 5 —7 selvää poikkisuonta. K o r
vat ulottuvat y li kuonon kärjen.
Korvakansi puolta
korvaa tuntuvasti pitempi.
Ruumiin pituus 5 cm ja
hännän 3,5 cm.
Oleskelee metsäisillä seuduilla lähellä vettä, jonka
pinnalla se lentelee pyytäen hyönteisiä. Hyvin harvinai
nen (Uudellamaalla).
2. Viiksellinen yösiippa (V. mystacinus). Päältä
mustanruuninen; karvat vaaleakärkiset; alta vaalea. Y lähuulessa tiheitä mustia karvoja. Häntäräpylässä 10 — 12
selvää poikkisuonta.
K orvat eivät uletu kuonon yli.
Korvakansi puolta korvaa vähän pitempi.
Ruumiin
pituus 4,5— 5 cm ja hännän 3,5 cm.
Oleskelee vanhoissa rakennuksissa, ontoissa puissa
j . n. e. useimmiten lähellä vettä. Lentelee, niinkuin kaikki
suvun lajit, hyvin matalalla. Jokseenkin tavallinen — har
vinainen Etelä-Suomesta Kajaniin.
3. Vesisiippa (V. daubentonii). Päältä punanruunihtavan-harmaa; alta vaalea. Häntäräpylän poikki■suonet hyvin epäselvät.
Korvat eivät uletu kuonon
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yli. Korvakansi noin puolen korvan pituinen. Ruu
miin pituus 4 ,7 cm. ja hännän 3,g cm.
Oleskelee metsämailla, lähellä vettä, joiden pinnalta
se pyytää saaliinsa. Yleinen — tavallinen Etelä- ja KeskiSuomessa.

Kaikki yölepakot ovat liikkeellä ainoastaan hämä
rässä ja yöllä. Silmät ovat peräti vähän kehittyneet, jonkatähden kuulo niitä johtaakin. Kaikki lajit ovat hyödyl
lisiä. Talvella horrostilassa, riippuen takajaloistaan jossa
kin tuulelta suojassa olevassa paikassa. Synnyttävät poi
kasen tai kaksi; lentäessään emä ne rinnallansa kantaa.
E ri lepakko-lajit ovat vielä maassamme varsin vähän tun
netut.

2 Lahko H yönteissyöjät (Insectivora).
*) K a rv a hieno. H äntä p äätä lyhyem pi. E tu ja la t le
veät , p a lja a t, uloskäänteiset sekä varustetut vah vo illa kyn sillä .
=
(S iv u 6).
**) K a rv a hie?io. H äntä p äätä pitem pi. Ja la t hoikat.
=
( S ivu y).
***) R uum iin selkäpuoli j a kyljet piikkiset. Ja la t ta
nakat. =
( S ivu 8).

M aah on tion suhu
P ä ä stä isen suhu

S iilin suhu

M a a k o n tio n s u k u (T alp a).

W A # C i.

M a a m y y r ä (T. europcea).
Kiiltävän siner
tävän musta. Silm ät hyvin pienet, karvan peittämät.
Ulkokorvia ei ole. Ruumiin pituus 12,5— 14,5 ja hän
nän 2,5 cm.
Oleskelee pääasiallisesti hedelmällisillä tasangoilla
maan sisässä. Hyvin raatelevainen eläin, joka syö kaiken
laisia eläviä pienistä toukista aina tarhakäärmeeseen asti.
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Hyödyttää suuresti hävittämällä vahingollisia hyönteistouk
kia. Synnyttää toukokuussa 3 —7 sokeata poikasta jonkun met
rin maanpinnalta olevassa pesässään. Tavallinen — siellä
täällä Etelä-Suomesta Längelmäkeen ja Poriin.

Päästäisen
1. Tavallinen päästäinen (S . vulgaris). Päältä
rnuni; alta vaaleanharmaa; kyljellä ruosteharmaa juova.
H äntä puolen ruumiin t pituinen.
Ruumiin pituus 6,5
cm . ja hännän 4,5 cm.
Oleskelee niityillä, lehdoissa ja metsissä sekä tava
taan myös ulkohuoneissa. On oikeastaan yöllä liikkeellä.
Hyvin hyödyllinen. Syö hyönteisiä, niiden toukkia j. m. s.
vuorokaudessa yhtä paljo kuin itse painaa. Pesä puunjuu
rien tai pensaitten alla. Synnyttää toukokuussa 5 —10 so
keata poikasta. Tavallinen Etelä-Suomesta Lappiin asti.
2. Paksuhäntäinen päästäinen (S . pygmaeus).
P äältä ruuni; alta vaaleanharmaa; vaan kyljellä ei ole
ruosteharmaata juovaa.
Häntä, jo ka on paksu ulosseisovilla karvoilla, on tyveltään kapeampi ja puolta
ruumista pitempi. Ruumiin pituus noin 5 cm. ja hän
nän noin 4 cm.
Oleskelee pensaisilla mailla, mieluimmin jokien ja
järvien rannoilla. Elämäntavoiltaan = edellinen. Jotenkin
harvinainen Etelä- ja Keski-Suo messa.
3. Vesipäästäinen (S . f odiens). P äältä musta,
alta valkea. H äntä puolta ruumista pitempi. Ja la t ja
varpaat sekä hännän alapuoli reunustetut kankeilla
karvoilla. Ruumiin pituus noin 6,5 cm. ja hännän
noin 5 cm.
Oleskelee lähellä vettä. TTi ja sukeltaa hyvästi. E rit
täin raateleva eläin, joka syö niin hyvin hyönteisiä, ma
toja, nilviäisiä j. m. s., kuin sammakkoja ja pieniä kaloja,
lintuja ja nisäkkäitä. Synnyttää touko- tai kesäkuussa
6 —8 sokeata poikaa kolossa, jonka se itse maahan kaivaa.
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S iilin s u k u (E rin aeu s).

i.

Siili (E . europaeus).

P ä ä ltä harmaa; alta
harmaanruuninen. Ruumiin pituus 2 3 — 2 8 cm. ja hän
nän 2,5 cm.
Oleskelee lehtimetsissä ja lehdoissa. On enimmiten
yöllä liikkeellä. Makaa talvella tainnoksissa. Enemmän
hyödyllinen. Syö pääasiallisesti hyönteisiä, vaan myös
hiiriä, liununpoikia, käärmeitä j. m. s. Harvinainen (Ah
venanmaalla ja Lounais-Suomen ulkosaaristossa^.

3 Lahko P etoeläim et (Ferce).
*) E tu ja la t s -, takajalat 4-varpaiset.
A ) K ynnet hyvin terävät ja kokonaan sisäänvedettävät'.
Varvasastujoita. K ie li karkea. —
(S iv u p j
B ) K ynnet eivät ole sisäänvedettäviä. K ie li sileä. Var
vasastujoita. —
(S iv u p j
**) E tu - j a takajalat j-v a rp a ise t.
A ) Ruum is tasasoukka, lyhytjalkainen, h yvin p itk u la i
nen. Ja lk o jen kynnet terävät j a kokonaan sisään vedettävät.
Ja lk a p o h ja p a lja s.
Varvasastujoita =
(S iv u io ).
B ) E dellisen suvun kaltaiset. Ja la t ovat kuitenkin tun
tu vasti korkeam mat. A stu vat osaksi jalk ap o h jallaan . Ja lk a 
poh ja takajaloissa tihukarvainen. —
(S iv u
C) Ruum is tanakka j a voim akas. K ynnet terävät, s i
sään vedettävät. Osaksi kantaastujoita. T akajalkain p oh jat
karvaiset. —
(S iv u i i
D ) Ruum is jokseenkin pitkäveteinen, sileä ja myötäkarvainen. K ynnet terävät, jossakussa m äärin sisäänvedettä
v iä . R äpylät varpaiden välissä.
O saksi kantaastujoita —
(S iv u 12 ).
E ) Ruum is jokseenkin tanakka. Ja la t verrattain ma
talat. K ynnet eivät ole sisäänvedettäviä. K antaastujoita —
(S iv u 13 ).

K issa n su ku

K o ira n su k u

K ä r p ä n suku.

N ä ä dä n suku

A h m an su ku

S au kon su k u

M etsä si)an su k u

).

n ).
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F ) Ruum is su u ri j a voim akas. Ja la t korkeat.
eivät ole sisäänvedettäviä. K antaastujoita. —
(S iv u 13 ).

K ynnet

K a rh u n suhu

K is s a n s u k u (F elis)
r»
.1. Ilves (F . lynx). Harmaa tai ruuninen mustaukotäpläinen.
Häntä lyhyt, vähäsen päätä pitempi.
Korvien päässä karvatupsu.
Ruumiin pituus vähän
päälle 1 m. ja hännän 15— 20 cm.
Oleskelee pääasiallisesti vuorisissa metsämaissa van
hoissa ja tilleissä metsissä. Hävittää etupäässä jäniksiä ja
kettuja vaan myöskin oravia, metsälintuja j. m. s. Koti
eläimistä on ilves lampaille sangen turmiollinen. Pesä vuo
ren rotkoissa. Synnyttää touko- tai kesäkuussa 2 —3 sokeata
poikaa. Löytyy siellä täällä koko Suomessa, myös Ahve
nanmaalla. Ilveksestä löytyvät seuraavat värimuunnokset:
a) Kissailves. Mustatäpläinen. Seljässä kolme
mustaa viivaa.
b) Susiilves. Täpläinen pienistä ja epäselvistä
ruskeista tai niustahkoista täplistä. Seljässä kaksi likekkäistä täpläinväristä viivaa
c ) Kettuilves. Nivusilla ja säärillä pieniä täp
liä, muuten täplätön.
K o ir a n s u k u (Canis).

I. Kettu (C. vulpes). Punainen; kulkku, rinta
ja hännänpää valkeat. Ruumiin pituus noin 75 cm.
ja hännän 3 0 cm.
Oleskelee seuduilla, missä pieniä metsiä vaihtelee ta
sankojen ja viljelysten kanssa. On enimmäkseen yöllä,
liikkeellä. Koska ketun haisti on paljoa huonompi, kuin
sitä luullaan, hävittää se ainoastaan vähemmässä määrässä
ruuaksi kelpaavien lintujen ja jäneksien poikasia. Sitä vastoin
se on hyvinkin vaarallinen metsät,orppien kanoille ja voi jos
kus tappaa lampaan vuoniakin. Yaan kettu on myöskin hyö
dyksi, syömällä joskus yksinomaan metsähiiriä, peltomyyriä
sekä hyönteisiä. Syksyllä kettu pääasiallisesti elää mar-

AF

10
joista. Synnyttää huhtikuussa luolassa 4 —9, vaan tavalli
sesti 6, sokeata poikaa. Tavallinen Lapin perille asti. Ke
tun muunnoksista on maassamme seuraavat löydetty:
a) Ruskea kettu.
R u sk ea; rinta sinertävä;
häntä ei valkeakärkinen; takaseljän ja reiden karvoissa
ei ole kellanvalkeita renkaita. Harvinainen. Nahka
arvoltaan halvanlaiuen.
b) Mustavatsainen kettu. R uskea; ruumiin
alapuolet mustahkoja tai nokiharmaita. E i harvinainen.
Nahka arvoltaan halvanlainen.
c) Hopeakettu. Ruskea.
Kupeilla ja lautasilla
karvat valkeakärkisiä. E i harvinainen. Nahka on k e
tunnahkaa vähäsen arvokkaampi.
d) Sepelkettu. K aulassa valkea sepel ja kuo
nolla valkea vanne; etujalat ja takakäpälät valkeat.
Harvinainen.
e) Ristikettu.
Tavallista kettua tummempi.
Pitkin etuselkää ja lapojen y li mustahkot juovat ris
tissä. K aula ja k y ljet rusokeltaiset. Takaselkä, lau
taset ja reidet hopeanharmaat. Ruumiin alapuolet, koivet ja kuono mustat. Joten k in harvinainen. Nahka
kallisarvoinen.
f ) Mustakettu. Musta, takaseljässä ja kyljessä
valkeakärkisiä karvoja.
Hännänpää valkea.
H arvi
nainen. Nahka hyvin kallisarvoinen.
t%,
2. Naali (C. lagopus). K esällä harmahtavan
m usta; talvella valkea.
Ruumiin pituus noin 6 4 ja
hännän noin 31 cm.
Oleskelee Lapin tuntureilla, vaan myös Pohjois-Suomessa. Elää sopuleista, linnuista, kaloista, jäniksen pojista
j. m. s. Kaivaa pesäluolan itselleen, mihin naaras synnyt
tää 4 —6 poikaa. Seuraavat muunnokset eroitetaan:
a) Valkea naali kesällä harmaa, talvella valkea.
b) Musta naali. Talvella siniharmaa, tai tummanruuninharmaa valkeapäisillä karvoilla. Nahka k al
lisarvoista.

IroAy
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3. Susi (C. lupus). } Ruosteharmaa, mustilla
karvoilla sekoitettu.
Häntä mustapäinen.
Ruumiin
pituus noin 115 cm. ja hännän noin 4 5 cm.
Oleskelee synkissä, rämeisissä metsissä. Hyvin va
hingollinen. Metsässä se syö kaikki eläimet, jotka se kiinni
saa, hyönteisen yhtä hyvin kuin ilveksen ja hirven. K oti
eläimistä ei se jätä ainoatakaan lajia sopivassa tilaisuudessa
ahdistamatta. J a esimerkkejä löytyy meidänkin maasta siitä,
että susi on lapsia vienyt. Löytyy koko Suomessa eri paljon
eri vuosina.
K ä r p ä n s u k u (Foetorius).
K ä r p p ä (F . ereminea). Päältä kesällä punanruuninen, talvella valkea; alta aina valkea; häntä
aina mustakärkinen. Ruumiin pituus 2 6 — 31 cm. ja
hännän 6 — 7 cm.
Oleskelee mieluimmin kiviraunioissa, siltojen alla
j. n. e. aukeilla tai pensaisilla mailla. Enemmän hyödylli
nen, vaikka se voi vahingoittaa tappamalla lintuja (myös
kanoja) ja linnunpoikia,- hyödyttää hävittämällä hiiriä ja
rottia. Syö myös hedelmiä ja marjoja. Pesä maakoloissa,
kiviraunioissa j. n. e. Synnyttää toukokuussa 3 —6 sokeata
poikaa. Tavallinen koko Suomessa.
S oh
Lumikko (F . nivalis). V äriltään = kärppä,
mutta "hännässä ei ole mustaa. Ruumiin pituus 1 5 ,ä
cm. ja hännän 4,5 cm.
Oleskelee pensaisilla mailla ja syöpi melkein yksin
omaan metsähiiriä. Synnyttää toukokuussa 4 —5 sokeata
poikaa. Pohjois-Suomessa jotenkin tavallinen, eteläänpäin
— j h ä harvinaisempi.
J w t 3. Illeri (F . putorius). Mustanruuninen, pohjav illa keltainen; rinta, ja la t ja häntä melkein m ustat;
naama paikottain valkea. Ruumiin pituus 4 0 — 42 cm.
ja hännän 1 6 — 17 cm.
Oleskelee metsissä, niityillä ja pelloilla sekä talvella
usein talojen ulkohuoneissa. Hyödyttää ja vahingoittaa sa
malla tavalla kuin kärppä. Kaakkois-ja Etelä-Suomessa —
Helsinkiin asti harvinainen (Käkisalmen tienoilla tavalli
sempi).
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T. u
-h
—k u ri (F
^ . lutreola).
P äältä mustanruuninen; pohjavilla tummanharmaa; huulet ja leuka val
k eat; alta ruuninharmaa.
Ruumiin pituus 36 cm. ja
hännän 14 cm.
Oleskelee lähellä juoksevaa vettä. Vahingollinen.
Syöpi kaloja, krapuja, linnunpoikia, sammakkoja y. m. s.
Siellä täällä Etelästä—Pohjois-Suomeen.
N ä ä d ä n s u k u (M ustela).
i. M ä n t y n ä ä t ä (M. martes).
P äältä mustanruuninen; pohjavilla kellanharm aa; kulkku ja rinta kellertävänvalkeat. Ruumiin pituus noin 55 cm. ja hän
nän noin 3 0 cm.
Oleskelee tiheissä metsissä. Hyvin verenhimoinen.
Hävittää pääasiallisesti oravia ja metsälintuja. Pesä sam
malista tavallisesti ontossa puussa. Synnyttää huhtikuun
lopussa 2—4 sokeata poikaa. Nahka hyvin arvokasta. Löy
tyy siellä täällä koko Suomessa.
^ in - V

jr ^ jf ^

A h m a n s u k u (G ulo).

A h m a (G. luscus). Ruumis pitkien, karhei
den karvojen peittämä. Selkä, häntä ja ja la t m ustat;
k yljet mustanruuniset. Pohjavilla kellanharmaa. Ruu
miin pituus 8 3 — 8 5 cm. ja hännän 1 2 — 15 cm.
Oleskelee tunturi- ja metsäseuduilla. Julm a peto, joka
tappaa kaikenlaisia metsäeläviä, mitä suinkin voi. Hävit
tää myös peuroja ja lampaita. Tilaisuuden tarjoutuessa se
tappaa useampia eläviä, kuin jaksaa syödä. Siellä täällä
Lapissa ja Pohjois-Suomessa; Itä-Suomessa harvinainen.
■ i.

S a u k o n s u k u (L u tra ).

Ta IA/a,

S a u k k o (L. vulgaris).
Mustanruuninen;
rinta vaaleanharmaa,
Ruumiin pituus 75 — 8 0 cm. ja
hännän 3 8 — 43 cm.
Oleskelee meren, järvien ja jokien läheisyydessä. Hy
vin vahingollinen. Elää kaloilla, kravuilla, ojamyyrillä, ve
silinnuilla ja niiden poikasilla y. m. s. Rantakolossa se
synnyttää 2—4 sokeata poikaa. Siellä täällä koko Suomessa.
i.
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M e ts ä s ia n s u k u (M eles).

J\\

\ « i* Metsäsika (M . taxus).
Tiheä ja karkea
karvainen; häntä pitkäkarvainen. Kellertävän vaalean
harmaa alta sekä juova päässä silmäin ja korvain kautta
mustat. Ruumiin pituus 75 em. sekä hännän 18 cm.
Oleskelee metsänrinteillä kivikkomaissa, missä se kai
vaa itselleen luolan hiekkamftkeen tai kivien alle. Päivän
ja koko talven se makaa luolassaan. Synnyttää helmi- tai
maaliskuussa 2 —5 sokeata poikaa. Elää pääasiallisesti hyön
teisistä, juurista, marjoista ja muista hedelmistä, harvoin
sitävastoin linnunpojista, metsämyyristä, sammakoista j. m. s.
Siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa.
K a r h u n su k u

i. Karhu (U. arctos). Ruuninen, musta, tai
harmahtava; pitkäkarvanen.
Ruumiin pituus 2— 2, a
m. ja hännän 8 cm.
Oleskelee suurissa ja synkissä metsissä Lapissa ja
Itä-Suomessa. Elää oikeastaan hyönteisistä, marjoista, juu
rista ja muista kasviaineista, mutta kun se kerran on pääs
syt lihan makuun, siitä voi tulla karjalle hyvinkin vaaral
linen peto. Talvella karhu makaa syömättä pesässään, jonka
se on valmistanut vuoriluolaan, kivimöhkäleen tai tuuhean
kuusen alle j. s. p. Synnyttää tammi- tai helmikuussa
1—4 sokeata poikaa.

4 Lahko H ylkeet (Pinnipedia).
*) Poskiham paat m onikä?'kisiä. Kuono puolta päätä ly
hyem pi =
(S iv u 14 ).
**) Poskiham paat yksikärkisiä. Kuono pu olta p äätä
p item pi —
(S iv u 14 ).

H ylkeen suh u
H allin su k u
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H y lk e e n s u k u (Phoca).

IToj..

1. Kirjava hylje (Ph. vitulina). K eltasenharmaa, ruskeilla täplillä.
Ruumiin pituus kuonosta
hännän kärkeen 1 6 0 — 190 cm.
Yleinen Itämeressä. Vahingollinen. Elää kaloista.
2.
Kiehkuraishylje (P h. foetida). Tumman
ruskea, vaaleankeltasilla kiehkuraistäplillä.
Ruumiin
pituus kuonosta hännän kärkeen 130 — 150 cm.
Löytyy Pohjan- ja Suomenlahdessa, Itämeressä, S a i
maan vesistössä ja Laatokassa. Vahingollinen. Elää k a 
loista.
H a llin s u k u (H alichoerus).

i. Halli (H . grypus).
Keltasenharmaa, mus
tilla täplillä. Ruumiin pituus noin 2 0 0 cm.
Löytyy aavassa meressä ja ulkosaaristossa, Itäm e
ressä ja Pohjanlalidessa. Elää kaloista.

5 Lahko Jyrsijät (Glires).
*) E tu jaloissa 4 j a takajaloissa 3 •varvasta.
A ) H äntä pitk ä, tuuheakarvainen. K o rva t pyöreäpäiset. Lenninnahka etu- j a takaraajojen v ä lillä =
(S iv u 13 ).
B ) H äntä p itkä, tuuheakarvainen. K o rvien päässä k a r
vatupsu. Lenninnahkaa ei ole. —
(S iv u 13 ).
C) H äntä hoikka , tiheäkarvainen, ruum ista p a ljo n p i
dempi. K o rvat karvaiset. =
(S iv u
D ) H äntä noin ruum iin pitu in en , h arvakarvain en ja
suom uspeitteinen. K o rvat m elkein p a lja a t, verrattain p itkät.
=
(S iv u 13 ).
E ) H äntä joskus !/s ruum iin pituutta, vaan usein tun
tu va sti lyhyem pi; tiheäkarvainen. K o rva t lyhyet vaan h yvin
näkyvissä. —
(S iv u 16 ).

S iip io ra -

va n su ku

O ravan su k u

K o ivu h iiren suku

R o ta n suisti

M yyrä n su k u

13).
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F ) H äntä päätä lyhyem pi. K o rva t karvassa p iile v iä .
M uuten hyvin edell. suvun kaltainen. —
(S iv u r 8)^
**) E tu jalo issa j j a takajaloissa 4 varvasta. K o rvat
p ään p itu iset; häntä p äätä p aljoa lyhyem pi. =
- (S ivu 18 ).

S opu lin su ku

Jän iksen suku.

S iip io r a v a n s u k u (Sciuropterus).

1. Siipiorava (S . volans).
P äältä harm aa;
alta valkea.
Ruumiin pituus noin 16 cm. ja hännän
noin 10 cm.
Oleskelee havumetsissä, missä se syö havupuiden sie
meniä y. m. kasviaineita. Liikkuu yöllä. Pesä ontossa
puussa. Synnyttää toukokuussa 3 —4 poikaa. Siellä täällä,
etenkin Itä-Suomessa.
. O ra v a n s u k u (Sä u ru s).

1.

Orava (S . vulgaris).

.Kesällä päältä puna
ruskea, talvella harm aa; alta valkea. Ruumiin pituus
noin 2 5 cm. ja hännän noin 2 0 cm.
Oleskelee metsissä. Elää sekä hedelmistä, siemenistä
ja muista kasviaineista, että myöskin linnunpojista ja mu
nista. Pesänsä rakentaa se oksista ja sammalista puihin
mutta myös onttoon puuhun.
Tavallinen koko Suo
messa.
K o iv u h iir e n s u k u ( Sm inthus ).

1. Koivuhiiri (S . subtilis). Päältä ruostekeltainen, musta viiva pitkin selkää; alta vaaleanharmaa.
Ruumiin pituus 6 cm. sekä hännän 8 cm.
Oleskelee lehdoissa, koivumetsissä ja puistoissa. Elää
kasviaineista. Harvinainen Etelä- ja Keski-Suomessa.
R o ta n s u k u (M us).

1.

Musta rotta (M. rattus).

alta harmaa, ilman värirajaa.
ja hännän 19 cm.

P äältä m ustahko;
Ruumiin pituus 16 cm.

16
Oleskelee rakennuksissa, etenkin ulkohuoneissa. Va
hingollinen kaikkiruokainen eläin.
Paikottain yleinen.
Etelä- ja Keski-Suomessa, vaan tulee ison rotan kautta
vuosi vuodelta yhä harvinnaisemmaksi.
2. Iso r o t t a (M. decumanus).
P äältä ruuninharm aa; alta vaaleanharmaa, selvä väriraja. Ruumiin
pituus noin 2 4 cm. ja hännän noin 18 cm.
Oleskelee ulkohuoneissa. Kaikkiruokainen, vaan ra
kastaa pääasiallisesti lihaaineita, joiden takia se tulee san
gen vaaralliseksi kesvlintujen poikasille. Hyödyttää kui
tenkin suurissa kaupungeissa syömällä kaikenlaisia mädän
neitä jäännöksiä ja jätteitä. Yleinen merimaakunnissa ja
erittäin merikaupungeissa, tavallinen sisä-Suomessa.
3 . P ie n i k o tih iiri (M. musculus). P äältä tum
manharmaa ; alta vaaleampi, epäselvä väriraja. R uu
miin pituus noin 8 cm. ja hännän samoin noin 8 cm.
Oleskelee sekä uiko- että sisähuoneissa. Hyvin va
hingollinen kaikkiruokainen eläin. Tavallinen koko Suo
messa.
4. M e ts ä h iiri (M. sylvaticus).
P äältä kellanharmaa tai ruosteruuninen; alta valkea, selvä väriraja.
Ruumiin pituus noin 9 cm. ja hännän noin 8 cm.
Oleskelee metsissä,, puutarhoissa ja niityillä, talvella
myöskin ulkohuoneissa. Syö sekä hedelmiä, jyviä, sieme
niä y. m. s., että myös hyönteisiä, matoja, linnunpoikia
j . n. e. Tavallinen.
5. Vaivaishiiri (M. minutus). P äältä kellertävänruuninpunainen; alta valkea, selvä väriraja. R uu
miin pituus noin 6,5 cm. ja hännän 6 cm.
Oleskelee pensastoissa, ruohostoissa j. s. p., mutta
joskus myös ulkohuoneissa. Hyvin vikkelä eläin. Kaikki
ruokainen. Siellä täällä erittäin Itä-Suomessa.
M y y r ä n s u k u (A rvico la).
1. P it k ä h ä n t ä in e n m e t s ä m y y r ä (A . glareola),
P äältä ruuninpunanen; alta (myös käpälät) valkea.
H äntä i y 2 kertaa päätä pitempi, myös kaksivärinen.
V äriraja selvä.
Ruumiin pituus 10 cm. ja hännän
4,5 cm.
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Asuu mättäisillä, tai kosteilla, pensaisilla niityillä. Elää
paitsi viljasta siemenistä, juurista j. n. e. Myös hyönteisistä,
madoista, linnunpojista y. m. Siellä täällä koko Suomessa.

2. Harmaakupeinen metsämyyrä (A . rufocanus). P äältä punaruuninen; alta harmaa. V äriraja
selvä.
Häntä pään pituinen, kaksivärinen. Korvat
melkein karvain peittämät.
Ruumiin pituus noin 11
cm. ja hännän noin 2,5 cm.
Asuu sekä pensaisilla mailla että asuntohuoneissa.
Elää sekä liha- että kasviaineksista. Tavallinen Lapissa,
muualla Suomessa hyvin harvinainen.
3. Ruskea metsämyyrä (A. rutilus). Päältä
punaruuninen; alta vaalea.
V äriraja epäselvä. Häntä
pään pituinen, kaksivärinen. Korvat selvästi karvasta nä
kyviä. Ruumiin pituus noin 11 cm. ja hännän noin 2 ,5 cm.
Elämäntavat ja leveneminen = edellisellä.
4 . Suurempi ojamyyrä (A. amphibius). P äältä
m ustahko; alta ruuninharmaa.
H äntä puolenruumiin
pituinen, yksivärinen. Ruumiin pituus noin 16 cm. ja
hännän noin 7,5 cm.
Asuu enimmin lähellä ojia, jokia, puroja j. m. s. sekä
myös peltomailla ja niityillä. Hyvin vahingollinen. Syö
kasviaineita niinkuin juuria, perunoita, papuja j. n. e. sekä
myöskin hyönteisiä, kaloja, rapuja, linnunpoikasia j. m. s.
Suomessa tavallinen, Lapissa harvinainen.
5. Pienempi ojamyyrä {A. raiticeps). Päältä
tummanruskea; alta vaaleanharmaa. Kaksivärinen on
häntäkin, jo ka muuten on 1/3 ruumiin pituutta.
R uu
miin pituus noin 14 cm. ja hännän 5 cm.
Elämäntavat = edellisellä, vaan se ei niin suuresti
vettä rakasta. Pohjois-Suomessa ja Lapissa.
6. Peltomyyrä (A . agrestis).
P äältä tummanruuninen; alta vaaleanharmaa. Häntä päältä tummanruuninen; alta vaaleanharmaa.
Ruumiin pituus
noin 12— 13 cm. ja hännän noin 4 cm.
Sangen vahingollinen pelloilla ja niittymailla, jossa
se lähellä maanpintaa kaivaa itselleen koloja ristiin rastiin.
Elää siemenistä, jyvistä, kasvijuurista oraista, j. n. e. Ta
vallinen Suomessa; harvinainen Lapissa.
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S o p u lin s u k u (M yodes).

i. Tunturisopuli (M. lemmus). P äältä ruostekeltanen
ja
m ustankirjava;
alta vaaleankeltanen.
Häntä lyhyt ja paksu. Huumiin pituus 13 cm. ja hän
nän noin 2 cm.
Oleskelee Lapin tuntureilla ja on siellä tavallinen.
Elää kaikenlaisista kasviaineista ja tulee tämän kautta usein
hyvin vahingolliseksi.
J ä n ik s e n s u k u (Lepus).

jänis (L . timidus). K e sä llä :
päältä harmaanruskea, alta valkea; talvella: kokonaan
valkoinen, ainoastaan korvat m ustakärkiset. Huumiin
pituus noin 75 cm. ja hännän noin 3 cm.
Asuu metsissä, ahoilla ja tuntureilla. Elää kasviai
neista niinkuin oraista, ruohoista, juurikasveista, puunkuorista j. n. e., joiden kautta se joskus voi tulla vahingolli
seksi viljapelloille ja puun-istutuksille. Koko Suomessa
tavallinen.
2. Rusakkojänis (L . europaeus). K esällä ja
talvella päältä ja kupeiltaan harmaanruuninen, keltaseen vivahtava.
Suuruudeltaan ja elämäntavoiltaan = edellinen. Har
vinainen. Etelä-Karjalassa.
1.

Tavallinen

6 Lahko M ärehtijät (Ruminantia).
*) S a rvet tupettomia, lapiom aiset, löytyy ainoastaan koiraksella. H äntä monta kertaa k o rvia lyhyem pi.
T urpa kar
vainen, mutta p ie n i täplä sieram ien v ä lillä p a lja s —
(S iv u ig ).
**) S a rvet tupettoinat, p itkät, liereät, litteähaaraiset,
löytyy m olem m illa sukupuolilla. H äntä noin korvan pitu inen.
Turpa kokonaan karvainen. —
(S iv u ig ).

H irven

su k u

P eu ra n su ku
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H ir v e n s u k u (C ervus).

I.

Hirvi (C . a lces).

Tummanharmaa (talvella
Ruumiin pituus
2 ,60— 2 )go met. ja hännän 10 cm.; korkeus noin 1)90
met. Ruumiin paino 3 0 0 — 5 0 0 kiloa.
Asuu rämeisissä lehtimetsissä. Syö kesällä lehtiä,
vesoja j. m. s., talvella pääasiallisesti puunkuorta. Harvi
nainen. Yleisempi Itä-Suomessa.

on väri harmaampi kuin kesällä).

P e u r a n s u k u (R an gifer).

i.
Peura (R . ta r a n d u s ). K esällä harmaan
ruuni; talvella
vaaleanharmaa.
Ruumiin
pituus
1 .70— 2 met. ja hännän 13 cm.; korkeus l lo8 met.
Asuu pääasiallisesti Lapin tuntureilla, missä se k e
sällä syö kaikenlaisia tunturikasveja, mutta talvella peuranjäkäliä. Kesyjä peuroja kutsutaan poroiksi. Lapissa taval
linen ; Itä-Suomessa, Valamon saarelle asti, harvinainen.

7 Lahko V alaat (Ceta).
*) Kuono paksu, pyöreäpäinen.
Selkäevä löytyy. —

V yö riä lsen suku.

H am paat litistyneet.

P y ö r iä is e n s u k u (Phocaena).

1. Pyöriäinen { P h . c o m m u n is ). Päältä mus
tanharmaa, tai mustanviheriään vivahtava. Ruumiin pi
tuus 1,50— 2 met.
Tavallinen Itämeressä; jotenkin harvinainen Suomenja Pohjanlahdessa. Elää kaloilla. Vahingollinen.

2

I I L u o k k a.
Linnut = Aves.
K u v . I.

}JL innu nsiipi: a ) käsisu lat, b) k y y n ässu la t, c) peukalonaulat, d ) olkasulat.

I. Koko sääri höyhenpeitteinen.
K aikk i var
paat tasapiDnassa, kolme niistä eteenpäin kääntynyttä
sekä yksi taaksepäin ( = istum ajalat. K nv. 2). K y y nässulkien (Kuv. 1) suuret peitinhöyhenet ovat yh
dessä rivissä, eivätkä ulotu yli kyynässulkien puolta
pituutta. Takavarpaan kynsi ainakin yhtä pitkä kuin
keskivarpaan kynsi sekä niitten taivuttajalihakset eroitetut toisistaan — Laululinnut (P a s s e re s ).
I I . Koko sääri höyhenpeitteinen. K aikk i var
paat tasapinnassa, kaksi kääntynyt eteenpäin ja kaksi
(ta i yksi) taaksepäin.
Takavarpaan kynsi keskivar
paan kynttä heikompi sekä niitten taivuttajalihakset
yhteenkasvaneet — Kiipijät ( S c a n s o r e s ).

21
III.
Istum ajalat
(kaikki varpaat joskus
eteenpäin kääntyneet).
Takavarpaan
kynsi
keskivarpaan
kynttä
heikompi sekä niitten
taivuttajalihakset yhteenkasvaneet. Nokka
ei ole tyveltään vaksinahkapeitteinen. K yynässulkien suuret peitinhöyhenet ovat mo.
. . . .
i ..
i ,
K u v . 2. Istum ajalka.
mssa rivissä seka ulottuvat yli kyynässulkien puolen pituuden. ( J a näin on
peitinhöyhenten laita kaikilla seuraavillakin ryhmillä)

— Kirskulinnut (Strisores).
IV . Istum ajalat.
V arpaat ja kynnet ovat hy
vin vahvat.
Keskivarpaan kynsi takavarpaan kynttä
heikompi, sekä niitten taivuttajalihakset yhteenkasvaneet.
Nokka tyveltään selvästi vaksinahkapeitteinen.
Silm ät kuin kunaes-linnuilla tavallista, sivullepäin kään
tyneet — Petolinnut {Accipitres).
V. K ynnet vahvat, koukistuneet.
Etuvarpaista
on kaksi kääntynyt eteenpäin, vaan kolmas, ulkovarvas, jo ka on sivullepäin kääntynyt, voi myös kääntyä
taaksepäin. Takavarvas kynsineen muita varpaita hei
kompi, sekä niitä vähäsen ylemmäksi kiinnitetty. Sääri,
nilkka ja varpaat aina höyhenpeitteiset ( = pöllöjalat).
P ä ä suuri.
Silm ät eteenpäin kääntyneet. Nokka ly 
hyt, tyveltään asti hyvin koukistunut, epäselvästi ty 
vessä vaksinahkapeitteinen — Pöllölinnut {Striges).
V I. Koko sääri höyhenpeitteinen. Takavarvas
etuvarpaita ylempänä, (joskus sitä puuttuu tykkänään).
Nokka kupera, puolta päätä lyhyempi — Kanalinnut

{Gallinae).

22
V II.
K oivet pitkät. Säärien
alapää paljas (poikkeus metsäkurppa) = kahluujalat ( K u v .3 ) .
Takavarvas etuvarpaita ylem
pänä tai puuttuu sitä ty k kä
nään.
Poikkeustapauksissa on
räpyläjalkoja.
Nokka
usein
pään pituinen, tai pitempi, ai
nakin tyveltään pehmeän nahan
peittämä.
Pää nokan tyveen
asti höyhenpeitteinen. — Kah

laajat (Grallae).
V II,
Kahlaaja*.
Takavar
vas joko etuvarpaita ylempänä,
tai (niinkuin kaikilla meidän la 
jeillam m e) tasapinnassa muiden
varpaiden kanssa. Nokka vahva,
aina tyveen asti kova, sarvimainen.
P äässä ainakin
ohjakset paljaat. — Vahvanokkaiset (Ciconiae).
V I I I . Uimajalat. Takavarvas voi myös puuttua
Nokka hampaaton.
Siivet pitkät, ulottuvat pyrstön
yli. —- Pitkäsiipiset (Longipennes).
■ I X . Säären ylimmäinen osa ruumiin nahan s i
sässä. Etuvarpaat räpylällä yhdistyneet. Takavarvas
etuvarpaita ylempänä ( = uimajalat). Siivet verraten
lyhyet, eivätkä ulotu pyrstön kärkeen asti. Nokan
reunassa sarviliuskoja n. k. hampaita. — Hammas-

nokkaiset (Lamellirostres).
X.
Uimajalat, mutta kaikki varpaat räpylällä
yhdistyneet (— m elajalat). Nokka hampaaton. — Mela-

jalkaiset (Steganopodes).
. X I.
Uimajalat, tai varpaat erillään toisistaan
mutta räpyläreunaiset ( — liuskajalat). Siivet lyhyet,
ulottuvat tuskin pyrstön tyveen asti. K oivet tavallista
paljon taampana. — Peräjalkaiset (Pygopodes).
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Biolooginen yleissilmäys lahkoihin.
Elantonsa
suhteen ve
destä riippu
via. Syövät
pieniä vesieläviä,
tai
kasvinosia;
muutamat li
säksi kasviaineita maas
ta, hyöntei
siä, matoja,
j. m. s.

Jalat lyhyet, uimajalat.
Käyvät
Uivat sään säännölli Astunta kelluva =
Hamm asnokkaiset.
nöllisesti ve
sesti
Jalat korkeat, kahluudessä ; voivat
myös
pinnalta joko maalla. jalat. Astunta kepeä =
K ah laajia.
puoleksi tai
täydellisesti Käyvät ainoastaan pesimisaikoina
maalla, missä ne hyvin kömpelösti
sukeltaa.
esiintyvät nojaten koko nilkkaan
= Peräjaikaiset.
Lentelevät ja liitelevät veden yli, mihin (useat)
silloin tällöin syöksyvät. Moni kelluu lisäksi
kernaasti vedenpinnalla = Pitkäsiipiset. *)
Kahlaavat pitkillä jaloillaan vedessä, uivat
vaan poikkeustapauksissa = K ahlaajat.

Niiden liikunnot ovat pehmeät,
äänettömät ja tämän kautta ne
voivat havaitsematta pujahtaa
Ilmassa len saaliinsa kimppuun maassa tai
täessään ne puissa. Lennossa ne eivät saa
sieppaavat lintua kiinni. Lento hidas, omi
saaliinsa: ni-, tuisella tavalla epämukainen. =
säkkäitä, lin Pöllölinnut.
tuja ja muita Liitelevät usein lentäessään il
luurankoisia
massa. Liikkeet voimakkaat, uOvat elan
eläviä.
sein niin nopeatkin, että monet
tonsa suh
lajit pyytävät ilmasta saaliinsa.
teen vedestä_= Petolinnut.
riippumatto
Oleskelevat mieluimmin maassa. Lentävät ras
mia. *)
kaasti. Nousevat maasta nopeilla, usein ää
nekkäillä siipilyönnillä. Syövät etupäässä kasviaineita. = K analinnut.
Oleskelevat maassa tai puissa, jotkut kuiten
kin melkein kaiken aikansa ilmassa. Lentävät
keveästi. Nousevat ilman pauhinaa maasta
(kyyhkyset pauhinalla). Syövät hyönteisiä ja
niiden toukkia, moni kuitenkin myös siemeniä
ja marjoja. = Lau lu lin n u t , K iip ijä t ja K irskulinnut.
*) H uom . ku iten kin : H y d rob ata cinelus, P an d ion halicetus ja H a

licetus a ih io illa !
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1 Lahko Laululinnut (Passeres).
X ) N ilkan takapuolen peittää kaksi yhtäsuurta, nilkan
keskiviivassa toisiinsa liittyvä ä levyä.
A ) N ilk an etupuoli ainakin 7., pituuttaan yhden ainoan
levyn peitossa; alhaalla p a r i p ien tä levyä. K äsisu lkia 10 .
a) Sieraim et p a lja a t.
f ) N okka jotenkin vah va. V errattain suuria (20—30
cm.) lin tu ja. —
(S iv u 4 1).
f f ) N okka heikko, kupeiltaan h yvin litistyn yt; alaleuan
reunat vähäsen sisäänpäin kääntyneet. Pyrstö lyhyt. S iiv et
lyhyet, kuperat. =(S iv u 42).
f f f ) N okka heikko. S iiv et ei lyhyet eikä kuperat. P yrstö
10-sulkanen, ilm an valkeata tyvessä. =
{S iv u 43).
i f f f ) N okka heikko. S iiv et eivät ole kuperat. P yrstö
12-sulkanen, tyveltään valkea. —
(S iv u 44).
b) Sieram et höyhenpeitteiset. =
(S ivu 44).

R a sta a n suku.

K o sk ik a ra n su ku .

S a ta k ielen suku .

T askun suku.
H ip p iä isen suku.

K u v . 4.

K u ltarin n an jalka.

B ) N ilk an etupuoli peittynyt mo
n illa p ie n illä p o ik k ik ilvillä .
a) Leukakulm a ei ulotu sieram ia
ulomm aksi.
f ) N okka heikko j a m atala. A la leuvan syrjä t eivät ole terävät ei
vätkä sisäänkääntyneitä.

*) K äsisu lkia, 10 [H uom . / Ensim m äinen käsisulka on
toisia p aljo n pienem pi]. Yläleuassa kärjen takana m atala
pyälm ä.
1 ) Otsa korkea, niin että se ei yh dy sam aan viiva a n
nokan tyven kanssa. N okka kohta sierainten edessä leveyt
tään korkeam pi; selkäh arjalla varustettu. P yrstöpoikkipäinen
tahi vähäsen pyöreäpäinen. —
(S ivu 43).
2 ) Otsa — edell. N okka kohta sierainten edessä y h tä
leveä kuin korkea. Pyrstö pykälepäinen. —
(S ivu 46).

K e rtu n suku.

suku.

U unilinnun
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j J Otsa = edell. Nokka kohta sierainten edessä kor
keuttaan leveäm pi. Pyrstö poikkipäitien ta i vähäsen pykälepäinen. =
(S iv u 46).
4)
Otsa
m atala , suorassa
yhteydessä nokan
kanssa. Nokka
selvä llä
selkä|K u v. 5. K aisla k ertu n p ää ja n okka.
h a rja lla . Pyrstö
pyöreäpäinen. =
(S iv u 47).
j ) Nokka tyveltään m atala ja leveä, selvä llä selkäharja lla . Sieram et puoleksi hapsihöyhenien peitos
sa. Pyälm ä selvä. K oivet lyhyet. Pyrstö pykälepäinen. =
(S iv u 47).
6) Nokka tyveltään korkeuttaan leveäm pi.
Y läleuvan kärkipuoli selkäh arjalla varustettu.
Sieraim et eivät ole hapsihöyhenten peitossa. paarJ ^ n nu,i pä*
Leukojen syrjä t sisäänkääntyneet. Pyrstö pykälepäinen. =
(S iv u 48).
**) K äsisu lkia 10 . [H uom . ensim äinen käsisulka/] Y läleuvasta puuttuu pyälm ä.
1 ) N okka p äätä lyhyem pi, keilam ainen. Sieraim et pyö
reät höyhenpeitteiset. Pyrstö vähäsen pykälepäinen, tavallista
pituutta. —
(S iv u
2) Nokka j a sieraim et — edell. Pyrstö
ruum ista pitem pi. Pyrstön sisim m ät sulat myös
pisim m ät. =
{S iv u jz ) .
j ) N okka heikko, kapea, päätä väh ä
sen lyhyem pi. Sieraim et rakom aiset, kupe
ra lla kalvolla peitetyt. Pyrstö lyhyt, pysty.
K u v . 7.
=
(S ivu j/ ) .
(VähaTlX^nnettu™.)
4) Nokka heikko , alaspäin kaareva, p äätä pitem pi, y lä leuvassa selkäharja. Sieraim et soikeat, pu oleksi kalvo lla p ei
tetyt. Pyrstö kankeasulkainen, sisim m ät sulat myös pisim m ät.
(S iv u

K u lta rin n a n suku .

K a isla k ertu n suku.

P a arm a lin n u n suku .

R a u tia ise n suku.

Tiasen suku.

48).

P yrstö tia sen suku.

P eu kaloisen suku.

— P u u k iip ijä n suku.

yi).
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S ) N okka suora , noin pään p itu inen. Sieraim et höyhe
nien peitossa. Pyrstö lyhyt poikkipäinen. =
(S iv u 5 1) .
***) K äsisu lkia g. Yläleuassa kärjen takana pyälm ä.
1 ) N okka hyvin lyhyt, leveä j a heikko. K ita suuri.
Ja la t lyhyet. S iivet 10 kertaa nilkkaa leveämm ät. =
(S iv u 52).
2 ) Nokka suora , pitkäveteinen. Pyrstö siiven pituinen
ta i pitem pi, poikkipäinen. =
(S iv u 52).
3 ) N okka — edell. P yrstö siipeä lyhyem pi, pykälepäinen. —
(S iv u 33).
f f) N okka paksu, vahva,
yläleu an
k ä rk i kankistunut.
K ä rjen takana syvä p ykäle ja
pykäleen takana terävä ham
mas. A laleuan reunat mata
lat, terävät, vaan eivät ole siK u v . 8. L ep in käisen pää.
säänkääntyneet. =
(S iv u 34).
f f f ) N okka paksu ja kekomainen, A laleu an reunat
terävät, sisäänkääntyneet sekä tyveltäpäin korkeat.

P ähkinänak-

kelin suku.

P ä ä s

kysen suku,

V ä stäräkin suku.

K irvisen suku.

sen suku.

L ep in k ä i-

( l K e ltasirk u n pääkallo. 2) K e ltasirk u n alaleu k a y lh äältä katsottuna. O soit
taa m itenkä alaleuan sivu t o vat sisään päin kään tyn eet. 3) S irk u n pää.

*) Yläleuka alaleukaa kapeam pi. Suulaessa su u ri luukyhm u. A laleuka kääntyy siin ä m issä sarveistuppi alkaa jy r 
kästi alaspäin.
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1) Takan arpaan kynsi kaareva j a varvastaan tuntu
va sti lyhem pi. —
(S ivu 34).
2) Takavarpaan kynsi yh tä p itk ä kuin va rva s ta i p i
tem pi. —
S iv u 36).
**) Yläleuka leveäm pi ta i yh tä leveä kuin alaleuka.
Suulaessa ei ole luukyhm yä vaan 3 —3 pitkähköä selkäharjaa.
1) Leukojen kärjet ristiin koukistuneet. = .
(S iv u 37).
2) N okka lyhyt ja paksu, vaan korkeuttaan pitem pi,
sen selkäharja kaareva.
Yläleuka alaleukaa p a ljo a pitem pi,
kärjeltään koukistunut. E i ole p yk ä lä ä kärjen takana. Pyrstö
p itkä, vähänpykälepäinen. —
(S iv u 37).
3) N okka lyhyt j a paksu, y h tä korkea kuin pitk ä, sen
selkäharja kaareva.
Yläleuka alaleukaa vähän pitem pi, kär
jeltä ä n vähän koukistunut, mutta pykälettä kärjen takana ei
ole. Pyrstö p itkä, melkein poikkipäinen. —
(S ivu 38).
4) N okka lyhyt ja paksu, sen selkä h yvin kapea. Yläleuan reunat ja k ä rk i suorat. P ykälää kärjen takana ei ole.
=
(S iv u 38).

S irk u n suku.

P u lm u sen suku.

K ä p ylin n u n

suku.

T oiviohuurnan suku.

P u n atu lku n

suku.

P u n a va rp u sen suku.

3)
Nokka lyhyt,
jokseenkin p a k su ; sen
selkä kupera. Yläleuan
reunat
sisäänkääntyneet; p ie n i p ykälä suo
ran kä?jen sakana. =
K u v . 10 . V arp u se n p ää ja y lä leu k a alh aalta
(S i katsottuna, a -v iiv a osoittaa ylä leu an sisäänk ä än tyn y ttä reunaa.
vu 38).
6) Nokka p itkä, lähes pään korkuinen; sen reunat ei
v ä t ole sisäänkääntyneet. Yläleuan kärjen takana ei ole p y 
kälää. Pyrstö lyhyt, epäselvästi pykälepäinen. =
(S ivu 3g).
7) N okka pitkäveteisesti kekomainen, sen selkä suora.
Y läleuan kärjen takana pykälä. Pyrstön reunasulissa suuriva lk ea täplä. =
(S ivu 3Q).

V arpusen suku.

N o k ka va r

p u sen suku.

P eipposen suku.
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) N okka paksunlaisesti kekomainen. E rity istä selkää
siin ä ei ole ollenkaan.
Yläleuan kärjen takana ei ole pykälettä. —
{S iv u 60).

H em pposen suku.

I.

U rpiaisen pää.

2.

T ik lin pää, 3 sen nokka ylh äältä katsottuna.

<j) N okka hieno, teräväkärkinen, usein pitkäveteinen,
syrjiltään hyvin litistynyt. Yläleuka suora teräväselkäinen. K ä r
je n takana ei ole pykälettä. =
(S iv u 6 1).
b) Leukakulm a ulottuu sieraim ia ulom m aksi,
f ) Sieraim et osittain kalvopeitteiset.
*) Suupielet tyvcltään alaspäin kaarevat. K ä rjen ta
kana ei ole pyälm ää. Pyrstö pykälepäinen. =
(S iv u 62).
**) Su u p ieli = edellisellä. M atala p yälm ä kärjen ta
kana. Pyrstö poikkipäinen. Päässä höyhentöyhtö. =
(S ivu 62).
***) S u u p ieli suora. M atala pyälm ä kärjen takana.
P yrstö poikkipäinen — pyöreäpäinen.
(S iv u 62).
f f ) Sieraim et sukahöyhenpetteiset.
*) K ä rjen takana pyälm ä. Pyrstö pyöreäpäinen. Nokan
saum a suora. =
(S iv u 63).
**) K ä rjen takana pyälm ä. Pyrstö h yvin p itk ä, nalkkim ainen. Nokan sauma kaareva. —
(S ivu 6 j)***) K ä rjen takana ei ole pyälm ää. Pyrstö pyöreäpäi
nen — poikkipäinen. Suussa, alaleuassa, p itk ä j a kova luukyhmy, kaksiosaisen kielen keskellä. N okan saum a suora. =
(S iv u 63).

U rpiaisen suku.

K o tta ra ise n

suku.

Puna-

k o tta ra isen suku.

K u h a n k eittä jä n

suku.

N iirhin suku.

H a ra k a n suku.

F äh kin äh akkisen suku.
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****) M uuten = edellinen suku, vaan kyhm yä suussa
ei ole eikä k ieli ole kaksiosainen. Nokan sauma kaareva.
=
(S iv u 64).
****») N 0kka lyhyt, paksu ja kekomainen. A laleuan syr
jä t sisäänkääntyneet. Suulaessa su u ri luukyhm y. = Katso
y llä Sirku n suku /
X X N ilk an takapuoli peitetty m onilla, p ien illä p oikkilevy illä .
A ) Nokka lyhyt, suora, tyveltään leveä j a
litteä.
K ä rjen takana pyälm ä.
Sieraim et pyöreät. Nokka höyhe
nien peitossa.
Takavarpaan kynsi varvasta lyhyem pi. —
(S ivu 64).
B ) Nokka suora , keilam ainen. Pyälm ää kärjen takana
ei ole. Sieraim et osittain höyhenisen kalvon peitossa. Taka
varpaan kynsi varvasta pitem pi. —
(S iv u 65).
C) N okka p äätä pitem pi, alaspäin vähäsen kaareva.
Sieraim et pyöreät ja p a lja a t. —
(S ivu 66)..

K o rp in suku.

Tilhin suku.

L eivosen suku.

H arjalin n u n suku.
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Biolooginen yleissilmäys laululintuihin, kiipijöihin
ja kirskulintuihin.
A.

Oleskelevat ruokaa hakiessaan pääasiallisesti ilm assa.

Liikkuu yöllä. Lentää löyhötellen. Pyytää hyön
teisiä ilmasta. = Caprim ulgus.
Lentää korkealle erinomaisen nopeasti.
Kääntelee lentäessään omituisesti siipiänsä. Syö hyönteisiä. = Cypselus.
Ilmassa eroitetaan helposti
valkeasta yläperästään. =
Lentävät H . urbica.
usein
Syövät
alempana Erotetaan mustasta yläpe
rästään ja kaksihaaraisesta
ainoas
Liikku
räpytel- <
taan
vat päi Ien siipi pyrstöstään. = H . rustica.
hyöntei
änsä. = Lentää tavallisesti vesien yli.
vällä.
siä.
H irundo. Ruskea väri höyhenpuvussa
huomataan helposti. = H .
rip aria .

Tekee jostakin vapaasta esineestä pie
niä lentomatkoja ilmaan siepatakseen
hyönteisiä ja palaa jälleen samaan paik
kaan. Istuessaan räpyttelee usein omi
tuisesti siipiänsä. Laulutaito puuttuu.
. M uscicapa grisola.
B.

O leskelevat ruokaa hakiessaan säännöllisesti aukeilla
p a ik o illa j a viljelysm ailla.

Elää niityillä. =

A.

arvensis.

Elävät
kaiken
aikansa
puista ja
pensaista
riippu
matto
mina.

Elää hyönteisistä ja sieme
nistä. juoksee erittäin no
peasti ja keveästi vuorottaisilla askelilla.
Nousee
keväällä ja kesällä laulaessaan ylös ilmaan ja heittä
ytyy sieltä suoraan maa
han. = A lauda.

Elää maanteillä, ka
duilla y. m. s. pai
koilla, aina ihmisten
läheisyydessä.
Nis
kassa töyhtö. — A .
cristata.

Kesällä Lapissa, tal
vella pienissä parvis
sa muualla Suomessa.
Kaksi pientä töyhtöä
n i s k a s s a . alpestris.
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Asuu niityillä. Heiluttaa
kävellessänsä pyrstöänsä. Oleskelevat \A .pratensis.
Nousevat keväällä ja ke ainoastaan >
sällä laulaessaan vähän
niityillä )A cervinus.
matkaa ylös ilmaan; sieltä
ne liidelleen laskeutuvat
joko maahan tai jollekin
esineelle. Lentävät maas Oleskelee ke-!
ta omituisella piipityksel säilä kallioil-L4. obscurus.
lä. Syövät hyönteisiä ja la saaristossa]
siemeniä. = Anthus.
Asuvat kosteilla niityillä, jokien ja järvien ran
noilla tai asuntojen läheisyydessä. Juoksee tepsuttavilla askeleilla. Heiluttaa kävellessään pyrstöänsä.
Syö hyönteisiä ja toukkia. = M otacilla. (Molemmat
lajit erotetaan helposti väristään).
Asuu kivisillä paikoilla, usein ihmisrakennuksien
läheisyydessä. Kumartelee alinomaa viheltäen ja
maiskuttaen. Syö hyönteisiä ja toukkia = Saxicola oenanthe.

Kesällä Lapin tunturitasangoilla talvella parvittan muualla Suomessa.
Liikkuvat nopeasti maas
sa vuorottaisilla askelilla.
Syövät kesällä hyöntei
siä, talvella siemeniä. =
Plectrophanes.

Oleske
levat
kesällä
sään
nölli
sesti
pensaisilla tai
metsäi
sillä
mailla.

Parvi pyörii eteenpäin vil
jelysten yli, sillä takim
maiset yhäti lentävät edel
listen yli ja eteen. Höyhenpuku vaalea. = P l. n ivalis.
Höyhenpuku tumma. Nou
see keväällä leivosen ta 
paan laulaen ilmaan.
PL lapponicus.

Oleskelee harvapensaisilla mailla lähellä vettä ja
viljelysmaita, joista viimemainituista se ruokansa
hakee, kesällä niityiltä, syksyllä pääasiallisesti pel
loilta. Kumartaa istuessaan ruumistansa ja keikuttelee pyrstöään. Vilkasta lauluansa se laulaa istu
essaan aidan seipäillä, pensaan latvassa j. m. s. p.
Syö hyönteisiä. = Saxicola rubetra.
Talojen läheisyydessä. Liikkuvat!
myös usein puissa ja pensaissa, Ohjakset valkeat
vaan oleskelevat tavallisesti piha = P . m ontanus..
mailla. Maassa ne hyppivät ta
sajalkaa. Laulutaito puuttuu. Syö Ohjakset harmaat.
vät hedelmiä, siemeniä, viljaa ja = P . domesticus.
hyönteisiä. = Passer.
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Suurenpuolsisia pikkulintuja. Asuvat metsissä ja
lehdoissa. Laulavat puissa. Hyppivät tasajalkaa
maassa. Pitävät pyrstönsä vähän ylöskääntyneenä.
Lentävät kuurottain. Syövät hyönteisiä maasta;
syksyllä marjoja puista ja pensaista. — Turdus.
(Lajit erotetaan kyllä myös väristään, niin Turdus
p ila ris tuhkaharmaasta päälaesta ja niskasta, Turdus
iliacus ruostepunaisista kyljistä j. n. e. mutta hel
poimmin voidaan lajit laulustaan toisistaan erottaa).
Kooltaan vielä edellistä ryh
määkin suurempia. Käyvät Lennossa näkyy valkea
maassa vuorottaisilla aske pilkku siivissä ja val
lilla. Lentävät tasaisesti ja kea sepel kaulassa. Ahyvin nopeasti. Asuvat met suu havumetsissä. =
sissä, missä syövät hyöntei C. palum bus.
siä, havupuiden siemeniä ja
puolaimia, mutta säännöl
lisesti ne käyvät myös pel Lennossa näyttää yksloilla, missä syövät papuja, väriseltä. Asuu lehti
viljaa y. m. siemeniä. == metsissä. ~ C. oenas.
Columba.

Hyvin suuri musta lintu, joka ainoas
taan metsättömässä ulkosaaristossa
oleskelee aukeilla mailla, mutta sisä
maassa metsissä. Syö linnunpoikasiä
ja lintujakin, munia, jäniksenpoikasia,
Suuria tum- hiiriä, kaloja, haaskoja, hedelmiä y.
manvärisiä m. s. = C. corax.
lintuja. Len Musta. Syö hyönteisiä ja toukkia
tävät tavalli maan sisästä, sekä hiiriä, hyönteisiä
sesti hitaasti y. m. s. maasta, vaan kasviaineita vä
ja raskaasti. hemmässä määrässä. Elää parvittain.
Liitelevät ■ = C. fru gilegu s.
myös usein Harmaa ja musta. Syö hyönteisiä,
ilmassa, ^ä- toukkia, jyviä, linnunmunia, hiiriä,
ni epämiel haaskoja y. m. s. maan pinnalta, erit
täin pelloilta ja niityiltä, pieniä ka
lyttävää
rääkkymistä. loja ja vesieläviä vedestä ja hedelmiä
puista. = Corvus cornix.
= Corvus.
Tummanharmaa ja musta. Edellistä
pienempi. Syö pääasiallisesti hyön
teisiä, toukkia ja hedelmiä. Esiintyy
aina parvittain. Asuu tavallisesti rau
nioissa ja kivikirkoissa. = C. monedula.
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Mustatko, pitkänokkainen, suurenpuoleinen pikku'
lintu. Syö hyönteisiä, toukkia ja matoja, joita se noppii
viljelyksiltä ja vainioilta; syksyllä syö se myös marjoja.
Lennossa näyttää kumpikin siipi melkein tasasivuiselta
kolmiolta. Lento suora, nopea. Laulaa puissa. Laulu omi
tuinen, nariseva. Siihen yhdistyy siipien räpytystä sekä
nokan näppäyksiä. = Sturnus vu lgaris.
C. H akiessaan ruokaa ne oleskelevat kesällä ainoastaan metsäi
sillä ta i p en saisilla m ailla, syksyllä (ja talvella') taas
aukeilla m ailla.

Oleskelevat kesällä lehti- ja sekametsissä sekä puis
toissa. Hyviä laulajia. Laulavat istuessaan puissa.
Liikkuvat maassa sekä hyppien että juosten. Len
nossa huomataan helposti siipien valkeat juovat. =
F rin g illa .

Asuu harvoissa metsissä.
Oleskelee puissa tai
maassa, missä se vapaasti ja somasti juoksee. Lau
laa usein kuusen latvasta, mutta nousee myös usein
leivosen tapaan ilmaan. Tunnetaan lyhyestä pyrs
töstään ja valkoisista pilkuista siivissä. = A lauda
Syövät
kevätpuolel
la hyön
teisiä ;
syys
puolel
la (ja
talvel
la) sie
meniä.

arborea.

Asuu harvoissa metsissä. Oleskelee mieluimmin
puissa, mistä se hyönteisiäkin pyytää; maassa
liikkuu se notkeasti. Sen laulu muistuttaa kana
rialinnun laulua. Laulaessaan nousee se jonkun
puun latvasta tai oksasta ylös ilmaan, missä se
kohta levitetyin siivin jälleen puuhun laskeutuu. =
A nthus trivia lis.

Kesällä havumetsissä. = A .
spinus.

Pieniä lintuja. Syk
syllä syövät ne sieme
niä myös puista, missä
ne kapuavat ympäri
siemeniä kantavillaoksilla. Hyviä laulajia.
= Achantis.

Kesällä koivumetsissä, syk
syllä parvittain myös ihmisasuntojen läheisyydessä. =
A . lin a ria .

Kesällä harvoissa lehtimet
sissä. Syö syksyllä pääasi
allisesti orjantappurain sie
meniä. = A . carduelis.
Asuu metsänrinteillä ja lehdoissa, syksyllä vilje
lyksillä ja talvella parvittain kylissä ja kaupun
geissa. Laulaa yksinkertaisen laulunsa istuen tavallisesti puun latvassa.
Ruokansa ne hakevat
maasta. = Etnberiza citrinella.

I
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Oleskelee puistoissa, lehdoissa ja pensastoissa lä
hellä vettä. Laulu kaunis ja omituinen. Laulaessaan istuu uros pensaan latvassa. Syö myös urpuja. Uros vahvasti tummanpunainen ; CorpodacusOleskelevat kesällä kuivilla pensaisilla Kesällä penmailla, metsänrinteillä, puistoissa y. saisilla mails. p. Laulavat hyvin istuen tavalli la. = L . can
sesti jonkun pensaan tai puun latvas- nabina.
Yksi laji, (Linota chloris), lentää Kesällä met
usein laulaessaan ylös ilmaan nostaen sänrinteillä.
siellä siipiänsä niin korkealle, että ne = L . chloris.
melkein sattuvat yhteen ja vaipuu Kesällä L a
sitten hitaasti jälleen puunlatvaan ta pissa; syyskaisin. Öljyrikkaat siemenet on niit talvellaEteläten lempiruokaa. = Linota. (Lajit Suomessa. =
erotetaan helposti väristään).
L .fla viro stris
Asuvat kesällä ruovikoissa ja pajupensastoissa soiden ja vesien lä- E . schoeniclus.
heistössä. Istuen korren tai pen-J,
saan latvassa laulaa uros omitui- E . rustica.
sen laulunsa, = Em beriza.
HuomJ Em beriza hortulana on D-ryhmään vietty!
Suuria
lintuja, Musta-valkea, pitkäpyrstöinen lintu, joka kesällä
jotka oleskelee metsissä, puistoissa ja puutarhoissa. Syö
kesällä linnunpoikasia, munia, metsä- ja peltohiiriä, hyön
syövät teisiä, hedelmiä, marjoja, siemeniä ja viljaa. =
m. m. Cleptes.
luurankoisia Suuri, musta lintu. Oleskelee havumetsissä. ==
eläviä Corvus corax. (Katso edell. ryhmä!)
sekä
syksyl Sininen lintu. Oleskelee kesällä harvoissa, van
lä elä hoissa lehtimetsissä. Lentää erittäin taitavasti;
vät se sen kuperkeikat ilmassa herättävät kohta huomiota.
kä e- E i liiku maassa. Syö hyönteisiä, sammakoita, sisi
läin- et liskoja ja joskus hedelmiä. Syksyllä usein pelloilla
tä kas heinäsirkkoja syömässä. = Coracias.
vikunnasta.
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D.

O leskelevat 7-uokaansa hakiessaan pääasiallisesti yksin
omaan p en saisilla m ailla.

Oleskelee pensaissa usein lähellä vettä. Hyvin vil
kas, pieni lintu. Pyrstö ylöspäin. Laulaa liikkuessaan.
Syö hyönteisiä ja toukkia, syksyllä myös marjoja. = Anorthura.

Pieniä, harmaita lintuja, jotka tiheissä pensaissa kii
tävät oksien ja lehtien välissä. Laulavat hyvin. Muutamat
lajit istuvat laulaessaan näkyväisellä oksalla tai pensaan
latvassa, yksi laji ( S y lv ia cinerea) lentää vielä sen lisäksi
vähän matkaa ylös ilmaan, toiset taas, (kuten S . hortensis),
laulavat aina istuessaan pensaan sisässä. Käyvät ani har
voin maassa. Syövät hyönteisiä, syksyllä myös marjoja. =
S y lvia .
(Lajit erotetaan luonnossa helpoimmin laulunsa
kautta).
Luonnoltaan ja esiintymiseltään edellisten lajien kal
tainen. Oleskelee pensastoissa jokien rannoilla. Laulaa
tavallisesti yöllä. Laulu erinomaisen kaunis. Se tunnetaan
kohta muutamista siinä kuuluvista narisevista äänistä. Syö
hyönteisiä. — Calamoherpe dtanetorum.
Eloisia ja vilkkaita Sylvia-lajien kaltaisia lintuja. Oles
kelevat viidakoissa märjillä mailla. Laulavat yöllä. Ääni
sirkan äänen kaltainen. = Calamoherpe naevia ja C. flu v ia tilis.
Oleskelee pensaikoissa ja lehdoissa lähellä vettä.
Pensaassa se usein istuu riippuvin siivin ja ylösnostetuin
pyrstöin. Liikkuu usein maassakin pehmeillä hypyillä, ruu
mis suorana, ja sieltä se myös. ruokansa hakee. Syö ma
toja, hyönteisiä ja toukkia; syksyllä myös marjoja. Pen
saissa istuessaan se laulaa kuuluisan laulunsa. = Luscinia

philom ela.

Oleskelee Lapissa pensastoissa vesien rannoilla. K ii
tää maassa sisiliskon nopeudella, liikkuen ikäänkuin vuo
ro ttaisilla askeleilla, vaikka kyllä hyppii. Hyvä laulaja. Lau
laa vapaalta pensaan oksalta, vaan myös seisoen ja liik
kuen maassa. Syö samaa, kuin edellinen laji. = Luscinia

suesica.

Oleskelee vuorisilla ja kivisillä seuduilla, mielellään
havupensaikossa. Kiitää yhtä suurella taidolla oksien vä
lissä pensaassa, kuin ruohojen joukossa -maassa. Laulaa
jostakin kuusen latvasta, mistä se välistä ilmaan nousee
joskus niin korkealle, ett’ei ihmissilmä jaksa sitä seurata.
Lentää lähellä maata toisesta pensaasta toiseen. Elää hyön
teisistä, toukista ja syksyllä siemenistä. = Accentor,

t/ K v n - a i t > i ;3
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Pensaikossa, missä oleskelee, istuu se usein latvassa
tai vapaalla oksalla. Pitää pyrstönsä vähäsen levitettynä
ja liikuttaa sitä ylös ja alas. Lento käy pienissä kaarissa.
Kuuluu joskus seisovan ilmassa räpytellen siipiänsä. Saa
televa lintu, sillä se syö paitsi hyönteisiä, linnunpoikasia,
pieniä hiiriä y. m. = Lan iu s collurio.
Oleskelee viileistä metsänrinteistä — päivänpaistei
siin, kuiviin katajamäkiin. Erotetaan keltasirkusta, paitsi
eri värivivahotuksesta, kevätlaulustaan, jonka viimeinen ääni
on tjö h rrr eikä niinkuin keltasirkulla ty —i. Syö melkein
yksinomaan hyönteisiä. = Em beriza hortulana.
E.
O leskelevat ruokaa hakiessaan kaiken vuotta p ä ä 
asiallisesti ta i yksinom aan p aiko illa, m issä p u ita kasvaa.

Syövät pää
asiallisesti
siemeniä,
marjoja ja
muita kasviaineita ;
muutamat
lajit ke
väällä ja ke
sällä myös
hyönteisiä.

Kömpelöt ruumiiltaan. Nokan kärki ristissä,
Esiintyvät tavallisesti parvittain.
Kömpivät
puiden latvoissa ja oksissa saadaksensa kävyistä
siemeniä, mitkä melkein yksinomaan ovat nii
den ruokana. == Loxia. (Eri lajit erotetaan
suuruudestaan; L bifasciata valkoisista viivoista
siivissä).
Hidas lintu. Ruumis kömpelö. Nokka ei
ole ristissä. Siivessä kaksi valkeata viivaa.
Syksyllä ja talvella parvittain.
Asuu havu
metsissä, talvella myös puistoissa ja puutar
hoissa. Laulaa myös talvella mieluisaa huiluääntänsä. = Pinicola.
Ruumis paksunpuoleinen ja kömpelö. Nokka
paksu. Tunnetaan helposti valkeasta pyrstötyvestään. Pöyhistelee höyheniänsä istuessaan.
Liikkuu harvoin ja kömpelösti maassa. Sen
kirkasta viuluääntä kuulee myös talvella. Asuu
vuorisissa ja pensaisissa havumetsissä; tulee
syksyllä puistoihin ja puutarhoihin. = P yrrhu la.
Hyvin paksunokkainen, tanakka lintu. Oles
kelee vuoriseuduilla vanhoissa lehtimetsissä,
syksyllä myös puistoissa ja puutarhoissa. Syö
vahvakuoristen hedelmien siemeniä. Niin se
esim. kirsikoista heittää pois mehevän kerrok
sen ja syö vaan kivessä olevan siemenen. =
Coccostraustes.
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Elää kesällä Lapinmaan havumetsissä pää
asiallisesti hyönteisistä.
Esiintyy parvittain
muualla Suomessa syksyllä ja talvella. Tulee
silloin metsiin, puutarhoihin ja puistoihin mar
joja, erittäin pihlajanmarjoja, syömään. Tun
netaan helposti höyhentöyhdöstään ja pehmeän
viheltävästä äänestään. = Ampelis.
Suuri musta lintu. Huu
taa lentäessään trrr, trrr,
trrr ja istuessaan hli—ää.
Asuu havu- ja sekametsissä.
Syö talvella myös tiasia. =

Seisovat vatsapuo- P. martius.
lellaan puuta vas Vihertävä lintu. Asuu se
taan, nojautuneina kametsissä. Elää pääasial
vahvoja pyrstösul- lisesti muurahaisista. = P.
kiansa vastaan. Kei- canus.
Kolme la
lamaisella, vahvalla
nokallaan nakutta Keskikokoisia, jia. Eroaa
vat ne hyönteisiä mustankirjavia toisistaan
puiden sisästä vaan lintuja, jotka asu seljan
, suurem
syövät myös muu
Elävät os rahaisia. Lento kaa- vat havu- tai se masta tai
mahdollista renmuotoinen. Hyp kametsissä, har piememvoin
lehtimet
yksinomaan pivät
mästä val
kömpelösti sissä.
hyöntei maassa. — Picus.
koisuu
sistä.
desta.
Pieni mustankir-'
java la ji, j oka oles
kelee puistoissa, P.
puutarhoissa ja
lehtimetsissä.
Pieni lintu. Oleskelee lehtimetsissä. Nokka
heikko ja kaareva. Liikkuu puissa, ilmassa ja
maassa Picus-lajien tavalla. Hakee ruokansa
kulkiessaan kierreviivassa puun rungon ympäri
aina latvaan asti. Lentää, sinne päästyään, toi
sen puun juurelle, mistä samat liikkeet uudel
leen alkavat = Certhia.

Hyvin pieniä, vilk-’ Yiheriä ja keltainen, muskaita, rohkeita lin tanvalkeapäinen lintu. Asuu
tuja. Kapuavat u- lehtimetsissä, puistoissa ja
sein piipittäen pui puutarhoissa. = P. major.
den oksilla pitäen Sininen ja keltainen. Asuu
itseänsä
kynsillä lehtimetsissä ja puistoissa.
kiinni.
Lentävät — P. coeruleus.
vaivalla
pienissä Päässä kirjava töyhtö. Asuu
kaarissa tavallisesti havumetsissä. = P. cristatus.
vaan toisesta puusta sr w- Havumetsissä, seka
toiseen.
Talvella ^3 o; metsissä ja suoperäi
h sissä koivumetsissä. =
niillä on pakko jos B
p tr
kus
siemeniäkin p o P. borealis.
Kuusimetsissä. = P.
syödä. Suurempaa
saalista pitävät ne ° & ater.
varpaillaan kiinni. E t Havu- ja sekametsissä
Talvella kulkevat MP Mp Lapissa ja pohjois
£
suomessa. = P. cinctus.
ne pienissä parvis <3j 00
sa toisesta lehdosta P «rh Lehti- ja sekametsissä,
ja mäestä toiseen. g p' puistoissa ja puutar
hoissa. = P. palustris.
= Parus.
Oleskelee kesällä lehtimetsissä. Pyrstö hy
vin pitkä. Elintavoiltaan melkein kuin edelli
set, joihin se talvella myös usein yhtyy. =

Acredula.

Pienin lintu Suomessa. Oleskelee kesällä
kuusimetsissä. Tunnetaan äänestään ja keltai
sesta päälaestaan. Elintavoiltaan hyvin tiasten kaltainen; talvella se usein tavataankin
niiden parissa. = Regulus.
Pieni, musta — tai harmaa ja valkea lintu.
Istuu räpytellen siipiänsä lehtimetsien ja puis
tojen oksilla.
Sieppaa ilmasta ohikulkevia
hyönteisiä. Laulaa, istuen tavallisesti jonkun
puun latvassa, miellyttävää lauluansa. = Mus-

cicapa atricapilla.

Oleskelee kesällä pensaisissa seka- tai havu
metsissä, muuttoaikoina myös lähellä ihmisasuntöja. Hyvä laulaja. Laulaa pensaissa tai
puussa. Kiitää kerttujen tavalla pensaitten
oksien välissä. Hyppiessään maassa on ruumis
pysty, pyrstö on suoraan ulospäin ja siivet se
pitää vähän alaslaskettuina. Sen punainen väri
rinnassa näkyy hyvin. Joskus se syksyllä syö
myös marjoja. = Luscinia rubecula.
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Oleskelee lehdoissa, puistoissa ja puutar
hoissa. Istuen oksalla se sieppaa hyönteisiä
sekä ilmasta että maasta. Hyönteisen saatuaan
se lentää paarmalinnun tavalla kohta takaisin
samalle oksalle, miltä oli lähtenyt.
Täristelee omituisella tavalla pyrstöänsä. Toistaa alino
maa viheltävän hyy—^/-huutonsa. Laulaa usein
kesällä istuen puunlatvassa. Pyrstön ruosteen
punainen tyvi huomataan vaivatta. = Luscinia
phoenicurus.
* -"-h Pieniä,
aitat Oleskelee havumetsissä, miskellertäviä
ja sä kuuluu sen yksinkertainen
päältä vihertä tsi, tsi, tyil, tyil-lanln. — Ph.
viä lintuja. Asu collybita.
vat säännöllises Oleskelee vanhoissa koivuti puissa. Hyppi metsissä, liikkuen __ koivujen
vät vilkkaasti ok alemmilla oksilla. Ääni muis
salta
toiselle; tuttaa pyörivätä hopearahaa,
usein liipottele- kun se värähdellen laskeu
vat ne ilmassa tuu p ö y d älle._Ph. sibilatrix.
jonkun
oksan
Laulu kaunis, yleivieressä, hakies
sesti tunnettu, muis
saan sieltä hyön Oleskelee tuttaa peipposen lau
teisiä, niiden ko lehtimet lua. = Ph. trochilus.
teloita ja touk sissä ja
kia. Kaikki la lehdoissa.
Erinomaisen etevä
jit laulavat. =
sekalaulaja. = Cl.
Chloropeta, Phyl-

lopseustes.

hippolais.

Keltainen tai vihreä, keskikokoinen lintu.
Lentelee räpytellen tiheimpien lehtipuitten lat
voissa. Laulussa huilumaisia ja räikeitä ääniä.
Syö hyönteisiä puista ja ilmasta, syksyllä myös
marjoja. = Oriolus.
Oleskelee lehdoissa, puistoissa ja puutar
hoissa. Hyppii kömpelösti maassa pyytäen
muurahaisia ja muita hyönteisiä ja toukkia.
Ollen luonteeltaan hidas istuu se usein pitkät
ajat samassa paikassa. Puista kuuluu usein
keväällä sen kaikuva ty, ly, /'y-huuto. = Iynx.
Oleskelee lehti- ja sekametsissä sekä leh
doissa. Lentää hyvin, niin että silloin muis
tuttaa pientä haukkaa. Istuu puissa vähän
alasriippuvin siivin ja nostetuin pyrstöin. Käy
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hyvin huonosti maassa. Elää myös karvasista
perhostoukista. Sen kaksitavuinen kukkumi
nen on yleisesti tunnettu. = Cuculus.
Oleskelee metsänrinteillä ja lehdoissa. Istuu
usein puiden latvoissa, aidan seipäillä j. n. p.
Pitää pyrstöään vähäsen levitettynä ja lii
kuttaa sitä ylös ja alas.
Lento käy kaa
rissa. Hiipii pikkulintujen ja peltohiirien päälle;
ottaa niitä niskasta kiinni ja lentää jälleen ta
kasin kantaen niitä nokassaan. Syö myös kyl
mäverisiä luurankoisia ja hyönteisiä, vaan ei
ensinkään kasviaineita. = Lan iu s exeubitor.
Suuri mustahko ja valkotäpläinen lintu.
Oleskelee kesällä havumetsissä, syksyllä ja tal
Suuria lin vella parvittain muissakin metsissä. Kapuaa
tuja, jotka puitten rungoilla, hyppii oksilla ja kävelee
ovat kaikki- hyvin maassa. Syö siemeniä, hyönteisiä, mar
ruokasia tai joja, pieniä nisäkkäitä j. m. s. Lentää epäta
ainakin syö-' saisesti ja horjuvasti, ikäänkuin harakka. =
vät luuran- N ucifraga.
koisia elä
Suuria tai keskikokoisia lintuja.1
viä.
Huutavat ja meluavat tavallisesti
w ie s jte ie e
korkealla äänellä, vaan matkivat sekä havumyös muita metsälintuja. Lentävät että lehti
= edell. Lento äänetön. Kun ne metsissä. =
syksyllä joskus tulevat viljelyk G. gla n da
sille ja ihmisasuntojen läheisyy riu s.
teen ja sieltä löytävät jotain suu Asuu pohrempaa syötävätä, esim. perunan, jois-Suomen
lähtevät ne kohta metsään kantaen havumetsis
sitä nokassaan ja syövät sen siellä. sä. = G. inSyövät linnunpoikasia, hiiriä, hyön faustes.
teisiä, matoja, marjoja, perunoita
siemeniä y. m. s. = G arrulus.
F.

Oleskelee ruokaansa hakiessaan kaisloissa.

Kiipee ja kapuaa taitavasti ja vilkkaasti kais
loissa. Laulaa yöllä; laulussa on omituisia narisevia
ääniä. Syö hyönteisiä. = Calamoherpe schoenobenus.
G.

Oleskelee ruokaansa hakiessaan vedessä.

Asuu kivisten jokien rannoilla. Seisoen matalalla kivel
lä vedessä sukeltaa se sieltä alinomaa veteen. Syö hyönteisiä,
toukkia, matoja, pieniä nilviäisiä y. m. vedenpohjasta. Lentää
aina veden yli. Laulaa hienosti jo kevättalvella. = H ydrobata.

41

Rastaan suku {Turdus).
1.

Rosorastas (T . viscivorus).

P äältä ruuninharm aa; alta vaaleankeltainen, tummanruskeilla täplillä ;
siipien aliset peitinhöyhenet sekä kaksi tai kolme pyrs
tön reunimmaista sulkaa sisäreunaltaan valkeat. Ruu
miin pituus noin 29 cm., josta pyrstöön tulee 11 cm.
Siipi 15 — 16,5 cm. Poikanen: päällä vaaleankeltaiset,
vaan mustareuuaiset, pitkänpyöreät täplät.
Muuten
päältä tummanvihreämpi ja alta keltaisempi kuin täysikasvanut lintu. — Siellä täällä Lappiin asti. Useam
mat muuttavat pois talveksi.
2. Laulurastas (T. musicus). Päältä olivinruskea; alta vaaleankellertävä mustan ruunilla täplillä;
siipien aliset peitinhöyhenet ruosteenkeltaiset; pyrstö
yksivärinen; nokan tyveltä ei kulje silmien yli valkeata
viivaa. K oivet vaaleat. Ruumiin pituus noin 2 2 — 24
cm., jo sta pyrstön noin 9 cm. Siipi 11 — 12 cm. Poi
kanen: päältä kellertävän täplikäs. Syksyllä ja ta l
vella ovat kaikki laulurastaat alta enemmän keltaiseen
vivahtavat. — Suomessa yleinen ja löytyy myös L a 
pissa.
3. Punasiipirastas (T. iliacus) . P äältä = lau
lurastas; alta valkea mustilla (kaulassa) tahi ruskeilla
täp lillä; sivut sekä siipien aliset peitinhöyhenet ruosteen
punaisia ; nokan tyveltä silmän yli valkea juova. K o i
vet ruskeat. Ruumiin pituus 2 1 — 23 cm., jo sta pyrs
tön osaksi tulee noin 9 cm. Siipi 11 — 12 cm. Poi
kanen : kirjava, vaan erotetaan helposti muista rastaslajeista valkoisesta viivasta, joka kulkee silmäin yli. —
Koko maassamme y lein en ; Etelä-Suom essa ja varsinkin
Lounais-Suomessa vähän harvinaisempi.
4. Räkättirastas (T . pilaris). P äältä punertavanruuni, mutta päälaki, niska, posket ja yläperä
tuhkaharm aat; alta, paitsi rintaa ja kulkkua, jotka ovat
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ruosteenkeltaiset, valkea mustilla ja ruskeilla tä p lillä ;
sivut sekä siipien aliset peitinhöyhenet valkeat. R uu
miin pituus 2 6 — 2 8 cm., jo ista pyrstöön tulee noin 1 0
cm. Siipi 1 4 — 15 cm. P o ik a n e n : erotetaan helposti
toisista rastaspoikasista harmaasta yläperästä ja päästä.
— Suomessa yleinen. Muutamat jäävät tänne tal
veksi.
5. Mustarastas ( T . merula ). Uros: musta,
nokka keltainen. Naaras: mustanruuni; alta vaa
leampi, kulkku kellertävä mustilla täplillä; nokka mus
tanruuni. Ruumiin pituus 2 6 — 29 cm., jo sta pyrs
töön tulee noin 12 cm. Siipi 12,5— 13,5 cm. Poi
kanen: päältä ruskea, eturuumiin jokaisessa kynässä
keltainen pilkku; alta ruosteenkeltainen tummanruskeilla
täplillä. — E te lä Suomessa harvinainen. Muutamain
sanotaan jäävän tänne myös talveksi.
6. Sepelrastas (T . torquatus). Päältä musta,
vaan siipien peitinhöyhenet sekä alta kaikki höyhenet
harmaareunaiset; uroksella on rinnassa suuri valkea
täplä, jo ka usein naaraksella on harmaa. Ruumiin p i
tuus 2 7 — 29 cm., jo sta pyrstöön tulee noin 11 cm.
Siipi 13,5— 14,5 cm. P o ik a n e n : tummanruskea, leuka
valkea; alta kaikki höyhenet valkean kirjavat, mustilla
kärjillä varustetut. — Hyvin harvinainen Lapin vuoriseuduilla. M.

1.

Koskikaran suku (Hydrobata).
Koskikara (H . cinclus). Musta, pää ja niska

mustanruuni, sekä siivet mustanharmaaseen vivahtavat;
kulkku ja eturinta valkeat. Ruumiin pituus 19— 22
cm., jo sta 6 menee pyrstöön. Siipi 8 ,5— 95 cm. Poi
kanen: päältä harmaa mustilla täp lillä; alta k ellertä
vän valkea, tummilla täplillä. — K esällä Lapissa, tal
vella Suomessa.
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S a t a k ie le n s u k u (Luscinia).

1.

Satakieli (L. philomela).

3.

Sinirinta-satakielinen (L . suecica). Uros:

Ruskeanharmaar
kulkku ja vatsa valkeat. K oivet vaaleanruskeat. R uu
miin pituus noin 17 cm., jo ista pyrstöön tulee noin 7
cm. Siip i noin 8,5 cm. Poikanen: päältä punarus
kea, harmaankeltaisilla täp lillä; alta harmaankellertävä
tiheästi ruskean hohtava. — Kaakkois-Suom essa jo ten 
kin tavallinen, muualla harvinainen tahi puuttuu sitä
kokonaan. M.
2. Punarinta-satakieli {L. rubeculä). Päältä
vihertävän ruuninharmaa; alta harm aa; rinta, kulkku ja
posket keltaisenpunaiset. K oivet ruskeat. Ruumiin pi
tuus 15 cm., jo sta pyrstöön tulee 6 cm. Siipi 6 ,5 — 7,5
cm. Poikanen : täpläinen ; päältä jo ka höyhen ruosteenkeltaisella täplällä ja mustalla kärjellä varustettu;
alta höyhenet ruosteenkeltaiset, ruskeapäiset. — T a 
vallinen E telä- ja Keski-Suom essa, erittäin itäänpäin. M.
päältä ruskeanharm aa; pyrstön tyvi reunoiltaan ruos
teenpunainen, vaan kärki kokonaan m usta; alta h ar
mahtavan valkea; silmien yli vaalea juova; kulkku j a
rinta siniset ruosteenpunainen täplä keskellä. Naaras:
muuten jotenkin uroksen kaltainen, paitsi mitä r in 
nan väreihin tu lee; uroksen sinisen värin sijaan, enem
män tai vähemmän sinihohtavan valkea. Ruumiin pi
tuus 15 cm., jo sta pyrstöön tulee 6 cm. Siipi 7— 8
cm. Poikanen: päältä ja rinnalta mustahko ruosteenkelta-täpläinen; alta harmahtava. — K esällä L a 
pissa. M.
L ajista löytyy muunnos n. s. L. leucocyaneay
jo k a tunnetaan siitä, että uroksella on valkea rin ta täp lä. K erran ammuttu E telä-K arjalassa.
4. Leppälintu {L. phoenicurus). Uros : päältä
tuhkaharmaa; otsa valkea; kulkku, eturinta ja pään
sivut m ustat; rinta, yläperä sekä pyrstön reunat ruos-
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teenpunaiset, siivet ru skeat; vatsa valkea; syksyllä saa
vat kulkun ja rinnan höyhenet vaaleat reunat. Naa
ras: päältä ruskeanharmaa; alta kellertävänharm aa;
kaula ja vatsa vaaleanharm aat; pyrstö = uroksella.
Koivet mustat. Ruumiin pituus 14 cm., josta pyrstöön tu
lee 6 cm. Siipi 7,5— 8 cm. Poikanen: päältä ja alta
naaraksen kaltainen, vaan varustettu, ruosteenkeltaisilla
ja mustilla pilkuilla; pyrstön syrjät ruosteenpunaiset.
— Suomessa ja vielä Lapissakin yleinen, vaan harvi
naisempi itäänpäin. M.
%

1.

Taskun suku ( S ax icola).
Kivitasku ( 5 . oenanthe). P äältä ruskea, alta

ruosteenpunainen; tahi päältä harmaa, alta vaalea (uros
k ev äällä); juova silmien kautta musta, tahi ru sk ea; yläperä valkea. Ruumiin pituus 16 cm., jo sta pyrstöön
tulee 6 cm. Siipi 9 — 10 cm. Poikanen: on päältä
kellertävän-täpläinen, rinnassa tummia poikkipäisiä täp
liä. — Tavallinen. M.
2. Pensastasku ( S . rubetra). P äältä ruosteenharmaa ja m ustankirjava, alta valkea, kulkku ja rinta
ruuninkeltaiset; kulkun kupeet, juova silmien yli, pyrs
tön reunasulat tyveltään sekä (uroksella) juova siipien
yli ja pilkku peukalonsulissa valkea. Ruumiin pituus
14 cm., josta 5 cm. tulee pyrstöön. Poikanen: naarak
sen kaltainen, vaan rinta on tummantäplikäs. Yleinen
Suomessa, löytyy vielä Lapissakin. M.

i.

Hippiäisen suku (R egu lu s).
Hippiäinen (R . cristatus). P äältä harmah

tavan vihreä; alta vaalean kellanharmaa; siipien yli
valkea ju o v a; päälaki kiiltävän keltainen, mustareunainen. Ruumiin pituus 9— 10 cm., josta 3,5— 4 cm. menee
pyrstöön. Siipi 5— 5,5 cm. Poikanen: on harmaampi
eikä sillä ole punaista päälakea. — Suomessa tavallinen.

*-
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K e r tu n s u k u (Sylvia).

1. Mustapääkerttu ( S . atricapilld). Päältä vi
hertävän ruskeanharm aa; alta vaaleanharm aa; pyrstö
yksivärinen; päälaki musta (uroksella) tahi ruosteenruuninen (naaraksella); uroksella on kaulan ympäri
tuhkaharmaa rengas. K oivet lyijyharmaat. Ruumiin p i
tuus 1 5 — 16 cm., jo sta noin 6 cm. menee pyrstöön.
Siipi 7 — 7.5 cm. P o ik a n e n : naaraksen kaltainen, vaan
nuorella uroksella on syksyllä päälaki mustapilkkuinen.
— Harvinainen E telä- ja Keski-Suom essa. M.
2. Lehtokerttu ( S . hortensis). Päältä harmaa
heikosti ruuninvihreään vivahtava ; alta v aalea; pyrstö
yksivärinen. Koivet lyijyharm aat. Siipien peitinhöyhenet ruuniharmaat. Ruumiin pituus noin 15 cm.,
josta 6 cm. menee pyrstöön. Siipi 7,5— 8 cm. —
Tavallinen E telä- ja K eski-Suom essa; Pohjois-Suom essa
harvinaisempi. M.
3. Kirjarinta kerttu (S. nisorea). Uros: päältä
tummanharmaa; alta valkea, ruuniharmailla poikkivii
voilla. K oivet valeanharmaat. Naaras : päältä vä
hän ruskean vivahtava; ainoastaan kyljissä on rus
keita viivoja, alta niitä puuttuu. Ruumiin pituus 1 7 — 18
cm., josta 8 cm. menee pyrstöön. Siipi 8 — 8,5 cm. —
Hyvin harvinainen. M.
4. Harmaa kerttu ( 5 . cinerea). Päältä harmaanruuni; pää enemmän tuhkaharmaa; alta val
kea ; siipien suurissa peitinhöyhenissä leveät, ruunit reu
nat ; pyrstön reunasulat ulkoreunaltaan valkeat. K oivet
ruunikeltaiset. Ruumiin pituus noin 15 cm., jo sta noin
7 cm. menee pyrstöön. Siipi 7,5— 8 cm. Yleinen
E telä - ja Keski-Suom essa, Pohjois-Suom essa harvinai
nen. M.
5. Hernekerttu ( S . curruca). Päältä harmaanruuni; pää tuhkaharmaa; alta valkea; siipien suuret
peitinhöyhenet harm aat; pyrstön reunasulat ulkoreu-

46
naltaan valkeat. K oivet mustanharmaat. Ruumiin pituus
noin 1 4 — 15 cm., josta noin 6 cm. menee pyrstöön.
Siipi 6 — 7 cm. E telä- ja Keski-Suom essa tavallinen,
Pohjois-Suom essa harvinainen. M.
U u n ilin n u n s u k u ( Phyllopseustes).

i.. Vihreäkerttu [Ph. silbilatrix). Päältä vih
reä ; alta valkea; posket, kulkku ja eturinta vaalean
k eltaiset; ensimmäinen käsisulka päällimmäisiä peitinhöyheniä lyhempi (kaikilla muilla tähän sukuun kuu
luvilla linnuilla on se pitempi). K oivet vaalean kellanruunit. Ruumiin pituus 1 3 — 13,5 cm., jo sta noin
6.5 cm. menee pyrstöön.
Siipi 7 — 8 cm. Hyvin har
vinainen E telä- ja K eski-Suom essa; tavallisempi itään
päin. M.
2. P o h ja n u u n ilin tu (Ph. borealis). Päältä harmaanvihreä; alta harmaan valkea, keltaisella vivahduksella;
koivet harmaanruunit; siipien yli vaalea juova. Ruumiin
pituus 12—14 cm., josta noin 5 cm. menee pyrstöön. Siipi
6.5 —7,5 cm. — Epätietoinen Suomen Lapissa. M.
3 Uunilintu [Ph. trochilus). P äältä harmaanvihreä; alta kellertävän vaalea; siivissä ei ole vaa
leata poikkijuovaa. K oivet kellanruunit. Ruumiin pituus
12,5— 14 cm., jo sta noin 5 — 5,5 cm. menee pyrstöön.
Siipi 6 ,5 — 7,5 cm. Poikanen: enemmän vihreä ja k el
tainen. — Yleinen koko Suomessa ja Lapissa. M.
4. Tynnyrilintu [Ph. collybita). P äältä harmaanvihreä; alta kellertävän vaalea; siivissä ei ole vaa
leata poikkijuovaa. K oivet tummanruskeat. Ruumiin
pituus 11— 13 cm., jo sta noin 6,5 cm. menee pyrstöön.
Siipi 5,5— 6,5 cm. Poikanen: vanhempainsa näköinen
vaan vähän keltaisempi. — Yleinen koko maassamme. M.
K u lta r in n a n s u k u (Chloropeta).

i.
harm aa;

Kultarinta [Ch. hippolais). P äältä vihreän
alta keltainen vihreällä vivahduksella; koivet
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lyijyharm aat. Ruumiin pituus
5 cm. Siipi 7,5— 8 cm. —
Suomessa. M.

1.

noin 9 cm. ja pyrstön
Jo t. tavallinen Etelä-

Kaislakertun suku (C alam oherpe).
Kaislakerttu (C . schoenobaenus). Päältä vaa

lean harmaanruuni, mustilla tä p lillä ; alta kellertävän
vaalea; silmien y li valkea juova. K oivet vaaleanharmaanruunit. Ruumiin pituus 9 cm. ja pyrstön 5 cm.
Siipi 6— 7 cm. Poikanen: päältä vähemmän täpläinen. — Etelä-Suom essa ja meriseuduilla tavallinen. M.
2. Viitakerttu (C. dumetorum). Päältä har
maanruuni, vihreälle vivahtava, täplätön ; alta harmaanvalkea. K oivet sarvenruskeat. Ruumiin pituus noin
12,5 cm., jo sta noin 5,5 menee pyrstöön. Siipi noin
cm. — Hyvin harvinainen Kaakkois-Suom essa. M.
3. Heinäsirkka kerttunen (C. naevia). Päältä
harmaanruuni tummatäpläinen; alta valkea, tummilla
kynätäplillä. Pyrstön reunasulat sen alempia peitinhöyheniä lyhyemmät. Ruumiin pituus 13,5 cm., josta
noin 4 cm. menee pyrstöön. Siipi 6 — 6,5 cm. Siellä
täällä Kaakkois-Suom essa M.
4 Virtakerttunen (C. fluviatilis). Päältä tummanharmaanruuni, vihreälle vivahtava, täp lätön ; alta
harmaanruskea, täplät, kulkku ja kupu väriltään epä
selvät. Pyrstön reunasulat = edellisellä. Ruumiin pi
tuus pyrstöineen noin 14,5 cm., josta noin 6 cm. me
nee pyrstöön. Siipi 6 , 5 — 7,5 cm. — E telä Suomessa
harvinainen. M.

6

Paarmalinnun suku (M uscicapa).
1.
Harmaa paarmalintu {M. grisola). Päältä
ruuninharm aa; päässä tummia pilkkuja; alta vaalean
harmaa, pitkinpuolisilla, ruunilla täplillä. K oivet mus-
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tahkot. Poikanen: päältä punaruuni keltaisilla pil
kuilla ja mustilla su lkasyrjillä; siipihöyhenet kellertävänreunaiset; alta valkea, pilkut tummat. Ruumiin pi
tuus 14 cm., jo sta pyrstöön tulee 7 cm. Siipi 8,5 — 9
cm. — Yleinen koko maassamme. M.

2. Mustankirjava paarmalintu (M . a trica p illd ).
Uros : päältä musta tahi harmaanmusta; otsassa valkea
täp lä; siivissä samoin pitkä valkea täp lä; alta valkea.
Naaras: päältä harmaa, kellauruskeaan vivahtava; ot
sassa ei ole valkeaa täplää, sekä siipitäplä paljon pie
nempi; alta vaaleanharmaa. K oivet ruskeankeltaiset.
— Syksyllä on uros naaraksen kaltainen. P o ik a n e n :
edellisen lajin kaltainen, vaan keltaiset pilkut selässä
ovat pienemmät, sekä keltaset siipireunat leveämmät.
Ruumiin pituus noin 13 cm., jo sta 5,5 cm. tulee pyrs
töön. Siipi 7 ,5 - 8 cm. — Tavallinen Suomessa, h ar
vinainen Lapissa. M.

i.

Rautatlasen suku ( Tharraleus).
Rautatianen ( T h . m o d u la ris ). P äältä ruos-

teenruuni, jokaisessa seljän ja hartiain höyhenessä
mustahko täp lä; pää, kaula ja eturinta tuhkasiniset;
pyrstö mustanruuni; alta vaaleanharmaa; sivu ja alaperä
ruskeatäpläiset. Syksyllä ovat värit enemmän punaruunit; pää jotensakin selän värinen, täpläinen. Ruu
miin pituus 15 cm., jo sta 6 cm. tulee pyrstöön. Siipi
6 ,5 — 7 cm. Poikanen : päältä ruskeahko, tiheään mustatäpläinen; pää valeampi vaan täpläinen; alta mustankeltainen, keskeltä valkea; rinta ja sivut mustantäpläiset.
— Harvinainen Suomessa ja Lapissa. M.

Tiasen suku (Parus).
I.

Pakastianen (P m a j o r ).

P äältä kellanvihreä, yläperä tuhkaharmaa; pää, paitsi posket, eturinta,
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kaula ja juova pitkin vatsaa m ustat; posket valkeat;:
alta keltainen. K oivet harmaat. Ruumiin pituus noin
16 cm., josta noin 7 cm. menee pyrstöön. Siipi 7,5— 8
cm. Poikanen: vanhempainsa kaltainen, vaan värit ei
vät ole niin kirkkaat. — Tavallinen E telä- ja KeskiSuom essa; pohjoisempana yhä harvinaisempi, Ouluunasti.
2. Sinitianen (P . coeruleus). Päältä vihreähkö;
päälaki sininen; posket ja otsa valkeat; viiva silmien
kautta ja juova kaulan ympäri m ustansiniset; siivet j a
pyrstö suurimmaksi osaksi sinertävät; alta keltainen.
K oivet lyijyharm aat. Ruumiin pituus 12— 13 cm.,
jo sta n, 5,5 cm. menee pyrstöön. Siipi 6 — 7 cm.
Poikaset: vanhempiensa kaltaiset. — Sangen harvinai
nen Etelä-Suom essa.
3. Töyhtötianen {P. cristatus). P äältä harmaanruuni, alta vaaleanharmaa; kulkku musta, posket
valkeat ; päässä mustan- ja valkeankirjava täyhtö. K o i
vet lyijyharm aat. Ruumiin pituus 12— 12.5 cm., josta
noin 5,5 cm. menee pyrstöön. Siipi 6 — 6,5 cm. Poi
kanen: vanhempainsa kaltainen. — Siellä täällä E teläja Keski-Suom essa.
4. Hömötianen ( P . borealis). Päältä harmaa;
alta vaaleahko; huntu, niska, leuanalus ja kulkku mus
tat, posket valkeat. K oivet harmaanruskeat. Ruumiin,
pituus 13—- 1 4 cm., jo sta noin 6 cm. menee pyrstöön.
Siipi 6 — 7 cm. — Yleinen Suomessa, Lapissa harvi
naisempi.
Koska luultavaa on, että eteläosissa maatamme lisäksi
voidaan tavata vielä eräs tiaslaji P. palustris, mainitsen
tässä ne tuntomerkit, joiden avulla parhaiten voi erottaa tä
män lajin hömötiasesta.

P a ru s p a lu stris.

P a ru s borealis.

Musta huntu ulottuu vaan
niskan keskelle ja on siinä
heikko sininen kiilto.

Musta huntu ulottuu se
län alkuun saakka, eikä sillä,
ole kiiltoa.
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Leukatäplä jokseenkin no
kan pituinen.
Posk t eivät ole puhtaasti
valkoiset, vaan sekaantuu nii
hin taaksepäin harmaanrus
keata.
Selkä ruskeanharmaa.

Leukatäplä nokkaa pitem
pi, joskus 3 cm. pituinenkin,
mutta alta sekotettu vaale
alla.
Posket puhtaan valkoiset.

Selkä tuhkaharmaa hei
kosti siniselle vivahtava.
Siipien ja pyrstön kynissä
Siipien ja pyrstön kynissä
kapeat reunat samaa väriä verrattain leveät reunat sa
maa taikka vaaleampaa vä
kuin selässä.
riä, kuin selässä.
Pyrstö paremmin tasai
Pyrstö enemmän pyöris
tetty, sen ulommaiset kynät nen, sen ulommaiset kynät
4 — 6, vieläpä 8 mm. lyhem- säännöllisesti vaan 1 —2, har
voin 4 mm. lyhyemmät, kuin
piä, kuin keskimmäiset.
keskimmäiset.
Takavarvas kynsineen 12,
Takavarvas kynsineen 15—
16 mm. pt.
5— 14 mm. pt.
Höyhenpuku varsinkin tal
Höyhenpuku vähemmin
tuuhea, mikä antaa linnulle vella tuuhea, jonka vuoksi
lintu luonnossa näyttää pallo
solakamman ulkomuodon.
maisen pyöreältä.

5. Lapin tianen (P . cinctus). P äältä, myös
kin niska ja päälaki, harmaanruunit; alta valkea, vaan
alaperä punertavan harm aa; kulkku ruuninmusta; pos
k et valkeat. Ruumiin pituus 13— 14,5 cm., jo sta noin
6 cm. menee pyrstöön. Siipi 6 — 7 cm. — Lapissa
yleinen; Pohjois-Suom essa harvinaisempi.
6. Musta tianen (P . ater). P äältä tummantuhkaharm aa; päälaki, niskan sy rjät ja kulkku m ustat;
niska ja posket valkeat, siipien yli valkea poikkijuova;
alta vaaleanharmaa. K oivet lyijyharm aat. Ruumiin
pituus 11— 12 cm., jo sta 5 cm. menee pyrstöön. Siipi
6 — 6,5 cm. — Harvinainen Etelä-Suom essa, hyvin har
vinainen Keski-Suom essa.
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i.

Pyrstötiasen suku (Acredula).
Pyrstötianen (A. caudata). Päältä musta;

sivut ruunilla k irjatu t; pää, kaula, sekä vatsapuoli val
keat, koivet m ustat; pyrstö pitkä, nalkkimainen. Ruu
miin pituus 14,5 cm., jo sta 8,5— 9 cm. tulee pyrstöön.
Siipi 6 — 6,5 cm. Poikanen: päältä, posket, otsa ja
niska mustanruskeat, muuten jotenkin vanhojen kaltai
nen. — Siellä täällä Kaakkois-Suomessa. Muualla Suo
messa kesällä hyvin harvinainen, talvella satunnainen.

Peukaloisen suku (Anarthura).
i. Peukaloinen ( A . troglodytes). Päältä ja
alta ruskea, poikkipäin mustanjuovikas. Koivet vaalean
ruskeat. Ruumiin pituus noin 10 cm., jo sta pyrstöön
tulee 3,5 cm. Siipi 4 ,5 — 5,5 cm. — Jotenkin harvi
nainen E telä- ja Keski-Suom essa.
Puukiipijän suku (Certhia).
i. Puukiipijä (C. familiaris). P äältä ruskea v a l
keilla täplillä, takaruumiissa ruosteenkeltainen vivahdus,
alta valkea. Talvella on lintu enemmän kellertävä ja
niin on poikasenkin höyhenpuvun laita. Ruumiin pi
tuus 13 cm., josta pyrstöön tulee 5,5 cm. Siipi 6 — 6,5
cm. — Muutamat muuttavat talveksi pois. Harvinai
nen E te lä ja Keski-Suom essa.
Pähkinänakkelin suku (Silta).

(S. europaea). Päältä lyijyharmaa; silmien läpi musta juova; alta valkea; sivut kirkkaan
punaruunit. Ruumiin pituus 14,5 —16 cm., josta noin 4
cm. menee pyrstöön. Siipi 8,5 —9 cm. — Ainoastaan pari
kertaa tavattu Suomessa.
1. Pähkinänakkeli

4
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P ä ä s k y s e n s u k u (H irundo).

i. Räystäspääskynen ( H . u r b ic a ).
Päältä
musta, sinihohtava; alta ja yläperä v alk eat; nokka ja
varpaat höyhenpeitteiset. Ruumiin pituus 34 cm., josta
7 cm. tulee pyrstöön. Siipi 11 — 11,5 cm. — Koko
masssamme yleinen. M.
2. Haarapääskynen { H . ru s tic ä ). Päältä ja
yläperä mustat, sinihohtavat; otsa ja kulkku punaiset;
alta muuten valkea. K oivet mustat; reunimmaiset pyrstösulat pidennetyt. Ruumiin pituus 18 cm., josta 9 tu
lee pyrstöön. Siipi 1 2 — 13 cm. — Yleinen Suo
messa; harvinainen Lapissa. M.
3. Törmäpääskynen ( H . rip a r ia ). Päältä har
maanruskea, alta valkea; leveä, harmaanruskea juova
rinnan y li; koivet mustanruskeat. Ruumiin pituus 13
cm ., jo sta 5 cm. tulee pyrstöön. Siipi 10,5— 11 cm.
— Yleinen paikottain koko maassamme. M.
V ä s t ä r ä k in s u k u (M otacilla).

1.

Valkea västäräkki (M . a lb a ).

Päältä tuhkaharmaa, alta valkea; päälaki, niska ja kulkku mus
tat tahi harmaat. Ruumiin pituus 2 0 cm., jo sta pyrs
töön tulee noin 9,5 cm. Siipi 8 — 9 cm. — Yleinen
koko maassamme
M.
2. Kelta västäräkki {M . fl a v d ). U ro s: päältä
vihertävä; alta keltainen; päälaki tuhkasininen. Naa
ras : selkä ja päälaki melkein samanväriset, alta vaa
leampi. Ruumiin pituus 17 cm., josta 7 cm. kuuluu
pyrstöön. Siipi 7 — 8,5 cm. Poikanen: päältä tummanruuni ruosteenkeltaisilla täplillä; rinnan yli mustan
ruskea viiva; silmän y li kellanvalkeä juova; alta val
kea, ruosteenkeltaiseen vivahtava. — Yleinen koko m aas
samme. M. Tästä lajista löytyy K eski- ja PohjoisSuom essa: muunnos b o r e a li s : P äältä tummempi; vai-
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keaa juovaa silmän yli ei
joskus musta.

ole; päälaki on tummempi,

Kirvisen suku (Anthus).
Luotokirvinen (A. obscurus).

l.
P äältä tum
manruskeaa harmailla v iiru illa; alta vaaleanharmaa harmaanruunilla täplillä. K oivet tummanruskeat. Takavarpaan kynsi noin varpaan pituinen. Ruumiin pituus
1 6 — 18 cm., jo sta noin 6,5— 7 cm. tulee pyrstöön.
Siip i 8 ,5— 9 , 5 cm. Saaristossa. M.
2. Niittykirvinen {A. pratensis). Päältä tumman
ruskea, jokaisessa höyhenessä kellanvihreät reunat sekä
keskellä musta täp lä; alta h armaan valkea, mustatäpläinen; kulkku, vatsa ja alaperä täplättömät. K oivet vaa
leanruskeat; takavarpaan kynsi noin varpaan pituinen.
Ruumiin pituus 15 cm., jo sta 6 tulee pyrstöön. Siipi
,5— 8 cm. — Yleinen, Pohjois-Suom essa harvinainen. M.
3. Metsäkirvinen (A . trivialis). Päältä mus
tanruskea, jokaisen höyhenen reunat ruuninvihertävän
harm aat; alta kellanvalkea, m ustatäpläinen; vatsa ja alaperä täplättömät. K oivet kellanruskeat; takavarpaan
kynsi varvastaan lyhyempi, koukistunut. Ruumiin pi
tuus 17 cm., jo sta 6,5 kuuluu pyrstöön. Siipi noin 6
cm. Poikanen : päältä sekä siivet ja pyrstö ruosteenk eltaisilla reunoilla; alta keltainen. — Yleinen koko
maassamme. M.
4. Tunturi kirvinen (A . cervinus). Päältä
tummanruskea kellan h armailla höyhenreunoilla; alta k e l
lanvalkea; alaperä vähän ruosteenruuniin vivahtava;
kulkku ruosteenpunainen; syksyllä on sen väri laime
ampi. Tällöin se muuten on niittykirvisen näköinen,
mutta siltä puuttuu se vihreä vivahdus, joka niitty
kirvisellä juuri syksyllä selvästi tulee näkyviin. K o i
vet vaaleanruunit; takavarpaan kynsi varpaan pituinen.
Ruumiin pituus 1 5 — 1 7 , 5 cm , jo sta 6— 6,5 cm. menee
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pyrstöön. Siipi 8— 9 cm. — K esällä tuntureilla sisä
Lapissa, muualla Suomessa muuttoaikoina. Harvinai
nen. M.

Lepinkäisen suku (Lanius).
Isompi lepinkäinen (L. excubitor).

1.
Päältä
vaalean tuhkanharmaa, siivet mustat yhdellä tahi kah
della valkealla täplällä kaunistetut; silmien kautta
musta viiva; alta valkea, pyrstö nalkkimainen; koivet
mustat. Ruumiin pituus 26 cm., jo sta pyrstöön tulee
12 cm. Siipi 11 — 12 cm. — Muutamat muuttavat ta l
veksi maasta pois. Siellä tällä Pohjois-Suom essa;
muualla ainoastaan muuttoaikoina. Ylipäänsä vahingol ■
linen. M.
2. Pienempi lepinkäinen (L . collurio). U ros:
päältä punaruuni, päälaki, kaula ja yläperä tuhkaharmaat, alta valkea, punaiseen vivahtava. Naaras: päältä
himmeän punaruuni, niska ja yläperä harmaaseen vi
vahtavat; alta valkea kaarevilla mustilla poikkijuovilla.
K oivet tumman lyijyharm aat. Ruumiin pituus noin 18.5
cm., jo sta 7 cm. tulee pyrstöön. Siipi 9 — 9,5 cm.
Poikanen: naaraksen kaltainen, vaan päällä on jo k a i
sessa höyhenessä musta viiva. — Etelä-Suom essa ta 
vallinen, vaan käy yhä harvinaisemmaksi pohjoiseen
päin. E i löydy Pohjois-Suom essa. M.
Sirkun suku (Em beriza).
Keltasirkku { E . citrinella).

l.
Uros: päältä
musta, ruunilla kirjattu ; yläperä punakeltainen; pää ja
kulkku keltaiset enemmän tahi vähemmän mustilla v ii
vatut; alta keltainen, k yljillä ruskeita viivoja. Talvella
vähemmän keltainen, päältä vihreään vivahtava. K o i
vet kellanruuniset.
Naaras: päältä harmaanruskea,
mustilla täp lillä; päälaki ja posket tummanharmaat ti-
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heästi mustalla viivatut, joiden alta pohja hohtaa
k eltaiselta; yläperä punaruuninen; alta vaaleankel
tainen; givut harmaankeltaiset, mustilla viivoilla kirjatut.
Talvella vielä vähemmän keltainen. Ruumiin pituus
noin 18 cm., jo sta noin 7,5 tulee pyrstöön. Siipi 8— 10
cm. Poikanen : naaraksen kaltainen, alta vielä selvem
min viivattu. — Yleinen koko maassamme.
2. Metsäsirkku {E. hortulana). Uros: päältä
mustalla ja ruunilla kirjattu ; päälaki, niska, kaulan si
vut ja eturinta harmaat, keltaiseen vivahtavat; kulkku
sekä molemmista suupielistä alaspäin kulkeva juova
vaaleankeltaiset; alta punaharmaa. Naaras: värit epä
selv ät; pää, kaula ja rinta ruskeaan vivahtavat; pää ja
rinta mustatäpläiset Koivet kellanruunit. Ruumiin pi
tuus noin 16 cm., josta noin 7 tulee pyrstöön. Siipi
,5— 9,5 cm. Poikanen: myös kaulan ja ruumiin si
vut mustatäpläiset; alta harmaankeltainen ruosteenkeltaiseen vivahtava. — Yleinen Pohjois-Suomessa, yhä
harvinaisempi sekä etelään että pohjoiseen päin. M.
3. Pajusirkku {E . schoeniclus). Uros: päältä
mustanruunisen ja ruosteenkeltaisen kirjava; pää ja kulkku
mustat; alta, rinta ja valkea juova kaulan ympäri val
k eat; sivuilla ruskeita poikkiviivoja. Naaras: päälaki,
niska ja kulkku mustalla ja ruunilla k irjatu t; kaulan
ympäri siis ei ole valkeata ju o v a a ; myös rinnalla rus
keita poikkijuovia; päältä ja alta muuten uroksen
kaltainen. Koivet ruskeat. Ruumiin pituus 14,5— 16
cm., jo sta noin 5,5 tulee pyrstöön. Siipi 7— 8 cm.
Poikanen: rinta ruosteenkeltaiseen vivahtava; alta vielä
enemmän kirjava muuten naaraksen kaltainen. — Yleinen
koko maassamme. Luonais-Suomessa harvinaisempi. M.
4. Pohjan Sirkku (E . rustica). Uros: päältä
mustalla ja ruunilla k irjattu ; ympäri kaulaa leveä punaruunin harmaantäpläinen juova; pää musta, päälaessa
valkeita pilkkuja ja valkea pilkku myös niskassa sekä

8

56
samanvärinen viiva silmien y li; kulkku ja alta v al
k ea; sivut punanruunisilla täplillä. Naaras: värit tum
memmat; päälaki tummanruskea vaaleatäpläinen; silmäjuova ja niskapilkku verrattain pienet. K oivet kellan
ruskeat. Ruumiin pituus 1 3 — 15 c m , jo sta noin 5
cm. menee pyrstöön. Siipi 7,5— 8 cm. Poikanen:
erotetaan pajusirkun poikasesta siitä, että sillä tavalli
sesti on vaalea viiva päälaella, sekä aina vaalea täplä
niskassa. — L öytyy Koillis-Suom essa. Hyvin h arv i
nainen.
P u lm u se n s u k u (Plectrophanes).

1.

Lapinsirkku {P. lapponicus).

U ros : päältä
mustanruunilla ja ruosteenkeltaisella k irjattu; niska ja
takakaula kirkkaasti punaruskeat; päälaki, kulkku ja
eturinta mustat, syksyllä ja talvella on jokaisessa höy
henessä leveät, punaruskeat reunat; silm istä niskaan ja
sieltä rintaan vaalea juova; alta vaalea. Naaras: pää
laki mustanruskea pienillä ruskeilla täplillä; myös niska
täp läinen; kulkku ja rinta vaaleat, rinta kuitenkin sa
moin kuin sivut m ustatäpläiset; muuten uroksen k a l
tainen. K oivet mustat. Ruumiin pituus noin 16 cm.,
jo sta 6 tulee pyrstöön. Siipi 8,5— 10 cm. Poikanen:
päältä, niska ja päälaki mustalla ja ruosteenkeltaisella
k irjattu ; kulkku valkea; sen sivut ja rinta mustatäpläi
se t; alta harmaan valkea. — K esällä Lapissa, muuttoaikoina muualla maassamme. M.
2. Pulmunen (P . nivalis). Uros k esällä: päältä
musta; kaula, yläperä ja alta valkeat. Talvella: höyhe
net selässä, päässä ja rinnalla ruosteenharmaan-reunaiset. Naaras k esällä: höyhenet päälaessa ja nis
kassa harmaareunaiset, vaan muualla selässä ruskea
reunaiset; alta vaalea. Talvella: uroksen kaltainen,
mutta värit eivät ole niin k irk k aat; siipien pienet peitinhöyheneet, jo tk a uroksella ovat valkeat, ovat naa-
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raksella mustat ja valkeareunaiset. K oivet mustat. Ruu
miin pituus 1 7 — 19 cm., jo sta noin 6 — 6,5 cm. tulee
pyrstöön. Siipi 10— 12 cm. Poikanen: päältä tum
man ruuninharmaa, siipien pienet peitinhöyhenet osit
tain valkeat; alta kellertävän harmaa. — Lapissa.
Muuttoaikoina voidaan lintua tavata myös K eski- ja
Etelä-Suom essa. M.

Käpylinnun suku (Loxia).
Isompi käpylintu (Z.. pityopsittacus). Uros:
päältä ja alta enemmän tahi vähemmän punainen. Naa
ra s : päältä harmaa, vihreään vivahtava; alta vaalean
l.

harmaa, keltaseen vivahtava. Koivet ruskeat. Ruumiin
pituus 19— 2 0 cm., jo sta pyrstöön tulee 7 cm. Siipi
9,5— 11 cm. Poikanen: päältä ja alta tiheästi tummantäpläinen. — Lapissa ei varmuudella tunneta, muualla
Suomessa tavallinen.
2. Pienempi käpylintu (L . curvirostra). Nokka
jokseenkin pitkäveteinen (ei jy rk ästi koukistunut ku
ten edellisellä lajilla) ja ruumis pienempi noin 17 cm.,
josta 6 cm. tulee pyrstöön. Siipi 9 — 10 cm. — Muu
ten = edellinen, vaan on yleisempi.
3. Kirjasiipi käpylintu (L . leucopterd). V ä
riltään =
edellisille lajilla, mutta erotetaan helposti
siitä, että sillä on siivissä kaksi valkeata poikkijuovaa.
Ruumiin pituus noin 16 cm., josta 6 tulee pyrstöön.
Siipi 9 — 10 cm. — Harvinainen Etelä- ja K eski-Suomessa.

Taviokuurnan suku (Pinicola).
1. Taviokuurna (P. enucleator). Uros: enem
män tahi vähemmän karmosiinipunainen. Naaras : har
maa ; rinta, kaula, pää ja selkä enemmän tahi vähem
män vihertävän kellanharmaat. Koivet mustat. Ruu-
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miin pituus noin 2 2 — 2 4 cm., jo sta 8 — 8,5 tulee pyrs
töön. Siipi 10— 11 cm. P o ik a n e n : naaraksen k altai
nen, vaan enemmän epäselvästi harmaanvihreä. — K e 
sällä Lapissa, muina vuoden aikoina myös muualla Suo
messa.
P u n a tu lk u n s u k u (P yrrh u la).
l. P u n a t u lk k u (P. rubicilld). U r o s : päältä tuhkaharmaa; ylä- ja alaperä valkeat; alta punainen; päälaki ja
pyrstö mustat. N a a r a s : alta punertavanharmaa, muu
ten = koiras. Koivet mustat. Kuumiin pituus 1 7 — 19
cm. jo sta noin 6,5 cm. tulee pyrstöön. Siipi 8 ,5 — 10,5
cm. P o ik a n e n : päältä (myös päälaki) harmaantummanruskea; alta ruskeanharmaa punaiseen vivahtava. —Tavallinen. Lapissa harvinainen, tahi puuttuu.
P u n a v a rp u s e n s u k u (Carpodacus).
l. P u n a v a r p u n e n (C. erythrius). U r o s : päältä
punertavan harmaanruuni; pää, kaula ja yläperä karmosiinipunaiset; alta vaaleanpunertava. N a a r a s : ruskeatäpläinen; päältä harmaanruuni; alta vaaleampi.
K oivet ruskeat. Ruumiin pituus 13,5— 14 cm., jo sta
noin 5,5 cm. menee pyrstöön. Siipi 7,5 — 8 cm. P o i
k a n e n : naaraksen kaltainen. — Kaakkois-Suom essa.
Länteenpäin, aina Helsinkiin asti.
V a r p u s e n s u k u {Passer).
l. K o tiv a rp u n e n (P . domesticus). U r o s : päältä
kirjattu punaruskealla, mustalla ja kellanruskealla; niska
punaruskea; päälaki tummanharmaa; pään sivut vaa
le a t; kulkku ja eturinta m ustat; alta vaaleanharmaat;
siipien yli valkea juova. N a a r a s : pää, niska, kulkku,
eturinta ja alaruumis tuhkaharmaat. K oivet kellanrus
keat. Ruumiin pituus noin 16 cm., jo sta noin 6,5 me-
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nee pyrstöön. Siipi 7 — 8 cm. Poikanen: naarak
sen kaltainen, vaan valkeata juovaa siipien yli ei ole.
— Tavallinen. Lapissa harvinainen.
2. Metsävarpunen ( P . m o n ta n u s ). V äriltään
kotivarpus-koiraksen kaltainen vaan eroo siinä, että pää
laki ja niska ovat punaruskeat; täplä pään sivulla on
m usta; alta harmaa; siipien y li kaksi valkeaa juovaa.
Ruumiin pituus 14 cm., josta 5,5 cm. tulee pyrstöön.
Siipi 6,5— 7,5 cm. — Kaakkois-Suom essa tavallinen,
muualla Suomessa ja Lapissa harvinainen.

l.

Nokkavarpusen suku (Coccothrausles).
Nokkavarpunen (C . v u lg a r is ). Päältä mus-

tanruuni; pää kellanruuni; niska harmaa; alta harmaanpunertava; kulkku musta; siipien yli valkea juova.
K oivet vaaleankeltaiset. Ruumiin pituus 18— 19 cm.,
jo sta pyrstöön tulee noin 6 cm. Siipi 10— 11 cm.
Poikanen: päältä ruskeanharm aa, kulkku ei ole musta;
alta ruskeatäpläinen. — Hyvin harvinainen EteläSuomesta Kuopioon asti.

1.

Peipposen suku (Fringilla).
Peipponen { F . co eleb s). Uros: päältä tum

man punaruuni; niska ja päälaki siniharmaat; yläperä
vihreä;
alta
punaruuni.
Naaras: päältä ruuninharm aa; alta vaaleanharmaa; päälaki ruuninharmaa; y lä 
perä vihreä. K oivet ruskeat. Ruumiin pituus 16— 17
cm., jo sta noin 7 y 2 tulee pyrstöön. Siipi 8 — 9 cm.
Poikanen naaraksen kaltainen. — Yleinen etelästä
Pohjois-Suomeen. Lapissa harvinaisempi. M.

2. Härkäpeipponen { F . m o n ti f r in g illä ). Uros:
päältä, pää ja niska m ustat; yläperä ja alta valkeat;
kulkku ja rinta ruosteenkeltaiset. Naaras : päältä mus
talla ja mustanharmaalla k irjattu ; alta harmaa; kulkku
ja eturinta harmahtavan ruosteenkeltaiset; yläperä vai-
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kea. K oivet ruskeat. Ruumiin pituus 1 6 — 17 cm.,
josta noin 7,5 cm. tulee pyrstöön. Siipi 8,5— 9,5 cm.
Poikanen : naaraksen kaltainen. — K esällä yleinen
Lapissa ja Pohjois-Suom essa, muualla Suomessa yksi
nomaan muuttoaikoina. M.

H e m p p o se n s u k u ( Linota).

1. Vihreä peipponen (L. ch loris). Uros: päältä
harm aanvihreä; yläperä ja alta kellanvihreä. Naaras:
päältä vihertävän harmaa; yläperä kellanvihreä; alta
harmaa; rinnalla vihreään vivahtavaa. K oivet ruunit.
Ruumiin pituus 15—-16 cm., jo sta 6 — 7 cm. tulee p y rs
töön. Siipi 8,5— 9 cm. Poikanen: naaraksen k altai
nen. — E telä- ja Keski-Suom essa. Muutamat jäävät
talveksi Etelä-Suomeen
2. Hempponen (L . cannabina). Uros: päältä
ruuni; niska ja pään sivut harm aat; yläperä harmaanvalkea m ustatäpläinen; otsa ja rinta punaiset; kulkku
valkea m ustatäpläinen; alta valkea. Naaras : päältä,
rinnalta ja sivuilta tummatäpläinen; rinnassa ja ot
sassa ei ole punaista. K oivet punaruunit. Ruumiin
pituus 13— 14 cm., jo sta noin 5^ cm. tulee pyrstöön.
Siipi 7— 8 cm. Poikanen: naaraksen kaltainen, vaan
on päältä enemmän punaruuni; selkä ja päälaki sa
man väriset. — E te lä- ja Keski-Suom essa. M.
3.

Keltanakka hemppo {L. flavirostris). Uros:

päältä mustanruskea ja harmaankellertävän k irjav a;
yläperä punainen; kulkku ja rinta vaalean ruosteenkeltaiset, jälkim äinen tummanruskean pilkullinen; alta
valkea.
Naaras : muuten uroksen kaltainen, vaan
yläperä mustahko harmailla hyöhenreunuksilla. Ruu
miin pituus 13— 14 cm., jo sta noin 5,5 cm. tulee pyrs
töön. Siipi 7— 8 cm Poikanen: naaraksen kaltainen
— Muutamat jäävät tänne talveksi. K esällä L ap issa;

61
muuttoaikoina, keväällä ja syksyllä
On sanottu pesivän Hailuodollakin.

Etelä-Suom essa,

Urpiaisten suku (Acanthis).
1. Urpiainen (Ai. Iinana). Päältä harmaanruuni mustanruskeilla viivoilla; päälaki punainen; alta
vaaleanpunertava enemmän tahi vähemmän punaisella
viivattu; leuanalus m usta; koivet tummanruskeat. Ruu
miin pituus noin 13 cm., jo sta noin 6 tulee pyrstöön.
Siipi 6,5— 8 cm. — Lapissa, Pohjois- ja K eski-Suomessa. talvella myös Etelä-Suom essa. Tavallinen.
Melan mukaan voisi maassamme löytyä seuraavat
viisi muunnosta:
A. Nokka lyhyt 6 — 8 mm.
a) Yläperä täplätön, valkea = muunn. sibi-

rica.
b) Yläperä täpläinen.

B.

f Pyrstö tuskin 5 cm. pitkä; yläperä aina
punainen = muunn. rufescens.
f f Pyrstö hyvin 5,5 cm. pitkä; yläperä
ainoastaan uroksella soitimen aikaan
punahohtava = muunn. alnorum.
Nokka pitkä, 10— 11 mm.
a) musta leukatäplä, 4 — 6,5 mm. pt. = muunn.

holboelli.

b) musta leukatäplä 11 mm. pt =
brunnescens.
2. Vihreä varpunen (A. spinus).

muunn. -

Uros: päältä
tummanvihreä mustanruskealla viivattu; päälaki ja kulkku
mustahkot; kaula ja rinta vihreät. N aaras : päältä
harmaan vihreä, tiheästi m ustatäpläinen; alta vaalea,
mustatäpläinen. Koivet ruskeat. Ruumiin pituus noin
12 cm ., josta 4,5 tulee pyrstöön. Siipi 6 ,5 — 7 cm.
Poikanen: naaraksen kaltainen. — Löytyy koko maas
samme. Yleinen Etelä-Suom essa, harvinainen Lapissa.
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3. Tikli (A . carduelis). Päältä m u n i; otsa ja
kulkku punaiset; nokan juuren ympärys, ohjakset, pää
laki, sieltä viiva kaulan sivuille, sekä osat siivistä mus
t a t ; siipien y li leveä, keltanen juova; alta valkea kah
della ruunilla pilkulla. Ruumiin pituus 13 cm., josta
noin 5 cm. tulee pyrstöön. Siipi noin 8 cm. Poika
nen : pää, päältä ja alta harmaanruuni, tummatäpläinen. -—- Muutamat jääv ät tänne talveksi. E telä-Su o 
m essa jotenkin harvinainen, Keski-Suom essa hyvin har
vinainen.
Kottaraisen suku Sturnus).
l.

Mustakottarainen (S . vulgaris).

Naaras:

musta, vihreänhohtavavaalean ruosteenharmailla pilkuilla.
Uros: vatsa, rinta ja kulkku mustat. K oivet kellan
ruskeat. Ruumiin pituus 2 2 — 2 4 cm., josta 7— 7,5 cm.
tulee pyrstöön. Siipi 12— 13,5 cm. Poikanen: ruskeanharm aa; kulkku valkea; alta valkea, täpläinen.
Koivet ruskeat. — Etelä-Suom essa ja Pohjanlahden
rannalla W aasaan asti tavallinen; Keski-Suom essa sa
tunnainen. M.

Punakottaraisen suku (Pastor).
1. Punakottarainen (P . roseus). Vaalean ruusun
punainen; pää, kulkku, niska, siivet ja pyrstö mustat;
päässä höyhentöyhtö. Ruumiin pituus 21—23 cm., josta
7 cm. tulee pyrstöön. Siipi noin 13 cm. Ainoastaan 3 ker
taa ammuttu Suomessa.

Kuhankeittäjän suku (O riolus).
l.

Kuhankeittäjä (O. galbula). U r o s : keltai
ohjakset, siivet ja suurin osa pyrstöä mustat.
Naaras: vaalean kellanvihreä; kulkku valkea; siivet ja
pyrstö m ustat; alla muutamia ruskeita pilkkuja. K o i
vet mustat. Ruumiin pituus 2 3 — 25 cm., jo sta 9 cm.
n en ;
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menee pyrstöön. Siipi noin 15 cm. P o ik a n e n : naa
raksen kaltainen. — Kaakkois-Suom essa tavallinen;,
harvenee harvenemistaan sieltä sekä länteen että pohjoiseenpäin. M.
N ä rh in s u k u (G arru lu s).

1. Närhi (G. glandarius). Punaisenharmaa. Y läja alaperä valkeat; pyrstö m usta; siipien peitinhöyhenet siniset, poikkiviivat mustat. K oivet vaaleanharmaanruunit. Ruumiin pituus 3 4 cm., josta 15 tulee pyrs
töön. Siipi 17,5— 19,5 cm. -— Tavallinen Lapin pe
rille asti, Lapissa harvinainen. Vahinko luultavasti
hyödyn voittaa.
2. Kuusanka (G. infaustes). P äältä harmaa,
ruuninpunaiseen vivahtava; ylä- ja alaperä ruosteen
punaiset; pää tummanruskea. K oivet mustat. Ruumiin
pituus 31 cm., josta 14 tulee pyrstöön. Siipi 13,5— 15
cm. — Pohjois-Suom essa tavallinen, muualla Suomessa
harvinainen. Vahinko luultavasti hyötyä suurempi.
H a r a k a n s u k u (Cleptes).

l.

Harakka (C. pica) alta, hartiat ja täplä selän

ja yläperän rajalla valkeat, muuten musta; siivillä ja
pyrstöllä metallin hohtoa. K oivet mustat. Ruumiin pi
tuus <18— 50 cm., josta 2 6 tulee pyrstöön. Siipi
18,5— 20,5 cm. — Tavallinen, paikottain yleinen, L a 
pissa harvinainen. Mahdollisesti vahinko hyötyä suu
rempi.
P ä h k in ä h a k k is e n s u k u (N u ä fra g a ).
l. Pähkinähakkinen (N. caryocatactes). Ruuni,
valkeatäpläinen; pyrstön kärki ja alaperä valkeat. K o i
vet mustat. Ruumiin pituus 36 cm., jo sta 12 tulee
pyrstöön. Siipi 17,5 — 19,5 cm. — Levinyt E telä-
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Suomesta Lappiin asti.
vuosina tavallisempi.

Hyvin harvinainen, joinakuina

Korpin suku (Corvus).
Korppi (C. corax). Musta, sinihohtava. K oi

1.
v et mustat. Ruumiin pituus 6 4 — 6 8 cm., jo sta pyrs
töön tulee noin 2 6 cm. Siipi 4 0 — 46 cm. — Siellä
täällä koko massamme. Vahingollinen.
2. Varis (C. cornix). Tuhkaharmaa; pää, kulkku
siivet ja pyrstö mustat. K oivet mustat. Ruumiin p i
tuus 4 8 — 50 cm., jo sta 2 0 cm. tulee pyrstöön. Siipi
3 1 — 3 4 cm. — Enimmäkseen hyödyllinen lintu suu
rimmaksi osaksi sisämaassa, vaan meriseuduilla on va
hinko hyötyä suurempi. Koko massamme yleinen.
3. Naakka (C. monedula). Musta, sinipunaisenhohtava; niska ja ohimot tuhkaharmaat. K oivet mus
ta t
Ruumiin pituus 35 cm., jo sta 13 cm. tulee pyrs
töön. Siipi 2 2 (5— 2 5 cm. — Paikottain E te lä - ja
Keski-Suom essa.
4 . Peltovaris (C. fru gilegu s). Musta, terässiniseltä hohtava; vanhoilla on naama, kulkku ja nokan
ty v i paljaat. K oivet mustat. Ruumiin pituus 4 7 — 50
cm., jo sta 19 tulee pyrstöön. Siipi 3 0 — 32 cm. —
Sanotaan säännöllisesti pesivän Köyliössä. Muualla Suoimessa harvoin nähty. Hyvin hyödyllinen.

1.

Tilhin suku (A m pelis).
Tilhi
g a rru lu s) punaruuni, alta harmah

(A.

ta v a ; siivissä mustaa, valkeata ja keltaista v ä riä ; pyrstö
musta, keltakärkinen; kulkku ja viiva silmän kautta
m ustat; päässä höyhentöyhtö. K oivet mustat. R uu
miin pituus 2 0 — 21 cm., jo sta 6 cm. tulee pyrstöön.
S iip i 1 1 —4 2 cm. - - K esällä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, muualla ainoastaan talvella.
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Leivosen suku (A lau da).
1. Peltoleivonen {A. arvensis). P äältä mustahko,
joka höyhenessä leveä harmahtava reuna; silmien yli
vaaleanharmaa juova; pyrstö mustahko; reunimmainen
sulka suuremmaksi osaksi valkea, seuraavassa sulassa
ulkoreuna valkea, sisimmäiset harm aanreunaiset; rinta
ruosteenharmaa, mustahkotäpläinen; alta valkea. Koivet keltanruskeat. Ruumiin pituus 17— 2 0 cm., josta
noin 7,5 cm. tulee pyrstöön. Siipi 1 0 — 12 cm. Poi
kanen: höyhenet päältä leveillä, ruosteenkeltaisilla,
kellanvalkeilla reunoilla kaunistetut. — Yleinen aina L a 
pin perille asti; pohjoisempana harvinainen tai puuttuu.
2. Metsäleivonen (A. arborea). P äältä mel
kein =
ed ell.; silmien ylt kellertävä juova; alta kellertävänvalkea; siiven tyvellä kaksi pientä valkeata jouvaa; pääsä lyhyt töyhtö; pyrstön kolmessa reunimmai
sessa sulassa harmaanvalkea täplä. K oivet vaalean kel
lanruskeat. Ruumiin pituus 15,5— 16 cm., jo sta mel
kein 5,5 tulee pyrstöön. Siipi 9 — 10 cm. Poikanen:
hyvin edellisen lajin kaltainen, vaan erotetaan helposti
pyrstösulkiensa kautta. — Siellä täällä Luonais-Suom essa: Etelä-Suom essa harvinaisempi.
3 . Töyhtöleivonon (A . cristata). Päältä ruskea, jo 
kaisen sulan keskellä musta täplä; alta vaaleanharmaa;
rinta mustahkotäpläinen; päässä suippopäinen töyhtö. K oi
vet kellanharmaat. Ruumiin pituus noin 19 cm., josta lähes
7 menee pyrstöön. Siipi 10—11 cm. Poikanen: vaaleampi,
jokaisen höyhenen kärjessä vaaleankeltainen täplä ja täplän
alla mustahko juova. — Ainoastaan pari kertaa ammuttu
Etelä-Suomessa.

4. Tunturileivonen (A . alpestris). P äältä ruskeanharmaa, harvoja tummanruskeita pilkkuja, niska
vähäsen punertava; otsa, suuri täplä kaulassa, sekä
leveä viiva nokan tyveltä poskille m u stat; kulkku,
ohjakset, viiva otsassa ja posket keltaiset; alta valkea;
otsassa pään molemmin puolin pieni musta täyhtö.
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K oivet vaaleat. Ruumiin pituus 1 7 — 19 cm., josta
7— 9 tulee pyrstöön. Siipi 11— 11,5 cm. Naaraksen
värit vähemmin kirkkaat. Poikanen : päältä mustahko,
jokaisen höyhenen päässä selvä, pyöreä, ruosteenkeltainen täplä; kulkku keltainen. — Lapin tuntureilla
puurajaa ylempänä, Suomessa harvoin muuttoaikana
nähty.

1.

Harjalinnun suku (Upupa).
Harjalintu ( U. epops). Eturuumis punertavan

ruskeanharmaa; takaselkä ja siivet mustat kellertävillä tai
valkeilla viivoilla ja täplillä kaunistetut; pyrstö musta,
siinä leveä valkea poikkiviiva; alaperä valkea; päässä pitkä,
ruosteenkeltainen, mustakärkinen töyhtö. Ruumiin pituus
30—31 cm., josta 10,5 cm. tulee pyrstöön. Siipi 14—14,5
cm. Poikasilla on eturuumis enemmän ruosteenkeltainen.
— Satunnaisesti tavattu maassamme.

2 Lahko Kiipijät (Scansores).

*) Nokka, vahva, suora, noin pään pituinen.

Sierairaimet hapsihöyhenten peitossa. Pyrstön ainakin keskimmäiset
sulat tankeita ja suippopäisiä = T ikan suku. ( Sivu 67.)
**) Nokka heikko, suora, päätä lyhyempi. Sieraimet
osittain kalvopeitteiset. Pyrstöön sulat pehmeät ja pyöreäpäiset — K ä en p iia n suku. ( Sivu 68.)
***) Nokka heikko, alaskaareva. Sieraimet paljaat, pehmeäreunaisei. Nalkkimaisen pyrstön sulat pehmeät ja pyöreäpäiset — K ä en suku. (Sivu 68.)
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1.

Tikan suku (Picus).
Palokärki (P. martius) m u sta ; koko päälaki

(uroksella), tai ainoastaan kolmikulmainen täplä nis
kassa (naaraksella) punainen. Ruumiin pituus 4 7 — 50
cm., josta 18 cm. tulee pyrstöön. Siipi 2 4 — 2 5 cm.
— Tavallinen Suomessa ja Lapissa. Hyödyllinen.
2. Harmaapäinen tikka (P . canus). Päältä
vihreä; yläperä kellaDvihreä; pää, niska ja alta tuhkaharmaa, rinnalla ja vatsalla heikko vihreä vihahdus;
uroksella otsa punainen. Ruumiin pituus 3 1 — 3 5 cm.,
josta 12 cm. tulee pyrstöön.
Siipi 14,5— 15 cm.
— Harvinainen Lounais-Suomessa; muualla satunnai
nen. Hyödyllinen.

3.

Kolmivarpainen

tikka

(P.

tridadylus).

P äältä mustan ja valkeankirjava; alta valkea; urok
sella ja poikasilla sitruunankeltainen päälaki; varpaat
3 (takavarvas puuttuu). Ruumiin pituus 22 ,5 — 24,5 cm.,
jo sta 8 cm. tulee pyrstöön. Siipi 11,5— 13 cm. •—
Yleinen Lapissa ja Pohjois-Suom essa; muualla harvi
nainen. Hyödyllinen.
4. Iso tikka (P . major). Päältä m usta; alta
valkearuunin vivahtava; otsa ruosteenruskea; alaperä karmosiinipunainen; uroksella täplä niskassa ja poikasella
myös päälaki punainen ; muuten höyhenpuku mustan ja
valkeankirjava. Ruumiin pituus 25 ,5 — 27,5 cm., jo sta
9 cm. tulee pyrstöön. Siipi 13,5— 14,5 cm. — E teläja K eski-Suom essa tavallinen, pohjoisempana harvinai
nen. Hyödyllinen.
5. Valkoselkä tikka (P. leuconotus). E tu selkä
m usta; takaselkä valkea; alta vaaleanpunainen; rinta
valkea; päälaki uroksella ja poikasella punainen, naa
raksella musta; höyhenpuku muuten mustan- ja val
keankirjava. Ruumiin pituus 2 7 — 29 cm., jo sta noin 1 0
cm. tulee pyrstöön. Siipi 14,5— 15,5 cm. — Siellä täällä
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E telä- ja Keski-Suom essa, Pohjois-Suom essa harvinai
nen. Hyödyllinen.
. P ik k u t ik k a (P. minor). Etuselkä m usta;
alta harm aahtavauvalkea; uroksella ja poikasella pu
nainen, naaraksella valkea p äälaki; höyhenpuku muuten
mustan- ja valkeankirjava. Ruumiin pituus 16 — .17
cm ., josta pyrstöön tulee 6. Siipi 9 — 10 cm. — E teläj a K eski-Suom essa tavallinen ; Pohjois-Suom essa ja L a 
pissa harvinainen. Hyödyllisin tikkalaji.

6

K ä e n p iia n s u k u (Jyn x ).
l. K ä e n p iik a (/. torquilla). P äältä harmaalla,
ruskealla ja mustalla k irja ttu ; pyrstön yläpuolella sa
man värisiä viivoja; alta vaalea tai ruosteenkeltainen,
varustettu mustilla viivoilla ja pilkuilla. Ruumiin pitus 1 8 — 2 0 cm., jo sta 6,5— 7 cm. tulee pyrstöön. Siipi
8,5— 9 cm. — E telä- ja Keski-Suom essa, pohjoisem
pana harvinaisempi. M.
K ä e n s u k u (Cuculus).
i. K ä k i (C. canorus). P äältä sinisenharm aa;
siivet ruuninharmaat; pyrstö mustahko valkeakärkinen
ja hienopilkkuinen (uroksella) tai ruosteenruuni mustahkoilla poikkiviivoilla (n aaraksella); alta valkea mus
tilla poikkiviivoilla. P o ik a n e n : päältä tummanruskea,
ruosteenruskea — täpläisillä, ja valkeakärkisillä höyhe
n illä; valkea täplä niskassa; alta valkea, mustahkot
poikkiviivat. Ruumiin pituus 37 cm., jo sta 17 tulee
pyrstöön. Siipi 2 1 — 2 4 cm. Suomessa tavallinen, L a 
pissa harvinaisempi. Enimmäkseen hyödyllinen. M.
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3 Lahko Kirskulinnut (Strisores).
*) N okka heikko j a lyhyt. K ita hyvin leveä. E tu v a rp a a t tyveltään kalvo lla yhtyneet toisiinsa. —
(S iv u ög.J
**) N okka = ed ell.; kita leveä. K a ik k i varpaat e ril
lää n toisistaan ja eteenpäin kääntyneet. Ja la t h yvin pienet ja
heikot. = T e r v a p ä ä s k y s e n s u k u . (S iv u 6g.)
***) N okka verrattain vahva, p äätä lyhyem pi, tyveltä
peittynyt p a lja a lla pehm eällä nahalla. K ita pien i. Ja la t vah 
vat, lihakkaat istum ajalat. —
(S iv u 6g.)
****) Nokka suora, vahva, Jä ä tä v ä h ä n lyhyem pi. Ja la t
va h va t, ku ivat istum ajalat. =
(S iv u jo .)

K eh rä ä jä n

suhu.

K y yh k ysen suku.
S in in ärh in suku.

i.

Kehrääjän suku (Capri/nulgus).
Kehrääjä ( C. europaeus). Höyhenpuvussa

valkeita, harmaita, mustia ja ruosteenkeltaisia värejä.
Urospuolen erottaa helposti naaraksesta ja poikasesta
valkeista täplistä, jo ita on sen pyrstössä ja käsisulissa.
Ruumiin pituus 2 6 — 29 cm., jo sta 1 2 — 13 tulee pyrs
töön. Siipi 1 9 — 2.0,5 cm. — Yleinen E telä- ja K eskiSuomessa. M.

i.

Tervapääskysen suku {Cypselus).
Tervapääskynen (C. apus). M usta; kulkku

valkea. Ruumiin pituus noin 18 cm., jo sta pyrstöön
menee 8 cm. Siipi 16 — 17,5 cm. Poikasella on pää
laen ja siipien höyhenreunat valkeat. — Tavallinen
Suomessa, harvinainen Lapissa. M.

Kyyhkysen suku {Columba).
i. Sepelkyyhkynen (C. palumbus). Päältä sini
harm aa; rinta punertavanharmaa; siipien etureuna sekä
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suuri täplä kaulassa valkeat. Ruumiin pituus 43 cm .,
jo sta 17 menee pyrstöön. Siipi 2 4 — 26 cm. Poika
nen: värit vähemmän kirkkaat, täplä kaulassa puuttuu.
— Suomessa yleinen. M.
2. Metsäkyyhkynen (C. oenas). P äältä sinisenharm aa; rinta punertavanharmaa; siivillä muutamia pie
niä mustia tä p liä ; siipien reunassa sekä kaulassa ei ole
valkoista. Naaras ja poikanen: värit epäselvemmät;
päältä ruskealla sekoitetut; siipien pilkut pienet. Ruu
miin pituus 32 cm., jo sta 13 menee pyrstöön. Siipi
2 0 — 21,5 cm. — Luonais-Suomessa tavallinen, muualla
harvinainen tai puuttuu. M.
3.
Turturikyyhkynen (C. turtur). Päältä punaruuni, mustatäpläinen; pää- ja kaula harmahtavat; kaulan
molemmilla puolilla suuri mustien, valkokärkisten höyhen
ten muodostama täplä; alta valkea; pyrstö musta, valkeareunainen. Ruumiin pituus 30 cm., josta 12 tulee pyrstöön.
Siipi 16—17 cm. Poikaselta puuttuu kaulatäplä. — Kerran
tavattu pesivänä Uudellamaalla. M.

1.

Sininärhin suku (Coracias).
Sininärhi ( O garrula). (Sininärhin jalk a

katso kuva 2 !). Sininen ja sinertävän vihreä; selkä
ruuninpunainen; käsisulat mustat. Ruumiin pituus 3 0 —
3 2 cm., jo sta 13 cm. tulee pyrstöön. Siipi 19— 2 0
cm. Poikanen: värit himmeämmät. — K aakkois-Suomessa hyvin harvinainen. M.
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4 Lahko Petolinnut (Accipitres).
X ) Ja la t selvästi raatelu jaiko ja ; kynsien a la p u o li litteä
A ) Silm än ja nokan v ä li p ien 
ten höyhenten peittäm ä —
(S iv u 75.)
E ) Silm än j a nokan v ä li sukahöyhenpeitteinen.
a) N ilk k a y ltym p ä ri peitetty
p ien illä , kulm ikkailla suom uilla.
Yläleuan reunassa heti kärjen
takana, kum m allakin pu olella te
rä v ä hammas, ja alaleuassa vas- K u v a 10. M eh iläishaukan pää. 2/s
(S iv u 75 .)
taava pykäle- —
b) N ilk an etupuolessa jo ko r iv i
su u ria kilpiä, n. k. k ilp iriv i, tahi n ilkka
höyhenpeitteinen. Y läleuan reuna si
leä ta i varustettu tylpällä ham paalla ;
vaan alaleuassa ei koskaan ole p y 
kälää.
f ) N ilk k a m elkein sääriluun p i
tuinen (eroavaisuus niiden v ä lillä , on
ainakin pienem pi kuin takavarpaan K u v a n . N u o lih a u k a n p ä ä. y
k y n si on pitkä').
*) Päätä ym päröi kaulus pienistä, pidennetyistä, tiheistä
höyhenistä muodostunut; siivet ulottuvat pyrstön puolipituutta
p a ljo n ulom m aksi, usein kärkeen asti. N ilk an k ilp iriv i muo
dostunut 1 5 —17 tnelkein yhtäsuuresta kilvestä. ==
(S iv u 78.)
**) H öyhenkauluspuuttuu. P yrs
tö 2/3 pituuttaan siipien k ärkiä ulom 
p a n a . Yläleuassa, heti sierainten
a lla tylppä hammas. K ilp ir iv i hy
v in leveistä k iivistä muodostunut
usein 4. kertaa korkeuttaan leveäm 
mät. —
(S iv u 7g.)
K u v a 12. K an ah au kan pää. *J%

n suku."

M ehiläishauka

N uolihaukan suku.

k an suku.

K a n a h a u k a n suku.

S u oh au -
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f f) Nilkka sääriluuta paljon lyhyempi.
*) Nilkka puoleksi höyhenpeitteinen. Kilpirivi noin jkilpinen. Pyrstö pykälepäinen ja pitkä. = H a a ra h a u k a n
suku. (Sivu 80.)
**) Nilkka paljas, väriltään keltainen. Kilpirivissä
10—14 melkein yhtä korkeata kuin leveätä kilpeä. Pyrstö =
edell. — H iirih a u k a n suku. (Sivu 80.)
***) Nilkan etupuoli varpaisiin asti höyhenpeitteinen, sen
takapuoli kilpipeitteinen. Pyrstö — edell. = P ieka n a h a u k an suku. (Sivu 81.)
****) Ainoastaan */s nilkkaa höyhenpeitteinen. Nilkka vaa
leitten suurien suomujen peitossa, väriltään sininen. Pyrstö leveäsulkainen, pyöreäpäinen. — K ä ä rm eh a u k a n suku. (Sivu 81.)
****») Koko nilkka höyhenpeitteinen. Nahka, joka ty
veltä yhdistää ulkovarpaan keskivarpaaseen, tavallisen suuri.
Pyrstö pyöreäpäinen. = M aa k o tka n suku. (Sivu 81.)
******) Nilkka puoleksi yltympäri höyhenpeitteinen, sen
paljaassa osassa noin 6-kilpinen kilpirivi. Keski- ja ulkovarvasta yhdistävä nahka pieni. Pyrstö = edellisellä. = M eri
k otkan suku. (Sivu 82.)
X X ) Ulkovarvas voi (niinkuin pöllölinnuilla) kääntyä
taaksepäin. Kynnet alta pyöreät.
A) Nilkassa ei ole kilpiriviä. Yläleuassa tylppä, hyvin
matala hammas. — K alasääslcen suku. (Sivu 82.)
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Biolooginen yleissilmäys petolintuihin.
A.

Liikuttavat'
lentäessään
siipiään hi
taasti ja ta
saisesti. L ii
televät ja
leijailevat
myös yl
häällä ilmassa.
B.

Lentäes
sään liikut
tavat nope
asti ja voi
makkaasti
siipiään.
Lentävät
verrattain
matalalla,
tai nuolen
nopeuudella pitkin
maata. Lin
tujen päälle
hyökkävät
ne aina vi
nosti yl
häältä.
C.

Pyytävät kaloja vedestä.

Huomatessansa saalin se räpyttää ilmassa siipiänsä, ennenkuin iskee kiinni. Elää ainoas
taan kaloista. Lentäessään näyttää se päältä
mustalta, alta valkealta. = Pandion haliaetus.
Huomatessansa saaliin se lähestyy sitä leijail
len, ennenkuin iskee kiinni. Syö myös vesi
lintuja, joita se pyytää vedestä. Väri tumma =
H aliaetus aihioilla.
P yytävät saaliinsa m elkein aina ilm asta.

Pyytää suurempia lintuja 1 = Falco gyrfalco.
kanalintuja y. m.

f — Falco

peregrinus.

Pyytää pienempiä aukeilla paikoilla olevia lin
tuja mutta myös suurempia, sekä joskus metsäja peltohiiriä maasta. Lentää usein pitkin maa
ta, vaan ottaa lintuja aina kiinni ilmasta =
Falco aesalon.

Pyytää pienempiä, aukeilla paikoilla olevia lin
tu ja; kesällä usein myös hyönteisiä = Falco
subbuteo.

Pyytää oikeastaan vaan hyönteisiä =

Falco-

vespertinus.

P yytävät saaliinsa — poikkeustapauksia lukuunottam atta —
ainoastaan maasta.

Syö peltohiiriä
NähdäkLentäessään Siivet suippo-1 pieniä linnunsensä saa ympäri vilje päiset. Pyrstö I poikasia, sam
liinsa rä lysmailla se ei •pitkä, näyttää! makoita ja
pyttää se
koskaan lei ilmassa tasa- j hyönteisiä =
soukalta. Pie- I
siipiänsä
jaile.
ni haukka, f Falco tinnun
culus.
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pysytellen
ilmassa sa
massa pai
kassa.

Syö pääasiallisesti käär
Lentää
meitä ja sammakoita =
usein kor
Circaetus gallicu s.
kealle il
Siivet
Syö peltohii-j
massa lii
tylppä
kuttaen sii päiset. riä, samma
koita, käär- = A rchipiään hi
Pyrstö
taasti ja mu verrat > meitä, Iin- buteo lagokaisesti se tain ly nunpoikasia ,pus.
kä liitele ja hyt. Suu jahyönteisiä.
— Buteo
leijailee ria hauk Ryöstää
usein kana- vu lgaris.
melkein yh
koja.
haukalta saa
tä usein.
liin.

E i koskaan
lentäessään
räpytä siipiänsä.
Lentää usein korkealle
liidellen ja leijaillen,
vaan yhtä tavallista
on, että niitten näh
dään hitaasti ja mu
kaisesti lentävän il
massa.

Lentää usein hyvin yl
häällä. Syö kaikenlai
sia lämminverisiä elä
viä, pääasiallisesti jänik
siä sekä myös haaskoja.
= A qu ila crysaetus.
Leijailee usein korkealle
maasta, vaan istuu ta
vallisemmin kivellä,
puunoksalla tai paalulla.
Nähtyään jotakin syötä
vää, lentää se maahan,
sekä voi täällä jalkasin
hypäten variksen tavalla
ajaa saliistansa takaa.
Syö pääasiallisesti sam
makoita, vaan myös matelioita, pieniä jyrsijöitä
ja haaskoja sekä joskus
lintuja ja jäniksiä. =
A qu ila naevia.

Lentää pöllöjen tapaan horjuvaisesti ja epäta
saisesti. Pieniä matkoja se liitelee, mutta ta
vallisesti se laimeasti ja hitaasti vaikka samassa
omituisella nuortevuudella liikkuu jotenkin ma
talalle suoniittyjen yli. Syö hiiriä, pieniä lin
tuja, niitten poikasia ja munia, sammakkoita,
hyönteisiä y. m. = Circus pygargus.
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Lentää raskaasti ja kömpelösti lähellä maata.
Pyytää saliinsa usein Jalkasin. Elää samma
koista, käärmeistä, hyönteisistä; joskus se myös
syö pieniä linnunpoikasia, sekä lisäksi lehtiä
ja hedelmiä. = Pernis.
D.

Pyytää saaliinsa sekä ilm asta että puiden oksilta ja maasta.

Lentää siten, että lyö muuta-'
man kerran nopeasti siipiään,
liitelee sitte pitkän matkan ja
lentää taas äskeisellä tavalla.
Ilmasta sieppaa se linnun sivul
tapäin tai alhaalta. Hiipii usein
saaliinsa kimppuun. Ilmassa
näyttävät sen siivet lyhyiltä ja
tylppäpäisiltä sekä pyrstö hy
vin pitkältä. — A stur.

Syö suurempia nisäkkäitä
ja lintuja. Suuri haukka.
= A . palum barius.
Syö kaikenlaisia pieniä lin
tuja sekä myös suurempia,
hiiriä ja hyönteisiä. Pieni
haukka. = A . nisus.

M e h ilä is h a u k a n s u k u {Pernis).
M e h ilä is h a u k k a (P . apivorus).

Päältä rus
kea, usein metallihohtava; alta usein vaalea, ruskeapilkkuinen, vaan voi olla hyvin tumma, sillä väriltään
lintu suuresti vaihtelee. Ruumiin pituus 56— 62 cm.,
jo sta 2 2 — 23 menee pyrstöön. Siipi 38,5 - 42 cm. —
Keski-Suom esta levinyt Pudasjärvelle ja Tornioon asti.
Etelä-Suom essa harvinaisempi. Hyöty vahinkoa pal
jo n suurempi. M.
i.

N u o lih a u k a n s u k u {Falco\
T u n t u r ih a u k k a (F . g y rfalco).

Nilkan etu
puoli puoliväliä alemmaksi höyhenpeitteinen. Päältä
ruskeanharmaa vaaleanharmailla pilkuilla ja viivoilla;
alta valkea, mustapilkkuinen; alaperä kellertävän v a l
kea, ruskeatäpläineu; suupielessä epäselvä, musta täplä.
K oivet vihreänkeltaiset. Ruumiin pituus 5 2 — 61 cm.,
jo sta pyrstöön tulee 2 2 — 2 4 cm. Siipi uroksella 35,5
39 cm.; naaraksella 4 0 — 41 cm. P o ik a n e n : päältä
i.
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i

tumman ruskeanharmaa höyhenissä kapeat, valkeat reu
n at; alta valkea, tiheästi ruskeatäpläinen. K oivet s i
nertävät. — Löytyy Lapissa, Pohjois- ja muualla Suo
m essa; syksyllä ja talvella hyvin harvinainen. V a
hingollinen
2.
Muuttohaukka (F . peregrinus). N ilkka
(niinkuin kaikilla seuraavilla nuolihaukoilla) kokonaan
paljas. P äältä on uros tuhkaharmaa, sulkain v arret
ja niissä olevat poikkiviivat mustahkot, mutta naarak
sen pohjaväri on enemmän ruskea; alta valkea tai k el
lertävä, viivat ja pilkut m u stat; suupielessä selvä
musta täplä. K oivet keltaiset. Ruumiin pituus 4 0 — 51
cm., jo sta 19—-20 cm. menee pyrstöön. Siipi urok
sella 3 0 — 31 cm., naaraksella 3 6 — 37 cm. Poika
nen: päältä ruskeanharmaa, höyhenissä kapeat ruosteenkeltaiset reunukset, jotk a päälaessa ja niskassa muo
dostavat pilkkuja; alta kellertävän valkea — ruosteenkeltainen mustanruskeilla täplillä. K oivet sinertävät.
— Siellä täällä koko maassamme. Hyvin vahingolli
nen.

3. Nuolihaukka (F . subbuteo). Päältä mus
tanharmaa (naaras ruskea) mustilla sulkavarsilla; alta
kellertävän valkea, mustilla, pitkinpuolisilla täp lillä;
säärihöyhenet, jo tk a ovat täplättömiä, ja alaperä ruos
teenpunaiset; niskassa kaksi vaaleata pilkkua; suupie
listä kulkee musta viiva alas kaulaan. K oivet k e l
taiset. Ruumiin pituus 3 0 ;B— 34,5 cm., jo sta noin 13
cm. tulee pyrstöön. Siipi 2 6 — 26,5 cm. Poikanen:
päältä mustahko; höyhenien reunukset ruosteenkeltaiset tai vaaleat; siivissä ja pyrstpssä valokärkisiä sul
kia. — E te lä- ja Keski-Suom essa. M.
4. Poutahaukka {F . aesalon). Myös toisessa
käsisulassa selvä pykäle. Uros: päältä tuhkaharmaa,
sulkavarsilla mustia viivoja; siipien ja pyrstön päät
mustat; posket vaaleanharmaat ruosteenkeltaisella se-

<
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koitettu; alta ruosteenruskea mustahkoilla, pitkulaisilla
täplillä varustettu.
Naaras: päältä ruskeanharmaa,
poikkiviivat ruosteenruskeat ja sulkavarret m ustat;
alta valkea; siellä täällä pitkiä, ruskeita pilkkuja; säärihöyhenet molemmilla sukupuolilla pilkulliset. Korvet
keltaiset. Ruumiin pituus 2 8 — 32 cm ., josta pyrstöön
menee 13 cm. Siipi uroksella 19— 20,5 cm., naarak
sella 2 1 — 22 cm. Poikanen: naaraksen kaltainen,
vaan on päältä vähäisen tummempi ja alta tiheämmin
täpläinen. — Lapissa ja Pohjois-Suom essa tavallinen;
Etelä-Suom essa harvinainen. Vahingollinen. M.
5. Tornihaukka ( F . tin n u n c u lu s ). Uros: päältä
punaruskea, joka höyhen mustalla kärjellä varustettu;
takaselkä ja pyrstö sinihaarm at; pyrstön kärjessä le 
veä musta ja kapea valkea v iiv a ; päälaki ja niska sini
harmaat mustilla viivoilla; alta ruosteenkeltainen, mustatäpläinen; säärihöyhenet ja alaperä kuitenkin täplättömät. K oivet keltaiset. Ruumiin pituus 33 cm., jo sta
16 cm. menee pyrstöön. Siipi 24,5— 26,5 cm. Naa
ras ja poikanen: päältä kaikialla punaruuni, mustatäpläinen; pyrstön kärki ja alaruumis = uroksella. E teläja Keski-Suom essa, Pohjois-Suom essa ja Lapissa har
vinainen— Hyöty on vahinkoa moninkerroin suurempi. M.

6.

Punajalkahaukka ( F . v e s p e rtin u s ). Uros:

tummansiniharmaa; pyrstö musta; alaperä ja säärihöy
henet punaruskeat. Naaras: päältä tuhkasininen, ruu
nilla poikkiviivoilla; kulkku keltainen; pää, niska ja
alta vaalean ruosteenruskeat, harvoilla mustilla p itkit
täisillä viivoilla ; pyrstö harmaa mustilla poikkiviivoilla.
K oivet kellanpunaiset. Ruumiin pituus 31 cm., josta
14 cm. menee pyrstöön. Siipi uroksella 19— 20,5 cm.,
naaraksella 2 1 — 22 cm. Poikanen: päältä mustanrus
k ea; joka höyhenessä ruosteenruskeita poikkiviivoja ja
samanvärinen reuna ja k ärki; siipisulat valkeakärkiset;
otsa ja alapuoli valkea; silmän alla selvä musta täplä.
— Harvinainen Itä-Suom essa. Hyödyllinen. M.
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Suohaukan suku {Circus).
1. Sinihaukka (C. pygargus). N eljä ensim
m äistä käsisulkaa sisähöyhdössään, sekä toinen, kolmas,
neljäs ja viides ulkohöydössään pykälaitaiset. Sisim 
mäiset käsisulat noin 3 0 cm. peitinhöyheniä ulompana.
Pyrstö siipiä pitempi. Uros: rinta, pää ja selkäpuoli
siuiharmaat; alta valkea; siipien kärkipuolet mustat.
Naaras: päältä ruskea; pää- ja kaulahöyhenet ruosteenkeltaisia reunoiltaan; samanvärisiä täpliä myös sii
pien peitinhöyhenissä; pyrstö mustahko, harmahtavilla
poikkiviivoilla; alta valkea, ruskeatäpläinen. K oivet
keltaiset. Ruumiin pituus uroksella 4 4 — 46 cm. ja
naaraksella 5 2 — 53 cm., josta edellisellä 21 ja jälkim 
mäisellä 23 cm. menee pyrstöön. Siipit uroksella
3 3 — 3 4 cm., naaraksella 3 7 — 38 cm.
P o ik a n e n : alta
ruosteenkeltainen, muuten naaraksen näköinen. Untuvapuvussaan valkea, mustalla silmäkehällä. —- Tavataan
Vaikka harvinaisena koko maassamme. M.
2 . Vaalea suohaukka {C. swainsoni). Kolme ensim
mäistä käsisulkaa sisähöyhdössään, sekä toinen, kolmas ja
neljäs ulkohöyhdössään pykälaitaiset. Pyrstö siipiä pitempi.
Ensimmäiset käsisulat eivät ulotu ulommaksi peitinhöyhe
niä. U ros: väriltään edellisen lajin kaltainen, vaan on vaa
leanharmaa siinä missä edellinen on siniharmaa. Naaras:
päältä tummanharmaanruskea; pää, kaula ja siipien peitinhöyhenet vaaleareunaiset ja pilkkuiset; alta hyvin vaaleanpunakeltainen, ruskeatäpläinen; pyrstö ruskea vaaleammilla
reunasulilla ja tummanruskeilla poikkijuovilla. Ruumiin pi
tuus (uroksella) 43 —44 cm. — (naaraksella) 50—52 cm. Siipi
uroksella 32,5 —35 cm., naaraksella 36 —38,5 cm - Poikanen
naaraksen kaltainen, vaan usein alta ruosteenpunainen il
man täpliä. — Pari kertaa Etelä-Suomessa ammuttu. M.
3 . Pienempi suohaukka {C. cinerascens).
Käsisulissa on kolme ensimmäistä sisähöyhdössään 2 —4 ulkohöyhdössään pykälaitaiset. Ensimmäiset käsisulat eivät
ulotu peitinhöyheniä ulommaksi. Siivet ulottuvat pyrstön
kärkeen asti. Uros: päältä tumman tuhkaharmaa tummem
milla täplillä; musta viiva käsisulkien y li; alta valkea, suu
rilla ruosteenruskeilla pitkulaisilla pilkuilla höyhenten kes-
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kellä. Naaras: päältä ruskea vaaleilla ruosteenpunaisilla,
täplillä; pyrstön päällimmäiset peitinhöyhenet vaaleat, punaruskeatäpläiset; pyrstö mustahko sisäsulat harmahtavilla,
reunasulat vaaleanpunakeltasilla viivoilla; alta vaaleanpunakeltainen ruosteenruskeilla viivoilla. Buumiin pituus (urok
sella) 40—42 cm. — (naaraksella) 43 —45 cm., josta n. 20 —23.
cm. menee pyrstöön. Siipi 33 —39 cm. Poikanen: päältä
ruskea, vaaleanruskeilla hövhenreunoilla; siipien suuret su
lat valkeakärkiset; alta ruosteenruskea, välistä mustanrus
keilla pitkulaisilla pilkuilla. — Ainoastaan pari kertaa EteläSuomessa ammuttu. M.
4 . R u s k e a s u o h a u k k a (C. ceruginosus). Käsisulissa on neljä ensimmäistä sisähöyhdössään 2 —5 ulkohöydössään pykälaitaiset. Ensimmäiset käsisulat noin 30 cm.
peitinhöyheniä ulompana. Siivet ulottuvat pyrstön kärkeen
asti. U ros: päältä tummanruskea, höyhenreunat vaaleat; pyrs
tön päällimmäiset peitinhöyhenet sekä pyrstö tuhkaharmaa,
ruskean vivahtava; pää valkea, musta viivainen; alta ruskea;
kulkku ja täplä rinnalla vaaleat. Naaras ruskea: päälaki
ja niska kellertävän valkea, ruskeapilkkuinen; alta punerta
van ruskea; kulkku kellertävän vaalea. Buumiin pituus (naa
raksella) 55 — (uroksella) 49 cm., josta noin 24 cm. menee
pyrstöön. Siipi 37,5 —43 cm. Poikanen: naaraksen kaltai
nen, vaan alta ruskea, sekä joskus rinnassa kellertävän val
kea täplä. — Varmuudella ainoastaan kerran ammuttu Lou-,
nais-Suomessa. M.

K a n a h a u k a n s u k u {A stur).
i.
K a n a h a u k k a (A. palumbarius)
U ros:
päältä ruskeanharmaa, usein tuhkasiniselle hohtava;
niskahöyhenet vaaleareunaiset; alta valkea mustahkoilla
viivoilla; pyrstön kärkireuna valkea, yläpuoli mustah
koilla sekä alapuoli harmaanvalkeilla poikkiviivoilla.
Buumiin pituus joko (uroksella) 55 cm., jo sta 22 cm.
tulee pyrstöön, tahi (naaraksella) 65 cm., 25 cm:inen
pyrstö siihen luettuna. Siipi uroksella 3 1 — 33,5, naa
raksella 35,5— 39,5.
N a a r a s : sekä ylä- että myös ala
puoli vahvasti ruskealta vivahtava. P o ik a n e n : päältä
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ruskea vaaleankellertävillä höyhenreunoilla; siivillä sel
viä poikkiviivoja; alta kellertävän vaalea mustahkoilla
pilkuilla. — Suomessa tavallinen, L apissa harvinai
nen. Nuoret kanahaukat muuttavat pois talveksi. H y 
vin vahingollinen.
2 . V a rp u s h a u k k a ( A . nisus). U ro s : päältä
tummansiniharmaa; siivillä ruskea vivahdus; alta val
kea ruosteenruskeilla mustahkoilla viivoilla; pyrstössä
5 — 6 mustaa viivaa, sekä valkea kärki. N a a r a s : vaa
leampi, sekä väriltään vähemmän ruskea. Ruumiin
pituus (uroksella) 32 cm., jo sta 15 cm. tulee pyrstöön;
{naaraksella) 3 8 — 40 cm., 18 cm. pitkällä pyrstöllä.
Siipi 19— 24,5 cm. P o ik a n e n : päältä höyhenet har
maanruskeat, punaruskeareunaiset; alta valkea, ru skeatäpläinen ja viivainen. — Tavallinen E telä- ja K eskiSuomessa. Hyvin vahingollinen. Suurin osa muuttaa
talveksi maasta pois.
H a a r a h a u k a n s u k u (.Milvus).
1. H im eä h a a r a h a u k k a (M. nigrans). Päältä mustanruuni; alta punaruuni mustilla, pitkinpuolisilla viivoilla.
Pää ja kulkku vaaleanharmat, mustaviivaisat. Ruumiin
pituus 55—58 cm., josta 23,5 —26,5 tulee pyrstöön. Siipi
41—48 cm. — Ainoastaan muutamia kertoja Suomessa am
muttu.

(Hiirihaukan suku Buteo).
I.

Hiirihaukka (B . vulgaris).

Väriltään h y 
vin vaihteleva, vaan päältä aina ruuni, joko y ksiväri
nen, tai kirjava: alta ruuni ja vaaleankirjava. Ruu
miin pituus 5 0 — 56 cm., jo sta 26 cm. menee pyrstöön.
Siipi 3 7 — 41,5 cm. Poikanen: päältä ruskea; siipien
höyhenillä usein ruosteenpunaiset reunat; alta valkea
ruosteenkeltaisilla täplillä. Untuvapuku harmaa, ruskeaan
vivahtava; alta vaaleampi. — K e s k i-ja Etelä-Suom essa.
Hyöty varmaan vahinkoa tuntuvasti suurempi. M.
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Piekanahaukan suku (.Archibuteo).
i. Piekanahaukka (A . lagopus). Selkäpuoli,
siivet ja vatsa ruskeat kellanvaalealla tai ruosteruskealla sekoitetut; pää, kaula ja rinta vaaleankeltaiset
pitkänpuolisilla ruskeilla viivoilla; pyrstö tyveltään val
kea, kärkipuoleltaan tummanruskea; väri kuitenkin suu
resti vaihtelee. Ruumiin pituus 53— 58 cm., josta noin
2 3 cm. menee pyrstöön. Siipi 4 1 — 4 4 cm. PohjoisSuomessa ja Lapissa, muualla ainoastaan muuttoaikoina.
Hyöty vahinkoa paljon suurempi. M.
1.

Käärmehaukan suku (Circcetus.)
Käärmehaukka (C. gallicus)-. päältä ruskea; alta

valkea ruskeilla viivoilla ja täplillä; pyrstössä alla kolme
poikkiviivaa. Ruumiin pituus 64—66 cm., josta noin 27
cm. tulee pyrstöön; naaraksella puheenalaiset numerot ovat
70 ja 29 cm. Siipi 50—54,5 cm. Poikaset: vanhempien lin
tujen näköiset, vaan täplät kaulassa ja rinnassa ovat hyvin
suuret. — Pari kappaletta Kaakkois-Suomessa ammuttu.

1.

Maakotkan suku (A qu ila ).
Maakotka (A . chrysaetus). P äältä tumman

ruskea, harmaalla sekoitettu; pää ja niska ruuninkeltas e t; alta mustanruskea. Poikanen: myös selkäpuoli
tummanruskea; pyrstö tyveltään valkea. Ruumiin p i
tuus 8 9 — 96 cm., josta 3 3 — 36 cm. tulee pyrstöön.
Siipi 6 4 — 69 cm. — L öytyy koko maassamme. H y
vin vahingollinen.
2. Kiljukotka (A . naevia). R uskea; päältä
tumma, alta vaaleampi; pää ja kaula harmaanrutinit;
siipien sulat mustanruskeat, tyveltään valkeat, täpläiset. Poikanen: päältä valkeatäpläinen, usein keltai
nen täplä niskassa; alla pitkänpuolisia ruosteenkeltaisia
äpliä; pyrstön kärki tuhkaharmaa. Ruumiin pituus
6 0 — 70 cm , jo sta 2 4 — 26 cm. tulee pyrstöön. Siipi
5 1 — 54 cm — Erittäin harvinainen Länsi-Suom essa.
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M e rik o tk a n su k u (Haliaetus).

i. Merikotka (H . albicillä). P äältä ruuni,
jo ka höyhenessä harmaanruskea reuna ja mustahko
kynä; pää ja kaula vaaleanharmaanruskeat; pyrstön
sulat valkeat. Ruumiin pituus 8 9 — 100 cm., josta
3 1 — 33 cm. menee pyrstöön. Siipi 6 4 — 73 cm. Poi
kanen: pää, kaula ja pyrstö m ustanruskeat; muuten
ruosteenruskea, mustahkoilla pilkuilla. — Meren ja
suurempien järvien rannoilla koko masssamme. Hyvin
vahingollinen. M.
K a la s ä ä s k e n su ku (Pandion).

i.

Kalasääski (P. haliaetus).

P äältä ru skea;
otsa ruskea valkeilla höyhenreunoilla; päälaki ja niska
valkeat, ruskeatäpläiset; alta valkea; rinnassa suuri rus
kea täplä. K oivet lyijysiniset. Ruumiin pituus 54— 60
cm., jo sta 1 8 — 2 0 cm. menee pyrstöön. Siipi 45,5—
50 cm. Poikanen: päältä valkealla kirjattu ; pyrstönkärki ruosteenkeltainen; rinnassa harvoja ruosteenrus
keita täpliä. — Koko massamme. Vahingollinen. M.

5 Lahko Pöllölinnut (Striges).
*) Otsassa kaksi pitkää töyhtöä. Korva-aukko kanne
ton. Silmäkiemurat paljoa suuremmat silmien alla kuin nii
den päällä. Pyrstö pyöreäpäinen ulottuu vähän siipien kärkiä ulommaksi = H u u h kajan suku. (Sivu 84).
**) Otsassa ei ole töyhtöä. Korva-aukko ja silmäkie
murat = edellisellä suvulla. Pyrstö poikkipäinen tai nalkkimainen ulottuu siipien kärkiin tai ulommaksi. — H iiriä ispöllön suku. (Sivu 84).
***) Otsassa kaksi höyhentöyhtöä. Korva-aukot kan
nella suljetut. Sibnäkiemurat täydelliset yltympäri silmän.
Pyrstö ei ulotu siipiä ulommaksi. = S a rvip ö llö n suhu.
(Sivu 85).
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***») Qtsassa ei ole töyhtöä. Korva-aukot ja silmäkiemurat = edellisellä suvulla. Pyrstö ulottuu siipien kärkiä
ulommaksi. — K issap ö llö n suhu. (Sivu 85).

Biolooginen yleissilmäys pöllölintuihin.
A. L ajit, joiden pääruokana on metsä- ja peltohiiret
tai tunturisopulit.

1

Lentää myös päivällä. Lento hau
kan lennon kaltainen, nopea ja ääne
käs (ei äänetön, kuten kaikkein
muiden pöllöjen). Pääruokana L a 
Suuria laje pissa sopulit; talvella muualla Suo
ja. Syövät messa hiiret ja linnut. Yalkea lin
tu = Sumia nyctea.
myös kana
' Oleskelee nuorissa havumetsissä
Pyytävät
lintuja.
= Syrnium uralense.
säänöllisesti
Oleskelee alavametsissä Lapissa;
myös lin
talvella
se joskus retkeilee muu
tuja. Oles
hun Suomeen = Syrnium lappokelevat met
nicum.
sissä.
Pieniä lajeja jotka Kesällä metsissä. Näkee
myös hyönteisiä pyy päivällä hyvin huonosti.
tävät. Päivällä hy = Syrnium funerium.
vin vähäsen arkoja; Pieni pöllö varpusen ko
usein ihmisasuntojen koinen. Kesällä vuori
sissa metsissä = Sumia
läheissydessä.

passerina.

Keskiko
koisia,
kaikkein
hyödylli’. simmat
pöllölajit
maassam
me. Syövät
harvoin pie
niä lintuja.

Oleskelee kosteissa tai soisissa metsissä. Len
tää päivällä nopeilla siivenlyönnillä tai liitelee
ilmassa haukkojen tapaan. Erotetaan silloin
suuren päänsä kautta pienestä haukasta = Syr-

nia alula.

Oleskelee aukeilla mailla. Istuu myös usein
maassa = Asio accipitrinus.
Oleskelee metsissä ja metsien rinteillä, mieluum
min havumetsissä Kaksi höyhentöyhtöä päässä.
= Asio otus.
Oleskelee metsissä mieluummin vanhoissa lehti
metsissä ja puistoissa = Syrnium aluco.

6
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B. Syö pääasiallisesti suurempia lintuj>vv
■•
,
(etupäässä kanalintuja ja variksia), jäniksiä,
■
s
oravia y. m. vaan myös paljon metsä- ja , .sl®sa'
peltomyyriä. Kaksi h öyhentöyhtoä päässä =
n u- — •”u~
S trix .

°'

H u u h k a ja n s u k u (Strix).

i. Iso huuhkaja (S . bubo). Ruosteenkeltainen mustahkoilla täplillä, pilkuilla ja viivoilla; har
tioissa ja siivissä valkoisia pilkkuja; kulkussa suuri val
kea täplä. Ruumiin pituus 6 3 — 77 cm., jo sta 2 5 —-28
cm. menee pyrstöön. Siipi 4 3 — 49 cm. P o ik a n e n :
kellanharmaa mustahkoilla poikkiviivoilla. — T avalli
nen koko massamme. Vahinko luultavasti hyötyä suu
rempi.
H iir iä is p ö llö n s u k u (S u m ia ).

1.

Tunturipöllö (S . nyctea).

Lum ivalkea rus
keahkoilla poikkiviivoilla, jo ita kuitenkin, erittäin urospuolelta, kokonaan voi puuttua. Ruumiin pituus 6 8 — 71
cm., jo sta 26 cm. menee pyrstön. Siipi 4 0 — 48 cm.
— Lapin ja Pohjois-Suomen tuntureilla, erittäin tunturitasangoilla ja on siellä hyödyllinen. E siintyy ta l
vella myös muualla Suomessa, ja voi silloin erityisinä
vuosina olla tuntuvaksi vahingoksi turkinpyilleo
2. Hiiriäispöllö ( 5 . ulula). P äältä ruskea, valkeatäpläinen; silmän ja nokan välillä ruskea täplä; alta
valkea ruskeilla poikkijuovilla; pyrstö nalkkimainen.
Ruumiin pituus 3 8 — 41 cm., jo sta noin 16 cm. menee
pyrstöön. Siipi 2 2 — 26 cm. — Hyvin hyödyllinen.
Tavallinen maassamme.
3. Varpuspöllö (S . passerina). P äältä h ar
maanruskea, harmaanvalkeapilkuinen; alta valkea har
maanruskeilla pilkuilla ja viivoilla. Ruumiin pituus
24 — 2 6 cm., jo sta 11 menee pyrstöön. Siipi 9,5— 11
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cm. Poikanen on ruskeampi; pilkut harmaampia ja
pienempiä, — Koko maassamme harvinainen.

Sarvipöllöq suku (Asw).
1.

Sarvipöllö (A . otus).

Päältä mustanruskean,
ruosteenkeltaisen ja harmaankirjava; alta ruosteenkeltainen, mustakkoilla pitkinpuolisilla viivoilla. Ruumiin
pituus 34— 35 cm., josta 15 menee pyrstöön. Siipi
2 9 —-30 cm. Poikanen: kellanharmaa; poikkiviivat
mustat. — Etelä-Suom essa tavallinen, Keski-Suom essa
harvinaisempi. Hyvin hyödyllinen.
2. Suopöllö (A. accipitrinus). Päältä ruosteenkeltaisella ja mustanruunisella kirjattu; alta enem
män tai vähemmän ruosteenkeltainen, varustettu mustahkoilla pilkuilla ja viivoilla; silmien ympäri musta
kiemura; otsatöyhdöt hyvin lyhyet. Ruumiin pituus
36 cm., jo sta 15 cm. menee pyrstöön. Siipi 30,5— 38
cm. Poikasen höyhenpuku paljon mustempi. — L a 
pissa ja Pohjois-Suom essa tavallinen; eteläänpäin yhä
harvinaisempi. Hyvin hyödyllinen.

Kissapöllön suku (Syrnium).
1. Helmipöllö (S . funereum ). Päältä ruskeahko,
valkeatäpläinen; silmäin ja nokan välillä musta täplä;
alta ruskeanvalkea-kirjava;
pyrstö pypreäkärkinen.
Ruumiin pituus 2 3 — -25 cm., jo sta 11 tulee pyrstöön.
Siipi 15,5— 18 cm, Poikanen: tummanruskea; valkeat
pilkut harvemmat ja puuttuu niitä paikottain päästä,
kaulasta ja seljästä. — E telä- ja Keski-Suomessa ta 
vallinen; pohjoiseenpäin harvinainen. Hyöty lienee
vahinkoa suurempi.
2. Kissapöllö (S . aluco). Päältä hienosti kir
jattu harmaan- tai kellanruskealla, harmailla ja mus
tanruskeilla, mustahkoilla pitkinviivoilla, hartioissa rivi
valkeita täpliä; alta vaaleanharmaa tai ruosteenkellan-

86
valkea mustahkoilla pitkinviivoilla; pyrstö pyöreäkärkinen. Ruumiin pituus 3 7 — 4 5 cm., jo sta 17— 18 cm.
tulee pyrstöön. Siipi 2 7 — 3 0 cm. P o ik a n e n : har
maa ruskeahkoilla pitkinviivoilla. Sangen harvinainen
Etelä-Suom essa. Hyvin hyödyllinen.
3 . Viirupöllö ( 5 . uralense). Vaaleanharmaa,
ruunilla pitkinpuolisilla täplillä; silmän iriskalvo mus
tanruskea; pyrstö nalkkimainen. Ruumiin pituus 6 5 — 68
«m., josta 32 cm. kuuluu pyrstölle. Siipi 3 4 , 5 — 37
cm. — Koko maassamme, vaan hyvin harvinainen.
Luultavasti on hyöty vahinkoa suurempi.
4. Lapinpöllö ( S . lapponicum ). P ää hyvin
suuri, tuuheilla, tiheillä höyhenillä; päältä tummanrus
kea, ruskealla ja valkoisella hienosti k irjattu; alta harmaanvalkea ruskeilla pitkintäplillä; naamakehät tukhaharm aat ja niissä 8— 1 0 mustahkoa kiemuraa. Ruu
miin pituus 7 0 cm., jo sta 2 8 kuuluu pyrstöön. Siipi
42,5— 47 cm. P o ik a s e lla tiheät mustahkot poikki ju o v at. — Lapissa, vaan tavataan talvella muuallakin
Suomessa.

6 Lahko Kanalinnut (Gallince).
*) Takavat vasta ei ole. Pyrstön keskimmäiset sulat
hyvin pitkät.
A) Nilkka ja varpaat höyhenpeitteiset = H ietahan an
suhu. (Sivu 87.)
**) Takavarvas on olemassa. Pyrstön keskimmäiset su
lat eivät ole pidentyneet.
A) Nilkka ja varpaat höyhenpeitteiset — M etsäkan an
suhu. (Sivu 88.)
B) Nilkka höyhenpeitteinen, varpaat paljaat = T eir en
suhu. (Sivu 89.)
C) Nilkan alapuoli ja varpaat paljaat — M etsä p yyn
suhu. (Sivu 91.)
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D) Nilkka ja varpaat paljaat.
a) Pyrstö lyhyt, 18-sulkainen; pyrstönsulat eivät ole
peitinhöyheniä pitemmät. Silmänreutius paljas ■ T urkinp y y n suku. (Sivu 91).
b) Pyrstö hyvin lyhyt, i 2-sulkainen, pyrstösulat mel
kein peitinhöyhenien peitossa. Silmänreutius höyheninen =
V iiriäisen suku. (Sivu 92).

tSiolooginen yleissilmäys kanalintuihin.

A. Oleskelevat aukeilla mailla.
Syövät siemeniä ja ) Oleskelevat enimmäkseen niittymailla
hyönteisiä,silmukoita \= Starna perdix.
.
_ m a
(Oleskelevat pääasiallisesti peltomailla
I— Ortygion coturnix.

PS. Oleskelevat pensaisilla tai metsäisillä mailla.
Syövät ke
sällä mar
joja, sieme
niä, pieniä
lehtiä ja
muita kasviosia sekä
hyönteisä;
talvella
enimmäkseenkoivunsilmuja.

Oleskelee vanhoissa, vuorisissa, soisissa met
sissä. Syö talvella pääasiallisesti männynneulasia = Tetrao urogallus.
Oleskelee vanhoissa, usein koivujen sekoitta
missa kuusimetsissä = Tetrastes bonacia.
Oleskelee metsänlaidoilla, lähellä viljelyksiä,
pensaisilla ja vesiperäisillä mailla = Tetrao

tetrix.

Oleskelee pensaisilla, vuorisilla ja soisilla m ailla;
talvella koivumetsissä = Lagopus albus.
Oleskelee tuntureilla. Syö talvella myös va
riksenmarjoja = Lagopus mutus.

H ie ta k a n a n su ku (Syrrhaptes).
Hietakana (S. paradoxus). Uros: Harmaankeltainen; selkäpuolessa mustat poikkijuovat, jotka muodostavat
kehän rinnan y li; vatsassa suuri musta täplä; otsa, posket
ja kulkku punakeltaiset. Naaras: myös päälaessa, niskassa
ja siivissä mustaa; kulkku vaaleankeltaisempi mustalla vii
valla reunattu; musta kehä puuttuu rinnasta. Ruumiinlpituus 47 cm., josta noin 20 menee pyrstöön. Siipi 23—25 ,5
cm. — Kerran ammuttu Etelä-Suomen saaristossa.
1.
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1.

Metsäkanan suku (L&goptis).
Metsäkana (L. dlbus). Talvella: lumival

kea, pyrstösulat mustat ja silmätäplä punainen, jo ka
viimemainittu naaraksella ori niin pieni, että se mel
kein kokonaan joiltuu höyhenten peittoon. Kesällä:
päältä mustalla, punaruskealla ja ruosteenkeltaisella k ir
ja ttu ; alta valkea mustanruskeilla höyhenillä sekoitettu;
pää, kaula ja rinta uroksella punaruskeat, naaraksella
ruosteenkeltaiset, mustatäpläiset. Nokka 1 2 — 14 mm.
korkea, 22 mm. pitkä. Ruumiin pituus 4 0 — 42 cm.,
josta noin 11 cm. menee pyrstöön. Siipi 17,5— 21,5
cm. P o ik a n e n : naaraksen kaltainen, vaan päällä on
suuret mustat täplät; värit vaihtelevat alta ruosteenkeltaisesta — kellanharmaaseen, rinnassa harvoja, tum
manruskeita täpliä ensimmäiset käsisulat harmaanrus
keat kellertävillä täplillä ulkohöydyssään. — Koko
maassamme, vaan on Etelä-Suom essa harvinainen ja
puuttuu Ahvenanmaalta.
2. Kiiruna (L . mutus). Talvella: lumivalkea;
pyrstösulat m ustat; silmätäplä punainen; uroksella oh
ja k s e t mustat, naaraksella vaaleanruostenkeltäiset tai
vaaleanruunit. Kesällä. Uros: pää, kaula, selkä ja
rinta mustat, valkotäpläiset sekä ruosteenharmaalla k ir
ja tu t; alta valkea. Naaraksella on miista väri sekoi
tettu ruosteenkeltaisella ja vaaleanharmaalla. Syksyllä
ovat rinta ja k y ljet siniharmaat mustanruskealla k irja 
tut. Nokka 8 — 9 mm, korkea, 14 mm. pitkä. Ruu
miin pituus 31-—37 cm., jo sta noin 10 cm. menee
pyrstöön. Siipi 18,5— 20,5 cm. Poikanen: naaraksen
näköinen, vaan ensimmäiset käsisulat harmaanruskeat.
— Lapin tuntureilla.
3; Metsäkanan sekasikiöt tunnetaan helposti
siitä, että käsisulat eivät ole valkoiset niinkuin m etsä
kanalla vaan kirjatut.

89
a ) Riekkoteiri. Uros: kirjattu ja vipevöitty
mustalla ja valkealla sekä vähän harmaalla ja ruske
alla ; pyrstö syvästi jakopäinen, musta, valkeakärkineö;
nilkka harmaanvalkea. Ruumiin pituus 4 7 — 53 cm.
Siipi 2 9 — 25,5 cm. Naaras: enemniän ruskealla kir
jattu, eikä sen pyrstö ole niin syvästi kärjestään jaettu.
Ruumiin pituus 42 cm. Siipi noiri 20,5 cm.
b) Riekkometso. Uros: valkea, harmaalla, mus
talla ja ruskealla vipevöitty; pyrstö’ musta, tyveltä val
k ea; keskimmäisten sulkien k ärjet reunaltaan valkeat;
nilkka ja varpaat valkeat. Ruumiin pituus 60,5 cm.,
jo sta noin 17,5 tulee pyrstöön. Siipi 27,5 cm. — Hy
vin harvinainen sekasikiö, sillä sitä on ainoastaan 5
kappaletta tavattu, vaan niistä kolme Suomen Lapista.
c) Riekkopyy. Uros: päässä pieni, vaaleanhar
maa, musta viivainen töyhtö; pohjaväri valkea; päältä har
maalla, mustalla ja ruskealla kirjattu; pyrstö, lG-sulkainen,
tyvipuolelta musta, valkealla vipevöitty, kärkipuolella musta,
välkeakärkinen; varpaat */» pituudestaan höyhenpeitteisei.
— Erittäin harvinainen. Ei ole Suomessa vielä tavattu.

Teirin suku (Tetrao).
i. Teiri (T . ietrix). Uros: musta; kaula, eturinta ja takaselkä sinisellä hohdolla; silmien yli pu
nainen; siiven tyvessä ja sen keskellä valkea täplä;
alaperä valkea; pyrstö kaksihaarainen. Naaras: päältä
ruosteenruskea, mustilla poikkiviivoilla; kulkku har
maanvalkea; alta vipevöitty mustalla ja harmaanvalkealla; pyrstö lovipäinen. Talvella on ensivuoden urok
sella päälaki, siipien peitinhöyhenöt, käsisulat ja yläperä ruskealla vipevöityt. Rautakana (se on hyvin
vanha naaras): hyvin nuoren uroksen kaltainen, vaan
sillä on usein valkea täplä kulkussa ja valkeita viivoja
rinnassa sekä on seljässä ruosteenruskealla vipevöptty.
Poikanen: naaraksen näköinen. Elokuussa tulevat nuo
ret koirakset mustatäpläisiksi. Ruumiin pituus pyrs-
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töineen uroksella 6 0 — 6 5 cm., josta noin 2 0 cm. me
nee pyrstöön. Siipi 2 5 — 25,5 cm.; naaraksella 4 0 — 5 0
cm., jo sta noin 17 cm. menee pyrstöön. Siipi 22,5—
23 cm. — Koko maassamme tavallinen.
2. Metso (T . tirogallus). Uros: musta; har
tiat ja siivet ruskeat; pää ja kaula vipevöityt mustalla
ja vaaleanharmalla; rinta vihreä, metallinhohtava. Ruu
miin pituus 72 — 78 cm., josta noin 22 cm. menee pyrs
töön. Siipi 3 8 — 41 cm. Naaras tai koppelo: päältä
mustalla ja ruosteenkeltaisella k irjattu; kulkku ja eturinta kirkkaasti kellanruskeat; alta valkealla ruosteen
keltaisella ja tummanruskealla kirjattu. Ruumiin pi
tuus 6 0 —65 cm., josta noin 2 0 tulee pyrstöön. Siipi
2 9 — 31,5 cm. Rautakana: väriltään vaihteleva, vaan
on usein päältä, harmaalla, mustalla ja punanruskealla
vipevöitty; rinta metallin vihreällä sekoitettu; aina ovat
kuitenkin pyrstön päällimmäiset peitinhöyhenet ja osa
pyrstösulista valkeakärkiset. Nuorella naaraksella on
hartioissa ja siipien peitinhöyheuissä kellertäviä viivoja
kynissä. Nuorella uroksella ovat pää ja kaula vaa
leanharmaat ja mustanruskealla sekoitetut; kulkku vaa
leanharmaalla ja ruskealla; hartiat ja selkä mustalla
ja ruskealla kirjatut. — Tavallinen koko maassamme.
3 ) S e k a s ik iö it ä :

a) Korpimetso (Teiren ja metson sekasikiö).
Hyvänä tuntomerkkinä on käsisulkien ruodot, jotka
korpimetsolla ovat vaalean harmaanruskeat, metsolla
tummanruskeat sekä teirellä vaaleat. Uros: muistut
taa väriltääu enemmän teirtä, vaan valkea juova siipien
yli puuttuu, eivätkä jakopäisen pyrstön molemmat k är
je t ole ulospäin kääntyneet, niin kuin teirellä. Ruumiin
pituus 6 9 — 73 cm. Siipi 3 1 — 32 cm. Naaras on vä
riltään usein hyvin koppelon kaltainen. P yrstö on ai
noastaan vähän jakopäinen, tai melkein poikkipäineu,
vaan ei koskaan pyöreäpäinen niinkuin metsolla. Ruu-
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miin pituus 5 0 — 53 cm. Siipi 2 3 — 25,5 cm. — L ö y 
tyy harvinaisena koko maassamme.
M e ts ä p y y n s u k u (Tetrastes).
1. M e ts ä p y y . Ruskealla, harmaalla, mustalla ja
valkealla k irjattu ; päälaessa pieni töyhtö; pyrstösulkien,
paitsi kahdessa keskimmäisessä, harmaan kärjen takana
musta poikkiviiva; kulkku uroksella musta, naaraksella
ruosteenkeltaisella kirjattu. Ruumiin pituus noin 40 cm.,,
jo sta 12 menee pyrstöön, Siipi 16— 17 cm. Naaras
on vähän pienempi. — Tavallinen Suomessa, harvinai
nen Lapissa.
2. S e k a s ik iö it ä :
a) P y y t e i r i (Metsäpyyn ja teiren sekasikiö). U ros:
Väriltään paremmin pyyn kaltainen; rinta musta, vaan joka
höyhen on reunaltaan valkea; alempana valkeat reunat tule
vat yhä leveämmiksi, niin että vatsa näyttää melkein val
koiselta; päältä mustalla, ruskealla ja harmalla vipevöitty;.
siivissä on ruskea väri voitolla; pieni, vaikka selvä höyhentöyhtö päässä; pyrstö halkinainen. — E i varmuudella vielä
Suomessa tavattu.
T u r k in p y y n s u k u CStarna).

i. Turkinpyy ( S . perdix). U ro s: päältä h ar
maalla ja ruskealla vipevöitty sekä ruosteenruskeilla poikkijuovilla; siivissä siellä täällä ruosteenpunaisia täpliä;
pyrstö, paitsi keskimmäiset sulat, ruosteenpunainen;
peitinhöyhenissä ruosteenpunaisia poikkiviivoja; otsa,
kulkku ja päänkupeet ruskeankeltaiset; alta hyvin hie
nosti mustasta ja harmaasta vipevöitty; vatsassa suuri
tummanruskea täp lä; kyljillä leveitä ruosteenruskeita
poikkiviivoja. Ruumiin pituus 26 cm., jo sta noin 8
cm. menee pyrstöön. Siipi 14,5— 16,5 cm. N a a r a s :
uroksen kaltainen, vaan siipien peitinhöyhenissä mus
tia poikkiviivoja sekä poikkiviivat pyrstössä mustan
ruskeat; tummanruskea täplä vatsassa puuttuu, tai on

pienem pi; poikanen enemmän ruskeanharmaä • päässä,
kaulassa, rinnassa ja siipiöti peitinhöjrhenissä teilertäväri•vaaleita ruotoviivoja. — Tavallinen E telä- ja K eskiSuomessa.
V iir iä is e n su ku (Ortygion).

i. Viiriäinen (O . coturHix). Uros : päältä Har
maanruskealla ja mustalla kirjättu sekä harmaanvalkeilla kynäjuovilla; silmäin yli sekä keskellä päälakea
harmaanvalkea ju o v a ; kulkku sekä kaksi juovaa kul
milla ruosteenruskeat; alta vaaleanharmaa, sivuilla mustahkoja viivoja. N a a ra s ja poikanen tummempi; kulkku
vaaleanharmaa; rinta tiheästi mustahkotäpläinen. Ruu
miin pituus 1 8 — 2 0 cm., jo sta 4 menee pyrstöön. Siipi
1 0 — 10,5 cm. — Hyvin harvinainen Etelä-Suom esta—
■Oulun tienoille.

7 Lahko Kahlaajat (Grallce).
X J Nokka on kova noin pään pituinen tai lyhyempi,
paksunee kärkipuolella. (Rantahanakalla on pitkä nokkd). Otsa
korkea. Keski ja ulkovarvas tyveltä räpylällä toisiinsa yhty
neet. Takavarvasta usein ei ole; mutta kun on, niin se aino
astaan kärjellä sattuu maahan. Sieraimet matalassa syven
nyksessä nokan kärkipuolella.
A. Nokka paksunee äkkiä kärki
puolella. Takavarvas vajanainen
tai puuttuu. Siivet suippopäiset —
K u rm itsa n suhu. (Tunturikurmitsanjalka, katso kuvaj / j (Sivu 98.)
B. Nokka = edell. Takavar
vas on olemassa. Siivet leveät, iylp.K u v a 13. T u n turik urm itsan pää. päpäiset. Niskassa höyhentöyhtö =
H y y p ä n suhu. (Sivu 100.)
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C) Nokka suora. Takavarvas
pieni, vaan hyvin kehittynyt. Siivet
su ippopäiset. Varpaat täydellisesti
rillään toisistaan. — L u o tu la isen
esuku. (Sivu 100).

K u v a 14.

Lu o tu laisen pää.
K uva 15 .

D) Nokka melkein suora, päätä pal
joa pitempi. Siivet = edell. Takavar
vas puuttuu = R an tah arn kan su
ku. (Sivu zor.)
V. '/.) Nokka kova ja vahva, noin
pään pituinen. Takavarvas hyvin ke
hittynyt. Sieraimet nokan keskikohdalla,
lähellä alareunaa. Suuri osa säärestä
paljas, josta syystä koivet tulevat hyvin
karkeiksi = K u rje n suku. (Sivu 101.)
X X X ) Nokka ainakin tyvipuölella
pehmeä; pään pituinen tai pitempi, ohut.
Takavarvas on olemassa.
Ä) Eluvarpaat (ainakin keski- ja
ulkovarvas) tyveliään räpylällä yhty
neet toisiinsa. Koivet korkeat. Siivet
stiippopäiset.
a) Nokka pitkä alaskaareva, tylp
päpäinen, ätnoastääu kärjestä kovä; K u v a iö .

L uotulaisen
ialka.

Raataharakanjalka

s/
/4 *
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K a ik k i etuvarpaat räp ylällä
yhtyneet —
(S ivu j o i .)
b) N okka pitk ä, pehm eä,
ylöskaareva, kärjeltään si
vu llepäin vähän litistynyt ja
k o va ; ainoastaan ulkovarvas
rä p ylä llä yhtynyt keskivarpaaseen. —
(S ivu 102).
c) N okka noin pään p i
tuinen j a pehm eä, sen syrjät
eivät ole sisäänpäin käänty
neet, kärjeltään sivu llepäin
vähän litistynyt ja kova.
Uiko- j a keskivarpaiden v ä 
lissä tyvellä räp ylä =
(S ivu 10 2 .)
d) N okka p äätä pitem pi,
suora ta i vähäsen ylöskaa
reva, sen syrjä t sisäänpäin
kääntyneet; koko kärkipu oli
kova, suippopäinen. Pyrstö
ei ulotu siiven k ärkiä ulom 
m aksi. S elvä räp ylä uikoK u v a 17. P ien i k u o ve n jalk a .
.
..
j a keskivarpaiden välissä,
vaan aivan p ie n i räp ylä yh distää sisävarpaan keskivarpaaseen . =
(S iv u 103.)
e)
Nokka noin p ään pituinen, suippopäinen, suora ja
pehm eä, p a itsi kärkeä, jo k a on kova. Pyrstö ulottuu siiven
k ärkiä ulomm aksi. R äpylät varpaiden välissä = edell. =
( S iv u 104.)
B ) N okka p äätä pitem pi. Varpaat erillää n toisistaan ,
ilm an räpylää. K o ivet m atalat, sääret joko vaan päässään
p a lja a t, ta i täydellisesti höyhenpeitteiset. Silm ät hyvin taakse-

K u o vin suku.

suku.

P un aku ovin

kulaisen suku.

V iklan suku.

J ta n ta sivin suku.

Suo-
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p äin , korva-aukkoa ylem pänä. S iivet leveät vähemm än suippopäiset.
a) N okan k ärk i liereä. Koko sä ä ri höyhenpeitteinen —
(S iv u 105.)
b) N okan k ä rk i litistynyt. Osa säärestä p a lja s =
(S ivu 105.)
C) Nokka pään pitu inen, ta i vähän p item p i; selvä llä
m elkein kärkeen ulottuvalla selkäh arjalla; leveyttään korkeam pi.
Varpaat = edell. Osa säärestä p a lja s , vaan koivet m atalan
puoleiset. Silm ät tavallisessa asennossa. S iivet suippopäiset
—
(S iv u 10 6 .)
D ) N okka p äätä pitem pi. Selkäharja ulottuu ainostaan
vähän sieraim ia kauemm aksi. S iitä lähtein nokka litteä, kor
keuttaan leveäm pi. K ä rk i alaskaareva. M uuten — edell. ^=.
(S iv u 109.)
E ) N oka suora ja heikko.
S u u ri osa säärestä p a lja s.
Varpaat tyvipuolella uimarä p ylä llä yhtyneet, kärkipuoräpyläreunaiset —
(S ivu 109.)
X X X X ) K okka kova ly
hyt (harvoin päänpituinen)
korkea j a tylppäpäinen. Takava rva s hyvin kehittynyt, hy
v in alhaalta kiin n i, n iin että
su u ri osa siitä käydessä sattuu
maahan. Varpaat tyveltään
erillää n toisistaan. K oivet ve r
rattain vah vat ja paksut. S ii
vet tylppäpäiset.
A ) Päässä p a lja s otsakilpi.
Varpaat reunoillaan räpyläliuskaiset. =
(S ivu 109.)

K u rp a n suku.
vaanvu ohen suku.

T ai

S irriä isen suku.

Tiivin suku.

lella
p ä ä sk ysen suku.

suku.

Vesi-

N okikanan

K u v a 18.

N okikanan jalka.
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i?) Päässä paljas otsakilpi. Varpaat eivät ole liuskareunaiset. = L ieju k an a n suku. (Sivu no.)
(7) pää kokonaan höyheninen!. Varpaat == edell. = K ä ä 
k än suku. Sivu no.)

Biolooginen yleissilmäys kahlaajiin ja vahvanokkaisiin.

A. Oleskelee viileissä metsissä.
Erotetaan luonnossa helposti leveästä, litistyneestä
ruumiistaan ja pitkästä nokastaan. Vaarassa maassa olles
saan se painuu maata vastaan. Ylöslentäessä kuuluu viuhu^va ääni == Scolopax rusticola.

B. Oleskelee pelloilla ja kuivanpuolisilla niityillä.

Ääni omituinen, karhea, kaksitavuinen, yleisesti tun
nettu. Syö myös linnunpoikasia ja munia, sekä erilaatuisia
kasviaineita. — Ortygometra crex.
C.

Oleskelevat joko vesiperäisillä mailla tai meren, jokien ja
järvien rannoilla.

Asuu aina sisämaassa. Lentää lirittää usein ve
denpintaa myöten, lyhyillä, nytkäisevillä siipien
lyönnillä = Actilis hypoleucus.
Pieniä hiekanvärisiä lin-\ Ainoastaan merenrantuja, jotka, kun niitä lä-j noilla = Ck. hiaticula.
Oleskelee hestyy, jouksevat pakoon (Sekä merenrannoilla
kivisillä pitkin rantaa. Valkea sepel [että sisämaassa = Ck.
tai hiekkai kaulassa = Charadrius. 'minor.
silla ran
Merenrannoilla. Juoksee kuurottain. Noustesnoilla.
taan ilmaan omituinen ääni = Strepsilas.
Merenrannoilla. Pitkä punainen nokka ja mustanvalkea höyhenpuku. Juoksee sukkelasti. Npflsee ilmaan äänetönnä = Hcematopus.
Tavataan Keskikokoisia, suuripäisiä, lyhytkaulaisia ja —
merenran nokkaisia kahlaajia == Charadrius morinellus ja
noilla aino Ch. helveticus.
Keskikokoisia ja pitkänokkaisia kahlaajia. Epä
astaan
muuttoai- miellyttävä, syvä ää,ni. Esiintyy parvittani ja
koina; ke- astuu vakavilla askelilla = Limösa.
sälläPohjois Vilkkaita ja vikkeliä, pieniä kahlaajia. Juok
Suomessa, sevat piipittäen nopeasti rantoja pitkin, vaan
Lapissa ja lentävät ääneti ylös. = Tringa.
vielä poh
joisempana.
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Tunnetaan helposti kauaksi kaikuvasta äänastänsär
joka on antanut linnulle sen suomalaisen nimen.
Lento myös omituinen. Kiitää sphinalla korkeudesta
vinosti alas ja levittää siipensä juuri ennen maahan
saapumistaan. Syö paitsi pienempiä eläviä, pieniä kalo*
ja ja kasviaineita. Pitkä, kaareva pokka = Nuvienius.
Vilkas ja nopea sekä maassa että lennossa. Tekee il
massa mitä monimutkaisimpia kierroksia, samalla kuu
se antaa kuulla äänensä. Niskassa pitkä töyktö = Va-

nellus.

Oleskelevat suoperäisillä märjillä niityillä.

Yöllä liikkeellä. Syö myös siemeniä. „äni muistuttaa
sitä, joka syntyy, kun vapaa äkkiä heilutetaan ilmassa.
— Ortygometra fierzana.
Hyvin suuri lintu. Oleskelee märjillä, avaroilla suo
mailla. Lentäessään pitää se kaulansa ja jalkansa
ojennettuina. Syö myös jyviä, siemeniä ja muita kas
viaineita. = Grus.
Alkukesällä on uroksella tuuhea höyhenkaulus. Elää
suomailla. Lentää ääneti. = Machetes.
Oleskelee saraheinäisillä, puoleksi mär
jillä ja mättäisillä niityillä. Muttoaikoina
usein jokilaaksoissa. Ylösnoustessaan (il
maan) kuuluu vinkuva ääni. Lentää al
haalla, usein melkein maata myöten, ta
vallisesti vaan pienen matkan kerrallaan.
Ruumis le — Telmatias major.
veä ja litis
Suoperäisillä järvirannoilla tai vetisillä
tynyt, nok rämeillä. Lentäessään ilmassa on sillä
ka pitkä ja keväällä mäkättävä ääni. Kun lintu pe
suora. Oi lästyneenä lentää ylös, kiertelee ja vään
keastaan telee se ensiksi pari kertaa ilmassa, lentää
yöllä liik sitten suoraan, nousee yhä korkeammalle
keellä. Pai ja heittäytyy vihdoin kiven heiton nopeu
nuu hädän della maahan. = Telmatias gallinago.
tullen maa Pieni pohjoinen lintu, joka muuttota vastaan. aikoina tavataan järvien rannoilla ja rä
meillä. Kun lintu pelästyneenä ryhtyy
lentämään, nousee se ensiksi ylös ilmaan,
lentää pienen matkan ja laskeutuu taas
kohta. = Telmatias gallinula.
Oleskelee meren tai saaristojärvien ruohoisilla, mär
jillä rannoilla. Ruumis solakka. Koivet korkeat, lak
kapunaiset. Lentäessä näkyy siivissä valkea juova.
= Totanus calidris.
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Oleskelevat muuttoaikoina vetisillä niittyillä jokien
ja järvien läheisyydessä, vaan kesällä metsälampien
ja soiden rannoilla. Sukeltavat mielellään veteen. Ui
vat myös tarpeen vaatiessa. Lentävät keveästi ja no
peasti melkein pääskysen tapaan; nousevat ilmaan usein
viheltävällä äänellä. Istuvat myös usein puihin* = Totanus (paitsi T. calidris.) (Ääni erottaa lajit toisistaan.)
Kesällä kanervakankailla; = Charadrius apricarius (Väri erot
muuttoaikoina pelloilla ja taa sen helposti muista Charadrimättäisillä niityillä.
us-lajeista.)
Oleskelee
pensaisilla,
mailla, jo 
kien ran
noilla.

Aina lähellä vettä. Syö kaloja, nuoria vesi
lintuja, sammakoita, hyönteisiä, matoja y. m. s.
'Lentäessään vetää se kaulansa sisään, joten se
kaukaa näyttää kotkalta. Hyvin suuri lintu.
Pitkä, musta niskatöyhtö. = Ardea cinerea.

Oleskelee
järvien, jo 
kien ja suur
ten soiden
rantakaislikoissa.

Suuri lintu. Syö myös sisiliskoja, sammakoita
ja hiiriä. Soitimen aikana on sillä härän mylvintää muistuttavaa kauas kuuluva ääni. __
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Ardea stellaris.

Oleskelee pienissä lampiloissa ja soissa Lapissa. Ui
taitavasti ja nyykäyttää samassa päätänsä. E i voi
sukeltaa, vaan juoksee keveästi rannalla. = Phalaropus.
Oleskelee ruohoisilla ja ruovokkailla järvien rannoilla.
Syö myös kasviaineita. Ui hyvin, jolloin se liikuttaa
pyrstöänsä ylöspäin ja nyykäyttää päätänsä omituisella
äänellä. Sukeltaa taitavasti. Lentää raskaasti kaisli
kossa ja pitkin veden pintaa. = Gallinula.
Oleskelee ja syö = edell. Ui ja sukeltaa taita
vasti. On enimmäkseen yöllä liikeellä. Nousee suu
rella vaivalla ja äänellä ilmaan. Suuri musta lintu.
— Fulica.
K u rm itsa n su k u (Charadrius).

i.

Tyllikurmitsa (Ch. hiaticula). Uros: päältä

harm aanruskea; alta, otsa, täplä silmän takana, sekä
mustareunainen vyö kaulassa, valkeat; rinnassa leveä
musta vyö; otsan yli musta viiva; yläleuka keltainen,
m ustakärkinen; siiven y li valkea juova; ensimmäisen
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käsisulan varsi keskeltä ru sk e a; pyrstössä ei ole vii
v o ja ; takavarvas puuttuu. K oivet keltaiset. Naaras:
uroksen näköinen, vaan päähän on mustaa sekä keskirintaan harmaata sekoitettu. — Ruumiin pituus noin
19 cm, jo sta 6 cm tulee pyrstöön. Siipi 13 cm. —
Poikanen: päältä vaaleampi; mustaa viivaa otsan yli
ei ole.
Rintasepel edessä harmaanvalkea.
Nokka
musta. — Merenrannoilla, sisä-Suom essa hyvin harvin.

2. Pikku kurmitsa (Ch. minor). Ulkonä
öltään edellisen kaltainen, vaan eroaa siitä seuraavasti:
valkea täplä silmäin takana jatkuu otsan y li; siivissä
ei ole poikkijuovaa; nokka kokonaan m usta; ensimmäi
nen käsisulan varsi valkea. K oivet lihanväriset. Ruu
miin pituus 17 cm, jo sta 6,5 menee pyrstöön. Siipi
11,5 cm. P o ik a n e n : P äältä vähäsen kellertävä. Mustaa
viivaa otsan yli ei ole. Rintasepel ruskeahko. —
Siellä täällä merenrannoilla ja Laatokassa, sisä-Suomessa harvinainen.
3 . Keräjäkurmitsa (Ch. morinellus). Päältä
ja rinnalta harmaanruskea; siipien peitinhöyhenissä vaa
lean ruosteenpunaiset reunat; pyrstö yksivärinen, päästä
v a lk ea ; päälaki mustaliko, muutamilla ruosteenruskeilla
p ilkuilla; kulkku, viiva silmän yli, alaperä sekä vyö
eturinnassa valkeat; alta ruosteenruskea, keskellä
musta. Ruumiin pituus 2 3 — 2 5 cm, jo sta 7 — 7,5 cm.
menee pyrstöön. Siipi 1 4 — 16 cm. — Lapin tuntu
reilla. Muuttoaikoina silloin tällöin K eski- ja E telä Suomessa.
4.
'

Tunturikurmitsa (Ch. apricarius).

Uros:

Päältä musta, tiheillä keltaisilla pilkuilla; otsasta jatkuu mo
lemmin puolin silmäin yli, kaulan ja rinnan sivuilla
pyrstön juureen asti valkea juova; juovien välissä mus
taa. N a a r a s : uroksen näköinen, vaan valkeat juovat
epäselvät; alta musta valkealla ja keltaisella sekoitettu;
pyrstössä poikkiviivoja. Ruumiin pituus 2 7 — 29 cm,
7
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jo sta 8 cm menee pyrstöön. Siipi 17,5 — 19 cm. Poika
nen ja talvipuku m ustatko keltasilla pilkuilla; eturinta
harmaa; alaperä ja kulkku valkeat. — K eväällä Lapin
ja Pohjois-Suomen kankailla, muualla Suomessa hyvin
harvinainen, paitsi muutto-aikoina.

5.

Rantakurmitsa

{Ch.

helveticus).

Uros:

muistuttaa edellisestä, vaan on päältä mustahko, v alke
alla k irjattu ; valkea juova ulottuu vaan takarinnan s i
vulle; rinta ja vatsa m ustat; ylä- ja alaperä valkeat;
pyrstössä poikkiviivoja. Ainoa kurm itsalaji, jo lla on
pieni takavarvas. N a a ra k s e lla on kaulan ja rinnan
mustaan valkoista sekoitettu. P o ik a n e n mustanhar
maalla ja harmaankeltaisella k irjattu ; alta himeän
v a lk ea; rinta harmaatäpläinen. — Ruumiin pituus
3 0 cm, josta 9 menee pyrstöön. Siipi noin 2 0 cm.
— Ainoastaan muutto-aikoina harvoin Suomessa am
muttu.

1.

Hyypän suku ( Vanellus).
Töyhtöhyyppä (V. cristatus). Uros: päältä

vihreä, metallihohtava;
töyhtö, päälaki, kulkku ja
eturinta m ustat; kaula, niska ja alaruumis valkeat;
pyrstö tyveltään valkea, muuten musta, valkeakärkinen.
Naaraksen kulkku valkeatäpläinen. Ruumiin pituus
3 1 — 3 4 cm, jo sta 9 — 10 cm menee pyrstöön. Siipi
21,5— 2 4 cm. Poikanen: päällä ruosteenkeltasia p ilk
k u ja ; kulkku valkea; eturinta valkeatäpläinen. — E teläSuomessa harvinainen.

1.

Luotolaisen suku (Strepsilas).
Luotoiainen (S . interpres). P äältä

musta
ja ruosteenpunainen; takaselkä valkea, pääpuoli m us
talla ja valkealla kirjattu; rinta musta; alta valkea.
Ruumiin pituus 2 3 — 2 4 cm, josta 6 cm menee pyrs-
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töön. Siipi 15— 16 cm. P o ik a n e n : päältä mustahko
ruosteenruskeilla tai valkeilla höyhenreunoilla; tumman
värinen vyö rinnan y li; muuten alta valkea. — Me
renrannoilla.

Rantaharakan suku (Hamatopus).
Rantaharakka (//. ostralegus). P äältä ja

i.
koko pääpuoli m usta; alta valkea; nokka ja koivet lakkapunaiset. Ruumiin pituus 4 2 — 46 cm, josta 11— 12
menee pyrstöön. Siipi 24— 26,5 cm. Poikanen : pääl
tä mustahko; vaalea puolikuun muotoinen täplä kulkussa. — Merenrannoilla.

Kurjen suku (Grus).
i. Kurki ( G . communis). Tuhkaharm aa; kau
lassa ja niskassa valkea juova, jo ka alkaa silmien ta 
k aa; koko höyhenillinen etuosa päästä sekä etuosa
kaulasta mustat; päältä muuten melkein paljas. Ruumiin
pituus 1 20 cm, josta 21 cm menee pyrstöön. Siipi 56,5
— 69 cm. Poikanen: ruosteenharmaa; höyhenpeitteinen
pää; yksivärinen harmaa kaula. — Koko maassamme.
Kuovin suku (Numenius).
1. Iso kuovi [N . arcuata). P äältä mustahko,
höyhenreunat leveät, kellertävän harm aat; kahdessa
ensimmäisessä käsisulassa valkea ruoto; alta vaalea
mustahkoilla pitkittäisjuovilla; päälaessa ei ole viivaa.
Ruumiin pituus uroksella 5 4 — 57 cm, vaan naaraksella
6 0 — 65, jo sta viimemainitusta 11 cm menee pyrstöön,
sekä 1 3 — 14 cm nokkaan. Siipi 2 9 — 32,5 cm. Poika
sella on vatsa melkein täplätön. — E telä- ja K eski Suomessa. Pohjois-Suom essa harvinainen.
2. Pieni kuovi (TV. phoeopus ). Päältä mus
tahko, höyhenreunat ruskeanharmaat; ensimmäinen kä-
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sisulka valkearuotinen; alaperä ja vatsa valkeat; kau
lassa ja rinnassa harmaanruskeita pitkittäisjuovia; pää
laessa on ruosteenkeltainen, pitkulainen viiva. Ruumiin
pituus uroksella 4 2 — 4 5 cm, naarahsella 4 6 — 49, jo sta
noin 1 1 — 12 cm menee pyrstöön ja 11— 12 cm nok
kaan. Siipi 22-— 2 6 'j cm. Poikanen: tihemmin kir
jattu. — Pohjois- ja Itä-Suom essa. Etelä-Suom essa har
vinainen.

Punakuovin suku (Limosa).
i.

Punakuovi (L . lapponicä).

Uros: päältä
mustahko, vaaleilla punaruskeilla täp lillä; takaselkä
valkea, m ustatäpläinen; pyrstö valkea, ruunilla poikkijuovilla; alta, nokasta alkaen, ruosteenpunainen; rin
nan k yljissä hienoja mustia viivoja. Naaras: alta pal
jo a vaaleampi, mustatäpläinen, joskus suurimmaksi osaksi
valkea. Ruumiin pituus uroksella 32,5— 34,5 cm, jo sta
noin 6 cm menee pyrstöön, naaraksella taas 4 2 — 43,5,
jo sta noin 7 cm menee pyrstöön. Siipi uroksella 2 0
— 20,5, naaraksella 21,5— 2 3 cm. Poikanen: päältä
mustanruskea, ruosteenharmailla-kellanharmailla höyhenreunuksilla; takaselkä valkea; kaula ja rinta kellanharmaat, mustahkosti hienoviivainen; vatsa valkea.
— L a p is s a ; muuttö-aikoina tavattu joskus E telä-Su o
messa.
i.

Suokulaisen suku (Machetes).
Suokulainen (M. pugnax). Uros: höyhenet

kaulassa ja niskassa keväällä pidentyneet ja muodosta
vat höyhenkauluksen, jo ka väriltään on hyvin vaihteleva, vaan tavallisesti niskassa erivärinen kuin rinnassa;
päältä mustan ja ruosteenkeltainen tai valkealla k ir
jattu ; yläperä harm ahtava; alta v alk ea; rinta mustan
ja valkeank irjava; päässä keltaisia käsniä. Heinäkuun
alussa häviävät käsnät, samassa kun höyhenkauluskin
putoaa pois, ja uros tulee n a a ra k s e n näköiseksi, joka
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on: päältä musta ruosteenharmailla höyhenreunuksilla;
kaula ja rinta harmaanruskealla ja mustalla k irjatu t;
alta valkea. Ruumiin pituus: uroksella 3 1 — 3 4 cm,
jo sta 8 menee pyrstöön; naaraksella 2 5 — 26 cm, josta
noin 6,5 cm menee pyrstöön Siipi: uroksella 17,5— 10
cm naaraksella 14,5— 15,5 cm, P o ik a n e n : musta, le 
veillä ruosteenruskeilla höyhenreunuksilla; alta, nokas
ta alkaen, ruosteenkeltainen tai ruosteenharmaa; päässä
usein pieniä mustia täpliä. — L ap issa; etelään päin
yhä harvinaisemmaksi; Etelä-Suom essa kesällä hyvin
harvinainen.
V ik la n s u k u ( Totanus).

1. Musta vikla (T . /useus). Nokimusta, val
keita viivoja ja täpliä, erittäin takaruum iissa; takaselkä
v alkea: nokka pitempi nilkkaa. K oivet punaiset. Ruu
miin pituus 3 2 — 3 4 cm, jo sta noin 8 cm menee pyrs;
töön. Siipi 1 6 ,5— 17,5 cm. Poikanen enemmän rus
k e a ; alta valkea, harmaanruskeita viivoja ja täpliä ti
heässä. — L ap issa; Pohjois-Suomessa harvalukuisempi,
muualla Suomessa harvinainen.
2. Harmaajalka-vikla (T. ochropus ). P äältä
mustahko, vihreänhohtava; harvoja valkeita tä p liä ;
pyrstö tyveltään valkea, kärkipuoli mustan valkeilla ja
valkeilla poikkiviivoilla; kaikissa käsisulissa tummat
ruodit; pyrstön alimmaiset peitinhöyhenet, samoinkuin
vatsa valkeat; nokka nilkkaa pitem pi; alaleuka tyvestään punertava. Koivet tummanharmaat; Ruumiin pi
tuus 2 3 — 2 5 cm, jo sta 4 cm menee pyrstöön. Siipi
18,5— 15,5 cm. Poikanen: niska ja takakaula ilman
täpliä, vaan muuten päältä ruskean valkeilla tä p lillä ;
päältä metallin hohto puuttuu. — Siellä täällä Eteläja Keski-Suom essa; Itä-Suom essa tavallisempi.
3 . Liro {T . g lareola). Päältä mustanko, ti-
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heillä, vaaleilla täplillä, jotk a päässä sekä kaulassa
muodostavat kapeita viivoja; pyrstö valkea, mustah
koilla poikkiviivoilla; ensimmäinen käsisulka vaalearuotin en ; pyrstön alimmaiset peitinhöyhenet harvaan ruskeatäp läiset; vatsa valkea; nokka nilkkaa lyhem pi;
alaleuka tyvessään vihertävä. K oivet kellertävän vih
reät. Ruumiin pituus 2 0 — 23 cm, josta 5 menee pyrs
töön.
Siipi 11,5— 13 cm. Poikanen: päältä ruosteenkeltaisilla täplillä, sekä rinnassa epäselvästi täpläinen. — T avallin en ; Etelä-Suom essa vähän harvinai
sempi.
4. Punajalka vikla (T . calidris). Päältä ruskeanharmaa mustilla poikkiviivoilla; käsisulat mustahkot,
ensimmäisen valkearuotinen, sisimmäiset valkeatäpläiset;
alta valkea, tiheillä mustahkoilla viivoilla; nokka tyvipuolelta keskikohdalle punainen. K oivet lakkapunaiset. R uu
miin pituus 2 7 — 29 cm, jo sta 7 cm tulee pyrstöön. Siipi
15— 16,5 cm. Poikanen: P äältä mustahko, kellauharmaa
täpläinen; alta valkea, rinta tiheillä täplillä. — Meriseuduilla; sisämaassa harvinainen.
5. Valkea vikla (T . glottis). P äältä mustaharmaanruskea, valkeilla täp lillä; takaselkä valkea;
pyrstö valkea ruskeilla poikkijuovilla; ensimmäinen käs isulka valkealla ruodilla; alta valkea; pää, kaula ja
rin ta tiheillä mustahkoilla täp lillä; nokka mustahko,
vähän ylöskaareva. K oivet olivivihreät. Ruumiin pi
tuus 3 4 — 36 cm, jo sta 8 menee pyrstöön. Siipi 18
— 19 cm. Poikanen: päältä harmaanruskea leveillä
valkeilla höyhenreunoilla; valkea juova nokasta silmään;
päässä ja kaulassa raskeanharm aita viivoja: kulkku ja
alaruumis valkea. — Lapissa ja Pohjois-Suomessa;
muualla Suomessa säännöllisesti ainoastaan muutto-aikoina.

Rantasivin suku (A ctitis ).
1.

Rantasipi (A . hypoleucus).

anharmaa;

vähän

Päältä ruskemetallinhohtava mustilla viivoilla ja
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pilkuilla; kulkku, kaulan etuosa sekä rinta valkeat hie
noilla, pitkulaisilla, tummilla täplillä; alta valkea. K oivet harmaat, vihreään vivahtavat. Ruumiin pituus 19
— 21 cm, jo sta 6 cm menee pyrstöön. Siipi 10— 11
cm. P o ik a s e t: vanhempiensa näköiset, vaan päältä
niiden
höyhenet ovat ruosteenkeltaiseen vivahtavat
selvillä mustilla poikkijuovilla. — Yleinen E telä- ja
Keski-Suom essa.

i.

Kurpan suku (Scolopax.)
Lehtokurppa (S . rusticolä). P äältä ja sii

viltä mustan, punaruskean ja harmaan k irjav a ; otsa
harm aa; pään takapuolella kolme mustaa viivaa; mustahko viiva suupielestä silm ään; kulkku harmaan val
k ea; alta harmaankeltainen ruunilla poikkiviivoilla.
Ruumiin pituus 3 5 — 3 8 cm, jo sta 9 cm menee pyrs
töön. Siipi 18,5— 20,5 cm. Poikanen tunnetaan hel
posti siitä että sillä on ensimmäisen, pitkän käsisulan
ulkohöyhdössä rivi ruosteenruskeita täpliä, eikä niin
kuin vanhalla linnulla ruosteenkeltainen viiva. — E te 
lä- ja Keski-Suom essa K ajaaniin asti.

1.

Taivaanvuohen suku ( Telm atias).
Heinäkurppa (T. m ajor). Päältä mustan ja

ruunin kirjava vaaleilla, kellanruunilla juovilla; kaula
ja rinta vaalean ruskeankeltaiset mustahkoilla täp lillä;
muuten alta harmaanvalkea mustahkoilla täplillä ja
poikkiviivoilla; nokka heikosti lihankarvainen mustalla
k ä rje llä ; pyrstö 16 sulkainen, reunimmaiset pyrstösulat ulkopuoliskossaan valkeat. Ruumiin pituus 2 8 — 29
cm, josta 6 cm menee pyrstöön. 38,5— 15 cm. — Poi
kasella ei ole valkoista pyrstössään. — Etelä-Suom essa;
Keski-Suom essa harvinainen.

2.

Isompi taivaanvuohi (T .gallin ago). Pääl-
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tä jotensakin = edell.; kaula, rinta, k y ljet ja alaperä
kellertävänharmaat mustahkoilla, tiheillä, pienillä täp
lillä ja poikkiviivoilla; vatsa täplätön, valkea; nokka
vihreän lyijyharm aa mustalla k ärjellä; pyrstö 14-sulkainen, ainoastaan kärjeltään valkea. Ruumiin pituus
2 7 — 29 cm, jo sta 6 cm menee pyrstöön. Siipi 12,5—
13,5 cm. Poikanen on enemmän, varsinkin kaulassa,
punertava — Koko maassamme.

3.

Pienempi

taivaanvuohi

(T . gallinula).

P äältä mustalla ja ruunilla kirjattu, vihreän metallihohtava; päässä ruosteenkeltaisia ja mustia viivoja; alta
valkea; kaulassa, rinnassa ja kyljessä tiheitä, ruskeita
täp liä; nokka lihankarvainen, tyvestä kellertävä, k ä r
je s tä musta; pyrstö 12-sulkainen, reunasulat eivät en
sinkään ole valkeat. Ruumiin pituus noin 16 cm, josta
4 menee pyrstöön. Siipi 10— 11,5 cm. — P ohjoisSuomessa ja K arjalassa. Muualla luultavasti ainoastaan
muutto-aikoina.

Sirriälsen suku (Tringa).
i. Rantasirriäinen ( 7 ". canutus). Pyrstö poikkipäinen; käsisulat enemmän kuin nilkan pituudella si
simmäisiä kyynässulkia pitemmät. Nokka päätä pitem
pi, aivan suora. Nokka ja koivet mustanvihreät. Sää
ren paljas osa lyhyt. Nilkka etuvarvasta kynsineen
pitempi. — Kesäpuku: päältä musta ruosteenkeltaisilla täplillä ja höyhenreunoilla; alta ruosteenruskea;
alaperä valkea ruskeilla ja mustahkoilla täplillä; pyrstösulat harmaat, valkearuotiset. Talvipuku: päältä tuhkaharmaa ruskeilla höyhenruodilla; takaselkä valkea,
mustatäpläinen; alta valkea ruskeilla viivoilla. Poika
nen: päältä harmaa, jokaisessa höyhenen kärjessä ka
pea vaalea ja leveämpi musta täp lä; alta valkea har
maanruskean täpläinen. — Ruumiin pituus 2 4 — 27 cm,
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josta noin 6 menee pyrstöön. Siipi 15,5— 17 cm. —
Muutamia kertoja muuttoretkillään Suomessa huomattu,
2.
M erisirriä in en
(T . maritima.) Pyrstön
keskimmäiset sulat pisimmät. Nokka päätä pitempi,
kärjeltään vähän alaskaareva, mustanruskea, tyveltään
kellertävä. K oivet sahram ikeltaiset. Säären paljas osa
hyvin lyhyt. N ilkka etuvarvasta kynsineen lyhempi.
K äsisu lat ja sisimmäiset kyynässulat melkein yhtäpitkät. -— Kesäpuku: päältä mustahko, joka höyhenenpää ruosteenruskea, vaaleakärkinen, heikosti viheriän
hohtava; päälaella ja kaulassa ruosteenruskeita viivoja,kaikissa kyynässulissa valkeaa; kaula ja rinta vaalean
harmaat, suurilla mustanharmailla täplillä. Talvipuku:
mustahko; ainoastaan sisimmässä kyynässulassa valkea;
vatsa ja alaperä valkeat; kulkussa valkea täplä. Poi
kasen höyhenpuku, vanhempien talvipuvun kaltainen,
vaan valkeassa on rusteenruskea vivahdus. — Ruu
miin pituus 2 0 — 23 cm, jo sta 5 cm menee pyrstöön.
Siipi 12-—13 cm. — Satunnainen sisä-Lapissa; muuttoaikoina Etelä-Suomessa.
3 . Pikku sirriäinen (T . minuta). Pyrstössä
ovat keskimmäiset ja reunimmaiset sulat pisimmät.
Nokka pään pituinen, suora, mustahko. K oivet har
maanruskeat. Nilkka melkein yhtä pitkä kuin keskivarvas kynsineen. — Päältä musta punaruskeilla höyhenreunoilla, jo tk a muuttuvat päässä pilkuiksi; tämä
punaruskea väri muuttuu talveksi harmaanruskeaksi tai
harm aaksi; alta v alk ea; rinta ruosteenkellertävä, musta
pilkkuinen; käsisulissa paitsi tyvessä ja kärjessä val
keat ruodit; kyynässulat ja pyrstönreunasulat valkeareunaiset. — Ruumiin pituus 14— 15 cm, jo sta 3 me
nee pyrstöön. Siipi 9 — 10 cm. — Muuttoaikoina har
voin Suomessa nähty.
4. Kangassirriäinen (T . temminckii). P y rs 
tössä keskimmäiset sulat pisimmät. K oivet vaalean-
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»ruskeat. Nokka ja nilkka = edell. — P äältä mustahko ruosteenharmailla höyhenreunoilla, vaan talvella
päältä melkein kokonaan rusottavan tuhkaharm aa; alta
valkea, rinta harmaa epäselvällä keltaisella vivahduk
sella ; ainoastaan ensimmäisessä käsisulassa valkea ruoti;
pyrstössä reunasulka valkea, kaksi seuraavaa melkein
v alkeat, neljäs harmaa, muut tummanruskeat. Ruumiin
pituus 14— 16 cm, jo sta 5 cm menee pyrstöön. — S ii
pi 9 — 10 cm. P o ik a n e n : päältä harmaanruskeamus-tilla ja ruosteenruskeilla täp lillä; alta v alkea; rinta har
maa. — K esällä Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

alpina). P yrstö = T.
Nokan k ärki vähän alaskaareva, päätä pi
dempi, samaten kuin koivet väriltään mustat. Nilkka
keskivarvasta kynsineen pitempi. Sääri tyveltään sel
v ästi paljas. — K e sä p u k u : päältä mustahko ruosteen
punaisilla, välistä myös valkeilla höyhenreunoilla; syk
sy llä sekoitettu harmailla höyhenillä; pyrstön päällim
m äiset peitinhöyhenet m ustat; alta valkea; vatsa joko
kokonaan musta tai suurilla mustilla täplillä; kaulassa
pieniä mustia täpliä. T a lv ip u k u : päältä harmaanrus
k ea mustahkoilla täp lillä; alta valkea; pyrstön pääl
limmäiset peitinhöyhenet mustat, harmaanruskea-reunaise t; rinta harmaa ruskeilla ruotiviivoilla. Ruumiin pi
tuus 1 8 — 21 cm, josta 6 cm menee pyrstöön. Siipi
11— 12 cm. — Lapissa. Muualla Suomessa kesällä
harvinainen, muuttoaikoina tavallisempi.
5.

Suosirriäinen ( 7 '.

minutalia.

6.

Pitkänokka-sirriäinen

( T.

subarquata).

Pyrstön sisimmät sulat vähän pitempiä kuin muut.
Nokka vähäsen alaskaareva, päätä pitempi, musta. S ä ä 
ret harmaanruskeat. Sääri ja nilkka muuten kuin edell.
—
K esäp u v u ssa hyvin rantasirriäisen näköinen; talv ip u v u ssa taas edell. näköinen, vaan eroaa siitä hel
posti pyrstön päällimmäisistä peitinhöyhenistä, jotka
<ovat joko valkeita tai valkeita mustatäpläisiä. Ruu-
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miin pituus 2 0 — 2 3 cm, jo sta 6 cm menee pyrstöön.
Siipi 12— 13 cm. — Muuttoaikoina Suomessa harvi
nainen.

Tiivin suku (L im icola).
Leveänokkainen tiivi (L. pygmaea).

i.
Ke
sällä: päältä musta ruosteenruskeilla tai harmaankellertävillä höyhenreunoilla; alta valkea; kaulassa ja rin
nassa keltainen vivahdus ja suuria tiheitä täpliä. Tal
vella: tuhkaharmaa ruskealla vivahduksella sekä jo 
kaisen höyhenen keskiosat mustat; alta ainoastaan kulkussa pieniä, tummia viivoja. Nokka musta, tyvestä
punertava.
K oivet tummanvihreän-harmaat.
Ruu
miin pituus 17— 18 cm, jo sta 5 cm menee pyrstöön.
Siipi 10— 11 cm. P o ik a n e n : rinta harmaa mustilla
pitkulaisilla täplillä; päältä leveillä, vaaleilla höyhenreunoilla. — Lapissa. Muuttoaikoina hyvin harvinai
nen muualla Suomessa.

eus) .

I.

Vesipääskysen suku (P halaropu s).
Kaitanokka-vesipääskynen (Ph.

hyperhor-

K e sä llä : päältä musta ruosteenkeltaisella vii
vattu; kulkku valkea; kaula, paitsi aivan edessä, ruos
teenpunainen; kaulan edessä ja rinnan k y ljet tumman
harmaat; alta valkea; valkea vino juova siivessä. Nok
ka musta. K oivet vihreänharmaat. Urospuolen vä
rit vähemmän kirkkaat. Ruumiin pituus 1 7 — 2 0 cm,
5 cm tulee pyrstöön. Siipi 1 0 — 11 cm. Poikanen
ja talvipuku: koko alapuoli vaalea. — Lapissa. E te lä Suomessa harvinainen

Nokikanan suku (F u lica).
i. Nokikana (F. atra). P äältä musta; alta vä
hän vaaleampi; otsakilpi valkea. Nokka sinertävän
valkea. Poikanen: K aula edestä ja rinta vaalean h ar-
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maat. Ruumiin pituus 3 6 — 47 cm, jo sta noin 7 tulee
pyrstöön. Siipi 18,5— 2 2 cm. — Harvinainen E te lä Suomessa.

Liejukanan suku (Gallinula).
i.

Liejukana (G . chloropus ). P äältä mustahkon

ruskea; alta tummanharmaa; kyljessä muutamia val
keita täpliä. Nokka punainen, sen kärki keltainen. K oivet
vihreät. Poikanen : kulkku vaalea; alaruumiissa ruskeita
viivoja. Ruumiin pituus 3 1 — 33 cm, jo sta 6 cm me
nee pyrstöön. Siipi 17— 18,5 cm. — Hyvin harvinai
nen Etelä-Suom essa.

Rääkän suku (Orthygometra)
1.

Ruisrääkkä (O . crex).

Uros: päältä musta
oliviruskeilla höyhenreunoilla; alta kellertävän v alkea;
rinta tuhkaharmaa; kyljet punaruskeat. Nokka tum
manruskea. Naaraksella on rinnassa ruskeata sekoi
tusta, poikasella on se kellertävän harmaa. Ruumiin
pituus 2 5 — 2 8 cm, jo sta 2 cm menee pyrstöön. Siipi 12,5
— 14,5 cm. — E telä- ja K eski-Suom essa, P ohjois-Su omessa karvinainen.
2. Kaislarääkkä (O . porzand). Päältä oliviruskea suurilla mustilla ja pienillä valkeilla täplillä,
sekä valkeilla viivoilla; alta mustahko valkeilla poikki
viivoilla; rinta ja kaula oliviruskeat harmaalle vivahta
vat sekä valkeapilkkuiset. Nokka keltainen, juureltaan
punainen. Poikasella on valkea kulkku sekä on enem
män täpläinen. Ruumiin pituus 2 2 — 2 4 cm, jo sta 6
cm menee pyrstöön. Siipi 11,5— 12,5 cm. — H arvi
nainen E te lä - ja K eski-Suom essa.
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8 Lahko Vahvanokkaiset (Ciconice).
X ). Takavarvas tasapinnassa muiden varpaiden kanssa.
Takavarpaan kynsi keskivarpaan kynttä pitempi. Keskikynnen
sisäreunassa hampaita. — H a ik a ra n suku
H a ik a ra n su ku (Ardea).

1.

Harmaa haikara (A . cinerea). P äältä har

m aa; alta valkea; alaperä sekä suuri täplä kyljessä
m ustat; kaula harm aa; edessä viiva mustia tä p liä ;
kulkku sekä pää valkeat; niskassa musta ja rinnassa
valkea töyhtö. Nokka keltainen. Poikaselta puuttuu
musta kyljessä ja alaperässä. Ruumiin pituus 1 00 — 106
cm., jo ista 19 cm. menee pyrstöön. Siipi 4 6 — 48 cm.
— Hyvin harvinainen Etelä-Suom essa.
2. Kaulushaikara (A . stellaris). P äältä ruosteenruuni ja mustan k irjava; alta ruosteenkeltainen
ruosteenruskeilla poikkiviivoilla, jotk a kulkun sivuilla
muodostavat viivan ; päälaki mustahko. Nokka vihreänkeltainen. — Ruumiin pituus 7 0 — 8 0 cm., jo sta 12,5 —
13,5 cm. menee pyrstöön. Siipi uroksella 31,5— 35,
naaraksella 2 8 — 3 0 cm. — Hyvin harvinainen E teläSuomessa.

9 Lahko Pitkäsiipiset (Longipennes).
X J Yläleuan kärki koukistu
nut ja alaspäin kääntynyt. Ala
leuka muodostaa alareunassaan
enemmän tai vähemmän terävän
kulman. Sieraimet nokan kes
kellä tai sen kärkipuolella.
A. Nokka paljas, luinen.
K u v . i8. M erilokin pää. ’

.
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a) Jalassa kolme var
vasta. = VuoriloJcin
suku. (Sivu 113).
K u v . 19. L ap in tiiran pää.

a/4

b) Jalassa neljä var
vasta. — L o kin suku.
(Sivu 114).
B. Nokka, sierainten ta
kana, vaksinahka peittänen
— R a isk a n suku. (Sivu
115 ).

X X ) Nokka suora. Ala
leuan kulma hyvin pieni.
Sieraimet nokan tyvipuolella. — T iira n suku.
(Sivu 116).
K u v a 20.

a ) M ustatiiran ja lk a .
0) L ap in tiiran jalk a .

Biolooginen yleissilmäys pitkäsiipisten lahkoon.

A. Eloisia, seurallisia, pääasiallisesti ilmassa oleskelevia syöksysukeltajia, jotka syövät eläimellistä ruokaa.
Lento pehmeä, siro, lepättä-' Oleskelee ainoastaan merenran
villa siipilyömillä.Veden pääl noilla. = S. caspia.
lä ne harvoin makaavat. Syö Oleskelee sekä merenrannoilla
vät pääasiallisesti pieniä ka että saarilla, rämeillä ja sisä
loja ja muita pieniä vesielä- vesilläkin. = S. hirundo ja S.
viä. Ruumiiltaan noin ras paradisea.
taan kokoisia. Pyrstö jako- Oleskelee sisämaan vesistöjen
päinen. = Sterna.
1 rannoilla. = V. nigra.
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Myös selkäpuo
Lentävät hi
li näyttää valtailla siipilyö- Oleskelevat enimmäkseen me kealta=Z. g la u 
millä; usein lii ren ulkosaaristossa. Syövät
cus.
televät ne myös paitsi kaloja myös haaskoja,
Selkäpuoli tuli»ilmassa. Ma munia, vesilintujen ja hyl
kasininen. = /-.
kaavat usein keiden vastasyntyneitä poiargentatus.
veden pinnalla. kaisia y. m. s. Suuria, noin
Selkäpuoli
Kooltaan rastai korpin kokoisia lintuja.
mustahko. =
ta suurempia.
L . m arinus.
Pyrstö poikkiOleskelevat enimmäkseen
päinen. Syövät meren sisäsaaristossa, mereen)Selkäpuoli
kaloja ja vesilaskevien jokien suilla ja k äm m en . = Z .
eläviä, suurim
suuremmissa sisäiärvissä. \ca’V fs,\ ..
mat lajit myös Syövät kaloja, mato,a ia! Selkäpuoli
matoja ja
haaskoja, mu
perkeitä. Noin variksen ko mustahko.
nia, vesilintu
fuscus.
koisia lintuja.
jen ja hylkeen
poikasia, pie Oleskelevat ruohorantaisissa sisävesissä ja
nemmät sitä merenlahdissa. Syövät kaloja, vesieläviä se
vastoin hyön kä maasta hyönteisiä. Mustapäisiä pienempiä
teisiä maasta. lajeja. = L . ridibundus ja L . m inutus. (La
= Laru s.
jit eroavat toisistaan suuruudeltaan).

V,

Yksin oleskelevia, ilm assa liikku via, suipposiipisiä lintu ja.
N e eivät taida edes syöksym ällä sukeltaa.
Tunturijärvien rannoilla Lapis
sa. Ei ryöstä muilta linnuilta
Lentää voimakkaasti ja n o niiden saalista, vaan syö sopu
peasti helposti tunnettavalla lia, hyönteisiä, marjoja j. m. s.
tavalla liidellen, leijaillen ja = L . parasitica.
kääntyellen ilmassa. Höy- Saaristossa. Ryöstää kaloja muil
henpuvussa ovat tummat ta pitkäsiipisiltä. Syö myös
värit voitolla. = Lestris.
munia ja linnunpoikasia = L .
crepidattr. C
.
B.

,

V u o r ilo k in s u k u (Rissa).
l. Vuorilokki (R . tridactyla). Päältä tuhkasininen;
muuten valkea. Käsisulat kuitenkin valkeat, mustakärkiset,.
mutta 3—5 sulan päässä valkoinen täplä, ensimmäinen ulko
reunaltaan m usta; talvella harmaa täplä molemmin puolin
niskaa. Nokka kellanvihreä. Koivet mustahkot. Ruumiin
pituus 41—46 cm., josta n. 13 menee pyrstöön. Siipi 29,5—33
cm. Poikanen: tummanruskea viiva pitkin siipeä; 1—4 kä
sisulat ulkoreunassaan mustat; pyrstö leveästi mustareunainen. — Ainoastaan satunnaisesti Pohjois-Suomessa tavattu.
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L o k in s u k u {Larus).

1. Pikku lokki (L. minutus). P ää ja lähin
osa kaulasta m ustat; päältä tuhkaharm aa; käsisulat valkeakärkisiä; alta valkea. Nokka ja koivet punaiset.
Ruumiin pituus 2 7 — 29 cm., jo sta 9 cm. menee pyrs
töön. Siipi noin 2 2 — 2 2 ,5 cm. Poikanen: niskapuoli
päälakea mustahko, harmaansinisellä sekoitettu; osa sii
pien peitinhöyhenistä tummanruskea; käsisulat ja kyynässulat osittain, sekä pyrstön kärki mustat. Nokka
mustahko. — Suomessa hyvin harvoin (Hailuodolla)
pesivänä huomattu.
2. Naurulokki (L . ridibundus ). P ää ja kulkku
m ustanruskeat; päältä tuhkaharmaa; käsisulat mustak ärk iset; alta valkea. Nokka ja koivet punaiset. Ruu
miin pituus 3 8 — 43,5 cm., jo sta noin 13 menee p y rs
töön. Siipi 2 8 — 3 2 cm. Poikanen: päältä ruskea,
vaaleilla höyhenreunoilla; pyrstön kärki mustahko; sil
män takana sekä kaulassa molemmin puolin harmaan
ruskea täplä. — Joten k in harvinainen.
3 . Kalalokki ( L . canus). P äältä tuhkasininen;
käsisulat mustat, kärjessä yksi tahi kaksi valkeata pilk
kua; muualta valkoinen. Nokka ja koivet vaaleankellanvihreät. Ruumiin pituus 4 2 — 4 5 cm., jo sta 1 4 me
nee pyrstöön. Siipi 33,5— 37 cm. Seuraavien meidän
lokkilajien poikasten höyhenpuvut ovat päältä hyvin
yhdennäköiset: harmaanruskea vaaleilla höyheenrunoilla.
K a la lo k in po ik asen erotamme siitä, että sillä pää, kaula
j a alaruumis on harmaanvalkea, harmaatäpläinen, pyrstö
valkea, leveällä mustahkolla k ä rje llä ; nokka vaalea, mustahkokärkinen. — Tavallinen. K eski- ja Pöhjois-Suomen sisäosissa harvinainen.
4. Harmaalokki ( L . argentatus). Väriltään
=
edell. näköinen. Nokka vahakeltainen, punaisella
täplällä alaleuan kärkipuolella. Koivet harmaanvalkeat.
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Ruumiin pituus 59 — 67 cm., jo3ta noin 18 menee pyrs
töön. Siipi 42,5— 46 cm. Poikanen: alta harmaanvalkea, harmaanruskeilla täp lillä; pyrstö valkea leveällä
mustahkolla kärjellä, joka kuitenkin aivan päässä on
valkoinen. Nokka mustahko, tyveltä harmaa. — Meriseuduillamme ja Laatokassa. Harvoin sisämaassa.
5. Iso lokki (L. glaucus). P äältä vaaleantuhkaharm aa; muualta, myös siipien käsisulat, valkeat. Ruu
miin pituus 65 — 78 cm., jo sta n. 22 cm. menee pyrs
töön. Siipi 44 ,5 — 48 cm. — Ulkosaaristossa. Muuttoaikoina silloin tällöin sisämaassakin.
6. Selkälokki (Z.. fuscus). Päältä mustahko;
siipisulat mustahkot, valkeakärkiset; muualta valkea.
K oivet keltaiset. Nokka keltainen paitsi alaleuka,
missä on punainen täplä. Ruumiin pituus 5 2 — 59 cm.,
jo sta n. 15 cm. menee pyrstöön. Poikanen erotetaan
parhaiten mustahkoista käsisulistaan ja nokastaan. —
Meriseuduilla, vaan löytyy myös paikkottain sisäm aassa
kin.
7. Merilokki (L. marinus). V äriltään = edell.
K oivet liarmaanvalkeat. Ruumiin pituus 6 6 — 7 4 cm.,
jo sta n. 2 0 cm. menee pyrstöön. P o ik a n e n : ero
tetaan edellisestä lajista m. m. siitä, että käsisulat
jo viidestä alkaen ovat sisähöyhdössään vaaleam m at;
L . argentatus’eitä taas siitä, että alta väri on valkoi
nen, ruskeatäpläinen, tiheämmin kyljissä. — Oleskelee
ulkosaaristossa. Vahinko hyötyä suurempi.
R ä is k ä n s u k u (Lestris).

1. Tunturiräiskä {L. parasitica). Pyrstön kes
kimmäiset sulat suippopäiset, muita sulkia 12 4 — 175
mm. pitemmät. P äältä harmaa; päälaki m usta; kaula
ja rinta k ellanvalkeat; alta muuten harmaa. Nokka
ruunivihreä, kärki musta. K oivet lyijyharmaat, uim aräpylä musta. — Ruumiin pituus 51— 58 cm, jo sta
-

8
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3 0 cm menee pyrstöön. Siipi 29,5— 32 cm. Poika
nen : mustahko kellanvalkeilla ja valkeilla poikkivii
voilla; pyrstön sulat kaikki melkein yhdenpituiset. - Pohjois Suomessa ja Lapissa.

2.

Suippopyrstöinen

räiskä

(Z..

cepphus).

Pyrstön keskimmäiset sulat suippopäiset, muita sulkia
noin 8 0 — 1 00 mm pitemmät. P äältä mustahko; alta
ja kaula joko valkeat tai harmaanruskeat; edellisessä
tapauksessa kulkee rinnan yli harmaanruskea vyö. Nok
ka juureltaan sinertävä, kärki musta. Koivet mustahkot. — Ruumiin pituus B7— 62 cm, jo sta 2 8 cm me
nee pyrstöön
Siipi 31,5— 3 3 cm. Poikanen musta;
höyhenet seljässä kellanruskeilla reunoilla; alta harmaankeltainen, ruskeilla poikkiviivoilla. — Siellä täällä
ulkosaaristossamme. V ahingollinen.
l. Leveäpyrstöinen räiskä (L . pom arind). Pyrstön
keskimmäiset sulat pyöreäpäiset, muita sulkia noin 80 mm.
pitemmät. Päältä mustahko; alta valkea; kyljet ja vyö
rinnan yli ruskeatäpläiset. Nokka ruskea, punaiseen vivah
tava. Koivet mustat. Ruumiin pituus 55—57 cm, josta 23
cm menee pyrstöön. Siipi 34,5—37 cm. Poikanen mustahkonruskea ruosteenruskeilla höyhenreunoilla; Pyrstön käsisulat lyhyet. — Satunnainen meriseuduilla.

1.

Tiiran suku ( Sterna ).
Raukutiira (S . caspiä). Päältä vaalean tuh-

kasininen; päälaki ja niska mustat; kaula, yläperä,
pyrstö ja alta valkeat. Nokka verrattain vahva, pu
nainen. K oivet mustat. Ruumiin pituus 4 8 — 57 cm,
jo sta noin 15 cm menee pyrstöön. Siipi 3 8 — 41,5 cm.
Poikanen: päälaessa valkeita höyhenreunoja; selässä
mustahkoja V muotoisia täpliä. — Siellä täällä ulko
saaristossamme.
2 . Kalatiira ( S . hirundo). Höyhenpuvultaan
edellisen lajin näköinen; nilkka noin 19 mm pit
kä, keskivarvasta pitempi (kynttä lukuunottamatta);
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pyrstö ei ulotu siipien kärkeen asti. Nokka punainen,
mustakärkinen. K oivet punaiset. Ruumiin pituus 3 6
— 42 cm, josta 16 menee pyrstöön. Siipi 25,5— 2 9
cm. Poikanen: otsa harmaanvalkea; mustassa pääla
essa harmaata sekoitusta; päältä ruosteharmaita höyhenreunoja; siivessä suuri mustahko täplä. — Saaristossa
aina Ouluun asti, sekä suurempien sisävesien rannoilla.
3. Lapintiira (S . paradiseä). Höyhenpuvultaan edell, näköinen; alta kuitenkin enemmän tuhkavalkea; nilkka noin 15 mm pitkä; keskivarvasta lyhy
empi (kynttä lukuunottamatta); pyrstö ulottuu siipien
kärkeen asti tai vielä ulommaksi. Nokka aivan punai
nen. Koivet punaiset. Ruumiin pituus 3 6 — 4 0 cm,
jo sta 1 8 — 19 cm menee pyrstöön. Siipi 2 6 — 2 8 cm.
Poikanen edell. lajin näköinen, vaan eroaa siitä lyhyen
nilkkansa kautta. — Meriseuduilla sekä sisämaassa
Pohjois-Suom essa ja Lapissa; K eski- ja Etelä-Suom essa
jokseenkin harvinainen.
4. Mustatiira (5. n igra). Uros: päältä mustanhar
maa; pää, kaula ja alta musta; alaperä valkea. Nokka
musta, tyvestä punainen. Koivet punaiset. Naaras: alta
mustahko. Ruumiin pituus noin 26 cm, josta 8 cm menee
pyrstöön. Poikanen: päältä mustahko, ruskeilla höyhenreunuksilla; päälaki ja niska mustat; pää, kaula ja alta valkea;
mustahko täplä molemmin puolin rintaa. — Hyvin harvoin
nähty Lounais-Suomessa.
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10 Lahko

Hammasnokkaiset

tr es).

(Lam elliros-

X ) Nokan kynsi
ei ole koukkumainen.
Nokan sarviliuskat
eivät ole taaksepäin
kääntyneet,
hampaanmuotoiset. Nok
ka leveä. Räpylää
takavarpaassa joko
ei ole ollenkaan tai
on se ainoastaan vä
hän kehittynyt.
A)

ilman pykälää kär
jen takana, keilamainen, sen sarviK u v . 2 1. a) valko po skih an h en , b) hein äsorsan ,
liuskat lyhyet, keilac) p ilk k a siive n ja lk a 1j
maiset, ulkoapäin näkyviä. Nokan kynsi melkein kärjen levyi
nen. Räpylä puuttuu takavarpaasta. Nilkan peite verkko
mainen. Nilkka kynnettömän keskivarpaan pituinen tai pitem
p i — H anhen suhu. (Sivu 123).
B) Nokan sarviliuskat eivät ole ulkoa
päin näkyviäja sen kärjen takana on matala
pykälä; Nokka hanhien nokkaa lyhyempi.
Muuten = edell. = M ustahanhen suhu.
(Sivu 124.).
C) Nokka kärkipuolella vähän leveämpi
K u v . 22. V alk ea p o sk i- .
...
, ,
,
,
„
,
han h en pää. 1/
ja matala, sarviliuskat ohuet, lakavarpaassa heikko räpylä. Nilkka kynnettömän keskivarpaan pitui
nen tai lyhempi. Nilkan etupuoli poikkikilpien peittämä. No
kan kynsi kapea = JM stisorsan suhu. (Sivu 123).

119
D) Nokka tyveltään korkea, kärkipuoleltaan litistynyt,
sarviliuskat ohuet. Räpylä puuttuu takavarpaasta. Nilkka
keskivarvasta ilman kynttä tuntuvasti lyhempi. Nokan kynsi ei
puolta kärkeä leveämpi. Kaula ruumista pitempi = J o u tse
nen suhu. (Sivu 126).

E) Nokka melkein tasasoukka tai kärkipuolelta leveämpi;
sen kynsi kapea, ainoastaan pieni osa kärjestä; sarviliuskat
ohuet. Takavarpaassa räpylän alku. Nilkan etupuolellapoikkipäisiä kilpiä. Nilkka keskivarvasta (ilman kynttä) lyhyempi
= S o rsa n suhu. (Sivu 126).
X X Nokka = edell. Takavarpaassa leveä räpylä. (Ku
va 21 cl)
A) Nokan tyvestä pistäytyy pitkin nokan selkää suippo
höyheninen niemeke ja toiset samanlaiset sen sivuille — n a a li
han suhu. (Sivu 130).
B ) Nokan tyvessä ei ole höyhennie?nekkeitä.
a) Nokka kohta sierainten edessä yhtä leveä tai leve
ämpi kuin sierainten alla. Nokan kynsi yhtä leveä kuin no
kan kärki. Nokka nilkkaa pitempi — M erilinnun, suhu.
(Sivu 131).
b) Nokka kohta sierainten edessä kapeampi kuin sie
rainten alla. Nokan kynsi noin */, kärjen levyinen. Nokka
nilkan pituinen. Sieraimet nokan keskikohtaa edempänä =
Telhän suhu. Sivu 132).
c) Nokka kohta sierainten edessä kapeampi kuin sie
rainten alla. Nokan kynsi nokan kärjen levyinen tai vähäsen
kapeampi. Nokka nilkan pituinen. Sieraimet nokan keskikoh
dalla tai taaempana — A llin suhu. (Sivu 132).
d) Nokka kohta sierainten edessä yhtä leveä tai leve
ämpi kuin sierainten alla. Nokati kynsi nokan kärkeä kapeam
pi, leveyttään pitempi. Nokka nilkkaa pitempi — Sotkan
suhu. (Sivu 133).
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Kuv. 23.
Isokoskelon nokka.
0

2/
rs

X X X J Nokan
kynsi koukkum ainen
S a rviliu sk a t ha7npaan muotoiset, sui
pot taaskäänteiset.
N okka pyöreä j a ka
pea. Takavarpaassa on leveä räpylä.

K oskelon

suku.

S iv u 134).

Biolooginen yleissilmäys hammasnokkaisiin, melaja peräjalkaisiin lahkoihin s. o. lintuihin, jotka
pääasiallisesti vedessä uivat.
A ) E iv ä t säännöllisesti täyskasvaneina sukella (p a itsi sulkasadonaikand). L iik k u va t usein ja verra ttain hyvin m aalla.
Hyvin suuri, pitkäkaulainen ja (täyskasvaneena) valkea
lintu. Kesällä erämaan järvissä Lapissa, muuttoaikoina
muualla Suomessa. Torvimainen ääni. Y oi ainoastaan vas
tatuuleen nousta ylös ilmaan. Syö vesikasveja, ruohoa ja
pieniä vesieläviä = ' Cygnus.
Suuret harmaat linnut. Muut-' Ääni kaakottava. M uutto
tavat lumiauran muotoisissa par aikoina myös sisä-Suomessa;
vissa. Käyvät usein maalla. Syö kesällä aina maamme sisä
vät kasviaineita, ruohoa ja vil osissa = A . segetum.
jaa, poikasina hyönteisiä, mato Ääni = edell. Kesälläkin
ja, vesikasveja y. m. s. Nouse-j meriseuduilla = A . arvensis.
vat ilmaan myös myötätuuleen.! Omituinen, vähäsen torven
Sulkasadon aikanakaan ne ei-1 ääneen vivahtava ääni — , _
vät sukella = A nser.
J A . ^ry th v p m r
Tunnetaan helposti väristään. Myös uros pitää huol
ta poikasistaan. Juoksee keveästi maassa. Syö ei aino
astaan kaikenlaisa kasviaineita sekä vedestä että maasta
vaan myös kaloja, hyönteisiä, nilviäisiä y. m. = Vulpanser,
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Naarakset voimme luonnossa
erottaa seuraavaisesti:
Siipipeili sininen — A . boschas.
Ruumis verrattain pitkä.
Siipipeili valkea = A . streNousevat myöskin myötätuu
pera.
leen vaivatta ylös ilmaan
Pyrstösulkia pidennetty. Len
niinhyvin vedestä kuin maas
nossa se pitää päätänsä vär
ta. Lentävät korkealle, kehemmän ojennettuna, kuin
veästi ja nopeasti. Oleskele
muut lajit = A . acuta.
vat ruohoisissa, matalissa jär
Viheltävä ääni. Oleskelee
vissä. Elävät kasviaineista,
usein matalissa lahdissa me
joita ne pohjasta ottavat niin
renrannoilla = A . penelope.
matalasta vedestä, ettei niit
Pieni. Ei ole valkeaa juovaa
ten tarvitse sukeltaa. Syö
silmien y li; poikasilla on siimyös hyönteisiä, matoja y.
pisulkien ruodit tummat =
m. = A nas. (Urokset ero
A . crecca.
tetaan ilman muuta höyhenEdellistä vähän suurempi;
puvuistaan).
selvä vaalea juova silmien
y li; poikasilla on siipisulkien
ruodit valkeat = A . querque
dula.
Suuria lintuja. Ruumiin etupuoli musta ja valkea
(tai ruuni). Muuttavat epäsäännöllisissä parvissa.
Käy
vät hyvin maalla. Lentävät keveästi. Niitten lentäessä
kuuluu humina, joka on hanhen huminaa kimeämpi. Syö
vät paitsi luolioa ja muita lcasviaineita myös paljon nilvi
äisiä. Muuttoaikoina oikeastaan vaan merenrannoilla Kaakkois-Suomessa = B ran ta. (Lajit erotetaan parhaiten väris
tään.
B)

Sukeltavat säännöllisesti myös täysikäisi?iä. K äyvät kei
kutellen maassa, jo tk u t h arvat verrattain hyvin.
Asuu meressä. Lentää raskaasti ja kömpelösti, usein
lähellä merenpintaa eikä koskaan maan yli. Ei voi nousta
ilmaan myötätuuleen. Syö näkinkenkiä ja muita nilviäisiä
= Som ateria.
Oleskelee aukeilla pensasrantaisilla vesillä. Verrat
tain arka lintu. Lentää keveästi. Ainoa sukeltajasorsalaji,
joka voi nousta ilmaan myös myötätuuleen. Ui ja sukel
taa nopeasti. Syö näkinkenkiä ja muita vesieläviä. Kun
uros lentää, kuuluu vinkuva ääni- — Glaucion.
Oleskelee kesällä tunturijärviss!T; muuttoaikoina ulko
saaristossa. Erittäin uros erotetaan heti pitkistä pyrstösu-
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listaan. Kaunissointuva laulu. Hyvin eloisa lintu. Lentää
ylös, ui ja sukeltaa hyvin. Syö vesieläviä. Tunnetaan
helposti väristään = Harelda.
Päässä höyhentöyhtö, joka uroksella on hyvin selvä.
Vilkas ja arka. Ui taitavasti; sukeltaa hyvin nopeasti. P i
tää aukeista ja syvistä vesistä. Kiertelee usein ilmassa kotijärvensä ympäri. Syö vesieläviä. Tunnetaan myös narise
vasta äänestään = Fuligula cristata.
Hidas, kömpelö ja tuhma. Oleskelee syvissä ja kirk
kaissa tunturijärvissä. Sukeltaa taitavasti ja usein. Syö
pieniä kaloja ja muita vesieläviä. E i voi nousta ilmaan vas
ten tuulta. Ainakin muuttoretkillään se lentää pitkin veden
pintaa = F. marila.
Oleskelee sameissa, mutapohjaisissa järvissä. Lentää
jotenkin raskaasti. Sukeltaa suurella taidolla. Syö sekä
vesieläviä että vesikasveja = F. ferina.
Kömpelö, hidas ja tuhma. Väri tumma. Siipipeili
valkea. Lentää raskaasti; aina vedenpintaa pitkin. Voi ai
noastaan vastentuulta lentää ylös. Syö etupäässä näkinkenkiä = Oidemia fusca.
Vilkas, arka lintu. Tumma. Valkea siipipeili puut
tuu. Lentää, ui ja sukeltaa hyvin. Lennossa muistuttaa
uros suuresti urosteirtä. Uroksen ääni huilun äänen kaltainen/y, ty, ty, ty. Kesällä Lapin tunturijärvissä. Syö vesieläviä ja kasviaineita = Oi. nigra.
Arkoja lintuja. Ruumis verrattain pitkä. Käyvät
huonosti maalla. Uivat ja sukeltavat suurella taidolla. Len
nossa muistuttavat ne pitkine kauloineen ja kovan vauhtin
sa vuoksi lentävästä nuolesta. Voi ainoastaan vasten tuulta
nousta ilmaan. Vaatii kirkasta avaraa vettä eikä koskaan
ruohikoissa liiku. Syö pieniä kaloja = Mergus. (Lajit ero
tetaan helposti väristään).

C). Uivat ja sukeltavat taitavasti. Nousevat usein ylös ki
ville ja kareille ja seisovat niillä pystysuorassa asennossa.
Kantavat ruokaa poikasille pesiin.
Lennossa vähän urosteirin näköinen. Istuessaan ki
vellä vedessä se usein räpyttää siipiänsä. Suuri tumma lin
tu. Syö usein suuriakin kaloja = Phalacrocorax carbo.
Musta, suuri, valkea täplä siivessä. Lentää nopeasti,
usein yksin. Tavallisesti pitkin vedenpintaa se liitelee.
Ääni hieno piipitys. Syö kaloja = Uria grylle.
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Lentää nopeasti, monta lintua yhdessä, pitkässä ri
vissä ja rivittäin ne myös kalastavat. Siiven yli hieno, val
kea juova. Syö kaloja ja n ilv iä isiä .....................A lea torda
D)

U ivat j a erittäinkin sukeltavat erinom aisen taitavasti.
M aassa ne näyttävät avuttom ilta.

%

Verrattain suuria lintuja. Välttävät maalla käymistä.
Lentävät nopeasti ja korkealla, vaikka niiden täytyy
nousta ylös aivan vasten tuulta. Syövät kaloja =
Colymbus. (Lajit erotetaan helpoimmin seljän vai
keitten täplien muodosta).

0
0

0

e t-

0

Keskikokoisia lintuja. Ruumis pitkä, litistynyt; kaula
pitkä ja kapea; lentävät nopeasti, mutta niiden täy
tyy nousta ylös ilmaan aivan vasten tuulta; pitävät
lennossa jalat taakseppäin kääntyneinä. Sukeltavat nuo
len nopeudella. Syövät vesihyönteisiä ja pienempiä
vesieläviä, joskus kaloja. Oleskelevat ruohoisissa ja
ruovikkoisissa järvissä ja merenlahdissa = Podiceps.
(Lajit erotetaan suuruudestaan ja myös väristään).
H a n h en s u k u (A nser).g

i.

Iso hanhi (A . segetum).

P äältä ruskeahkoharmaanvalkeilla höyhenreunuksilla; pää ja kaula har
maanruskeat; takaselkä mustanruskea, yksivärinen; sil
mäin edessä usein valkea viiva; pyrstösulat valkoreunaiset ja valkokärkiset; alta vaaleampi. Nokka tyveltään sekä kynsi mustat, muuten punakeltainen. Koivet
punakeltaiset. Ruumiin pituus 7 5 — 86 cm, jo sta noin
1 3 — 14 cm menee pyrstöön ja 54— 6 4 mm nokkaan.
Siipi 4 4 — 47 cm. Poikasella on päässä ja niskassa
ruosteenkeltainen vivahdus sekä valkea viiva silmäin
edessä. — Lapissa, muualla ainoastaan muuttoaikoina.
1. L y h y tn o k k a in e n h a n h i (A. brachyrynchus). Vä
riltään hyvin edellisen kaltainen, jonka muunnoksena se vä
listä pidetäänkin. Nokka tyveltään musta samanvärisellä
kynnellä, vaan muuten kellakan punakeltainen. Koivet vaa
leanpunaiset. Ruumiin pituus 59—76 cm. Nokka 37—49 mm

i-ii
ja siipi 39—43 cm pt. — Varmuudella ei vielä maassamme
tavattu.
3. Harmaa Hanhi (A. cinereus). Päältä ru s
keahko vaaleanharmailla höyhenreunoilla; pää ja kaula
harmaanruskeat; nokan tyvellä ruosteenruskea vivah
dus; takaselkä tuhkaharmaa, yksivärinen; pyrstön reunasulat valkeat, muut harmaanruskeat, valkeareunaiset
ja valkeakynäiset; alta vaaleam pi; vatsassa mustia täp
liä. N okka punertava vaalealla kynnellä. K oiv et vaa
lean kellanharmaat, lihanväriin vivahtavat. Ruumiin p i
tuus 7 5 — 84 cm, josta n, 14— 1 6 cm menee pyrstöön
ja 6 0 — 69 mm nokkaan. Siipi: uroksella 4 5 — 47,5 cm,
ja naaraksella 4 3 — 45 cm pt. P o ik a selta puuttuu ruos
teenruskea vivahdus nokan tyvestä ja mustat täplät
vatsalta. — Merenrannikoilla, Etelä-Suom esta Tornioon
asti.
4. Is o k ilju h a n h i (A. albifrons). Hyöhenet päältä
harmaanruskeat, vaaleareunaiset; takaselkä mustahko; otsan
tyvi 14—22 mm:in leveydeltä valkea; siivissä valkea juova;
vatsa ja alaperä vaaleanharmaat; kyljissä ja vatsassa mustia
poikkiviivoja. Nokka vaaleanpunainen, valkoisella kynnellä:
Koivet punakeltaiset. Ruumiin pituus 67— 76 cm, josta 12
cm menee pyrstöön ja 42—48 mm nokkaan. Siipi 38—45
cm pt. Poikaselta puuttuu valkea otsasta sekä musta alta
ja kyljistä. — Luullaan muuttoaikoina kulkevan halki Suomen,
vaikkei ole varmuudella useammin kuin kerran ammuttu.
4. Pikku kiljuhanhi (A . temminckii). H öyhenpuvultaan hyvin edellisen näköinen; valkea otsassa ulottuu
kuitenkin aina silmien väliin. Ruumiin pituus 61— 63
cm, josta 9 cm menee pyrstöön ja 3 1 — 39 mm nokkaan.
Siipi 35,5— 41. cm pt. — Lapissa. Muualla maassam
me ainoastaan muuttoaikoina.

1.

Mustahanhen suku (Branta).
Valkoposkihanhi (3 . leu co p sis).

T ällä ja
seuraavalla
lajilla
on, päinvastoin kuin hanhilla,
hampaat nokan reunuksen peittäm ät; pieni pykälä
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nokan kynnen takana; päältä tuhkaharmaa valkeilla ja
mustilla viivoilla; otsa, posket ja kulkku kellanvalkeat;
muuten koko eturuumis m usta; alta valkea. Nokka ja
koivet mustat. Ruumiin pituus 6 3 — 69 cm, jo sta noin
14 cm menee pyrstöön. Siipi 3 7 — 42 cm pt. Poika
sella on valkea päässä mustalla sekoitettu, sekä
päältä tummanpunaruskea, mustanruskeilla höyhenreunoilla. — Muuttoaikoina ammuttu E telä- ja LounaisSuomessa. Harvinainen.
2. Sepelhanhi (B . bernicla). Päältä mustahko
ruskeilla höyhenreunoilla; alta harmaa, vaaleanharmail
la poikkiviivoilla; alaperä valkea; eturuumis m usta; valkea
poikkijuova kaulan kupeilla. Nokka ja koivet mustat.
Ruumiin pituus 59— 6 4 cm, josta noin 11 cm menee
pyrstöön. Siip i 3 2 — 36 cm pt. Poikaselta puuttuu
valkea kaulasta; pää ja kaula ovat harmaalla sekoite
tut. — Muuttoaikoina ammuttu E te lä- ja KaakkoisSuomessa.
R is t is o r s a n s u k u {Vulpanser).

i.

Ristisorsa (V. tadorna).

Uros

keväällä»

päältä ja yläpuoli kaulaa mustan vihreät; sitten seuraa
valkoinen sepel ja sen jälkeen leveä ruuninpunainen vyö
etuseljän ja rinnan y li; pitkin vatsaa mustahko juova;
muuten alta ja seljästä valkea. Nokka ylöspäin kaa
reva ; sen tyvessä on uroksella kuhmu. Koivet vaa
leanpunaiset. Nokka punainen mustalla kynnellä va
rustettu. Naaras: jolla on pieni valkoinen täplä ot
sassa, uroksen kaltainen, vaikka värit ovat vähemmän
kirkkaat, sekä ruunipunainen vyö mustalla vipevöitty.
Uroksen ja naaraksen kesäpuvusta (heinäkuussa) puut
tuu musta vatsajuova, mutta siinä on mustia täpliä,
rinnassa, kaulassa, etuseljässä ja joskus kyljissä Ruu
miin pituus noin 63 cm, jo sta 12 cm menee pyrstöön.
Siipi 29,5— 35 cm pt. Poikanen: päältä ruskeanhar-
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maa, vaaleilla höyhenreunoilla; päälaki ja niska mus
tat vaaleilla höyhenreunoilla; otsa sekä alaruumis val
kea. — Lounais-Suomessa hyvin harvinainen.
2. Ruostesorsa (V. casarca). Punaruskea; pää harmaanvalkea, joka uroksella kaulassa päättyy mustalla sep
peleellä, mutta naarakselta puuttuu; siipien tyvipuoli valkea,
kärkipuoli vihreänkiiltävä. Nokka ja koivet mustahkot.
Ruumiin pituus noin 65—60 cm, josta noin 13 cm menee
pyrstöön. Siipi 32—34 cm pt. — On ainoastaan pari kertaa
Suomessa ammuttu.

1.

Joutsenen suku (Cygnus).
Iso joutsen (C . m u s ic u s ). V alkea; päässä,

keltainen vivahdus. Nokka kärjeltään sierainten taka
reunaan asti musta, tyveltään keltainen. K oivet mustat.
Ruumiin pituus 1 35— 150 cm, jo sta noin 18 menee
pyrstöön. Siipi 5 5 — 61,5 cm pt. Poikanen: L ikaisenharmaa. — K esällä Pohjois- ja Koillis-Suom essa, muualla
ainoastaan muuttoaikoina.
2 . Pikku joutsen (C. minor). Väriltään edell. kal
tainen. Nokka kuitenkin ainoastaan tyveltään sitruunakeltainen. — Ruumiin pituus 116—127 cm. Siipi 47,5 —55 cm pt. —
Hyvin harvinaisena muuttoaikoina tavattu maassamme.

Sorsan suku (Anas).
i. Lapasorsa ( A . cly p ea ia ) Nokka pitkä, kär
keen päin hyvin levennyt, musta. K oivet kirkkaasti
pomeranssikeltaiset. Siip ip eili: kiiltävän vihreä y lö s
päin valkealla reunalla. Uroksen kevätpuku: päältä
m ustanruskea; pää ja kaula mustahkot, sinikeltaiseen
hohtavat; hartiat ja rinta valkeat; siipien peitinhöyhenet vaaleansiniharmaat; alta kastanjanruskea; siivissä
sininen lautuma. Naaras : Täpläinen ja kirjattu ruosteenharmaalla ja m ustalla; siipien peitinköyhenet epäselvästi
tuhkasiniset; siipipeili mustahkonvihreä. — H einä-
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kuussa m uuttavat^4«as-urokset pukunsa naaraksen kaltai
seksi paitsi siipipieliä ja siipien peitinhöyheniä, jo tk a ta 
vallisesti jääv ät sellaisiksi kuin olivat kevätpuvussa. —
Talvipuolella syksyä saa uros kevätpukunsa. — Ruumiin
pituus noin 4 0 cm, jo sta 8 cm menee pyrstöön. Siipi
2 0 — 24 cm pt. — Meriseuduilla, vaan monissa paikoissa
hyvin harvinainen.
2. Sinisorsa (A boschas). Nokka kärkeen päin
ei nähtävästi levinnyt, tummanvihreä (uros) tai vihreänkeltainen, mustahkokynsinen (naaras). K oivet puna
keltaiset (uros) tai punaiset (naaras). Siipipeili sininen,
edessä ja takana sekä musta että valkoinen viiva.
Uroksen kevätpuku: pää ja kaula vihreät, sinivivahtavat, vahvasti m etallihohteiset; kaulassa valkea sepel;
rinta kastanjaruskea; päältä ja alta enimmäkseen rusottava, harm aankirjava; siipien peitinhöyhenet harmaan
ruskeat. Naaras: Päältä mustahko vaaleanruosteen
harmailla höyhenreunuksilla; alta ruosteenruuni, pie
nillä ruskeilla täplillä; kulkku kellanharmaa, ilman
täpliä. — Ruumiin pituus 5 2 — 62 cm, josta noin 8 — 9
cm. menee pyrstöön. Siipi 18,5— 19.5 cm pt. — Taval
linen Etelä-Suom esta aina Ouluun a sti; pohjoisempana
harvinaisempi.
3. Lörppösorsa (A streperä). Nokan muoto
= edell,, musta ruskeankellertävillä reunoilla. Koivet
keltaiset, tummalla räpylällä. Siipipeili valkea, edestä
ja alta mustalla, ylhäältä harmaalla reunattu. Uroksen
kevätpuku: Eturuumis mustanharmaalla ja valkealla
vipevöitty; takaselkä ru skea: pienet peitinhöyhenet har
maanruskeat vaaleilla viivoilla ja reunoilla; keskimmäi
set peitinhöyhenet ruosteenruskeakärkiset, suurimmat
mustahkoja. Naaras: Mustalla ja ruosteenharmaalla
kirjattu ; alta valkea. - - Ruumiin pituus 52 cm josta
10 menee pyrstöön. Siipi 21,5— 26,5 cm. pt. — Hyvin
harvinainen Etelä-Suom essa.
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4 - Jouhisorsa (A . acuta). Nokan muoto =
edell.; sen väri liuskeharmaa (naaraksella), tai lyijyharmaa, mustaselkäinen ja mustilla reunoilla (uroksella).
Koivet liuskeharmaat (naaras) tai mustanharmaat (uros).
Uroksen siipipeili: vihreä, purppuranhohtava, sen rajana
on edessä ruosteenruskea viiva, takana ensin musta ja
sitten valkea viiva ja ylöspäin musta raja. Naaraksen
siipipeili ruskeahko, kiilloton.
Pyrstössä 16 sulkaa;
keskimmäiset sulat pidentyneet; alta valkea; naarak
sella himeitä mustia pilkkuja. Uroksen kevätpuku:
päältä ja k yljiltä ruskealla ja vaaleanharmaalla vipevöitty; pää ruskea vaaleammilla höyhenreunoilla; siipien
peitinhöyhenet harmaanruskeat. Naaras: P äältä k ir
jattu mustalla ja harmaanruskealla sekä harvoilla ruosteenkeltaisilla viivoilla; alta vaalean ruosteeuharmaa; pää
kellanruskea, mustapilkkuinen. — Ruumiin pituus urok
sella 64 cm, jo sta 22 menee pyrstöön. Siipi 24,5—
28,5 cm pt. — Pohjois-Suomessa ja Lapissa, K e s k i-ja
Etelä-Suom essa harvinainen.
5. Haapana (A . penelope). Nokan muoto =
edell., vaan pituudeltaan keskivarvasta (ilman kynttä)
lyhyempi; väriltään sininen, mustakärkinen.
Koivet
lyijyharm aat.
S iip ip eili:
uroksella kiiltävänvihreä,
edestä ja takaa mustalla reunattu; naaraksella mus
ta tk o , usein valkealla sekoitettu, edestä, takaa ja y l
häältä valkealla reunattu. Nuorella uroksella on siipi
peili musta vihreällä vivahduksella. P yrstössä 14 sul
kaa. Uroksen kevätpuku: pää ja kaula punaruskeat;
otsa ja päälaen etupuoli valkeat; päältä ja k y ljissä har
maalla ja valkealla vipevöitty; siipien peitinhöyhenet
valkeat, selkäänpäin harmaat, suurimmat mustakärkiset;
alta v alk ea; rinta suklaavärinen K esällä on uroksen pää,
kaula, selkä, k yljet ja eturinta mustahkot ruosteenrus
keilla tai kellertävillä höyhenreunoilla. Naaras: päältä
mustahko, ruosteharmailla täplillä ja höyhenreunoilla;
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kupu ja k yljet ruosteenruskeat, vaaleanreunaiset; alta.
valkea; alaperä ruskeatäpläinen. — Ruumiin pituus
4 5 — 50 cm, jo sta noin 9 cm menee pyrstöön.
Siipi
2 3 — 26 cm pt. — Koko maassamme tavallinen.
6. Heinätavi (A. querquedula). Nokan muoto
= edell., sen väri uroksella musta, alaleuan tyvessä
lihankarvainen ; naaraksella harmaanvihereä, alta lihankarvainen, tyvessä mustia pilkkuja. Koivet uroksella
ruunit, naaraksella lyijyharm aat, vihreäänvivahtavat.
Uimaräpylä aina mustahko. Siipipeili: uroksella vihreä,
valkealla juovalla edessä ja takana, naaraksella tummanruskeanharmaa, edessä ja takana kapealla valkealla v ii
valla. — Uroksen kevätpuku: päälaki sekä juova n is
kassa mustahkot; silmän takareunasta niskaan asti val
kea juova;
pää, kupeet ja kaula ruskeat valkeilla
ruotiviivoilla; kulkku musta; päältä mustahko vaalean
harmailla höyhenreunuksilla; hartiain höyhenet valkearuotiset; siipien peitinhöyhenet siniharmaat, suurimmat
valkokärkiset; rinta kellertävällä ja mustalla kirjattu ;
sivut vaaleat, hienoilla mustilla ju o v illa ; etuosa valkea.
Naaras: mustalla ruosteenharmaalla ja ruosteenruskealla
kirjattu. — Ruumiin pituus noin 4 0 cm, josta 8 menee
pyrstöön. Siipi 18,5— 19,5 cm pt. Koko maassamme
aina Lappiin asti, vaan ei ole tavallinen missään.
7. Tavallinen tavi (A creccd). Nokan muoto
= edell., sen väri mustahko (uros) tai mustanvihreä,
alta punakeltainen (naaras). Koivet lyijyharm aat (uros)
tai harmaanruskeat (naaras). Siipipeili kiiltävän vihreä,
ylös- ja alaspäin mustalla reunattu, eteenpäin valkealla
tai ruosteenkeltaisella juovalla. Uroksen kevätpuku:
pää ja kaula kanelipunaiset; pään sivulla leveä, k iil
tävän sinivihreä juova, hienolla, valkealla viivalla reu
nattu; kulkku ja niska m ustat; selkä harmaanruskealla
ja harmaalla vipevöitty; etuselkä, hartiat ja sivut mus^ tiliä ja valkeilla viivoilla; siipien peitinhöyhenet har-
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m aanruskeat; alta valkea; etarintä mustatäpläinen. —
Nuorilla linnuilla ovat siipisulkien ruodit tummat.
Naaras: pää ja päältä mustahko, ruosteenruskeilla
höyhenreunoilla; sivut ja kulkku vaaleanharmaat, mustatäp läiset; päältä musta, ruosteenruskeilla höyhenreu
noilla; kupu ja k yljet kellanharmaanruskeat, mustatäp läiset; alta ruskean valkea; alaperä mustatäpläinen.
— Ruumiin pituus 3 5 — 39 cm, josta noin 8 cm, menee
pyrstöön. Siipi 17— 1 9 c m .p t .- — Etelä-Suom esta aina
Lappiin asti.
H a a h k a n s u k u (Som ateria).

1

Haahka. ( S . m ollissim a). Nokan höyheniset

syrjäniem ekkeet ulottuvat sieraimiin asti, keskiniemeke
ainoastaan puolitiehen. Uroksen kevätpuku: päältä,
rinta, kaula ja suurin osa päätä valkeat; rinnassa pu
naisen vivahtavaa; päälaki musta; niska ja viiva pää
laessa vaaleat; alta musta. Kesäpuku mustahko; val
kea väri on enemmän tai vähemmän hävinnyt, paitsi
siipien peitinhöyhenist.ä, jotk a aina pysyvät valkeina.
Naaras: ruosteenharmaa, m ustankirjava; siipien y li
kaksi valkeaa poikkiviivaa. Nokka vihreä, valkeakynsinen. K oivet harmaankeltaiset, uimaräpylät lyijyharmaat. — Ruumiin pituus 5 9 — 63 cm, jo sta 9 cm.
menee pyrstöön. Siipi 2 8 — 31 cm pt. — Meriseuduilla,
Ahvenanmaalta Kokkolan seuduille ja vähän idem
mäksi Helsinkiä.
2 Pulskahaahka ( S . spectabilis). Ainoastaan
nokan keskiniemeke ulottuu sieraimiin asti. Uroksen
kevätpuku: nokan tyvi muodostunut suureksi otsakyhm yksi; päälaki ja niska vaaleansiniharmaat; posket
vihreänvalkeat, kaula kellertävänvalkea; rinta puner
tavan valkea; etuselkä, pitkinviiva siipien yli ja valkea
täplä yläperän sivulla valkeat; muuten musta. Naaras:
ru sk ea; siipien y li kaksi valkeata juovaa. Nokka,
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uroksella kellanpunainen, vaaleakärkihen, naaraksella
vihertävän ruskea. K oivet uroksella ruosteenpunaiset,
naaraksella kellanruskeat, tummalla uimaräpylällä varus
tetut. Ruumiin pituus 5 5 — 61 cm, jo sta 8 cm menee
pyrstöön. Siipi 26 — 29 cm. — Harvinainen muuttoaikoina meriseuduilla.
M e rilin n u n s u k u (Oidemiä).

Pilkkasiipi (Oi. /u sea). Uros: musta; siipipilkku silmän alla ja silmän iriskalvo valkeat.
Naaras: ruuni, vaaleammilla höyhenreunoilla; siipipeili,
täplä nokan tyvessä ja toinen lähellä korva-aukkoa val
keat — Nokka uroksella punakeltainen paitsi tyvessä,
suupielissä ja kynnen ympäri, mitkä ovat mustat; naarak
sella ruskea. Koivet vaalean lihapunaiset, mustalla uima
räpylällä. — Ruumiin pituus 48,5— 56,5 cm, josta 7— 9 cm
menee pyrstöön. Naaras on urosta pienempi. Siipi 24,5
—2 8 cm pt. Poikanen: naaraksen näköinen,vaan valkeita
täpliä päässä ei ole ja alta on se valkoisella kirjailtu.
— M erissä, Laatokassa ja Pohjois-Suomen sisäjärvissä.
Sisäm aassa muualla hyvin harvinainen.
2 Merilintu (Oi. n igra). Uros: kokomusta.
Naaras: ruuui vaaleammilla höyhenreunoilla. — Nokka
musta, uroksella on nokan keskellä leveä, keltainen juova,
K oivet mustanruunit. — Ruumiin pituus 4 3 — 53 cm, josta
7— 9 cm menee pyrstöön. Naaras on urosta pienempi.
Siipi 2 0 — 23,5 cm pt. Poikanen: naaraksen näköinen,
vaan vaaleampi. — P esii Pohjois- ja Itä-Suom en sisä
osissa Pohjois-Laatokkaan asti.
Muualla Suomessa
ainoastaan muuttoaikoina.
3. Valkoniska-merilintu f Oi. perspicillatd). U ros:
musta, valkoisella täplällä otsassa ja niskassa. Naaras :
i.

peili,

nokiruuni; niskassa, nokan tyvessä ja korva-aukon vieressä
valkeita täpliä. — Nokka uroksella punainen ja valkoinen,
mustalla täplällä tyven molemmilla reunoilla; naaraksella
tumman lyijyharmaa. Koivet: uroksella punaiset, mustalla
9
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uimaräpylällä varustetut. — Ruumiin pituus 43—53 cm, josta
7—9 cm menee pyrstöön. Siipi 24—25 cm pt. Satunnainen
Suomessa.

Telkän suku [Glaucion).
i. Selkätelkkä (G. clangula). Uroksen kevätpuku: pää musta, vihreänhohtava; nokan tyvessä val
kea täp lä; päältä m ustakho; alta valkea; siivet valkealla
ja mustalla kirjatut. Naaras : pää mustanruskea, täplätö n ; päältä mustahko harmailla höyhenreunoilla; alta
valkea; rinnassa leveä harmaa ju o v a; siivessä suuri
valkea täplä, jonka y li kulkee kaksi mustaa viivaa.
Nokka m usta; naaraksella keltainen juova kynnen ta 
kana. K oivet pomeranssikeltaiset, uimakalvo mustahko.
Ruumiin pituus 3 9 — 49 cm, jo sta 6,5— 8 cm menee
pyrstöön. Naaras on urosta pienempi.
Siipi 1 7,5—
23,5. — Tavataan koko Suomessa.

Allin suku (Harelda).
i.

Alli (H . hiemalis).

Uroksen kevätpuku:

pää, kaula, etuselkä, eturinta ja alaruumis v a lk e a ; pään
ja kaulan sivut vaalean harmaanruskeat, keskellä suuri
mustahko täp lä; päältä ja rinta mustahko; keskimmäi
set pyrstösulat pitkät. Kesäpuvussa on uros mustahko,
seljässä ruskeilla höyhenreunoilla; alta ja suuri täplä
silmien ympäri valkea tai harmaa. Naaras: mustahko,
päältä tummanharmailla höyhenreunoilla; rinta harmaan
ruskea; alaruumis, pää ja kaula valkeat, kaulan sivulla
mustahko täp lä; pyrstösulat eivät ole pidentyneet.
K esällä on naaras enemmän harmaa; pää ja kaula mustahkot; päässä ruskeanharmaa ja kaulassa valkea täplä.
Nokka musta, päältä mustahko, alta keltaisella poikki
viivalla. K oivet lyijyharm aat. Ruumiin pituus noin
60 cm, jo sta 2 5 — 3 0 cm menee pyrstöön. Naaraksen
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pituus pyrstöineen noin 38 cm. Siipi 19,5— 23 cm pt.
— L apissa. Syksyisin keväisin merellä.

2. Stellerin alli (H stelleri). Uroksen kevätpuku: kulkku, sepel kaulassa ja päältä musta, metalli hohtava; pää valkea; pieni töyhtö niskassa, kaksi
pientä pilkkua nokan tyvessä vihreät; musta pilkku
töyhdön vieressä; sepel rinnan yli ja hartiat valkeat';
siivissä valkeita pitkinviivoja; alta muni. Naaras:
ruunin m ustatäpläinen; alta mustahko; siivissä mustansininen peili, joka eteen- ja taaksepäin on valkealla
reunattu. Nokka vihertävänharmaa. Koivet vihertävänruskeat. Ruumiin pituus 4 5 — 49 cm, josta 8 cm
menee pyrstöön. Siipi 2 0 ,5 — 23 cm pt. — Harvinai
nen muuttoaikoina Etelä-Suom essa.
S o t k a n js u k u (F u lig u la ).

1. Jouhisotka ( F . crista ta ). Uroksen kevätpuku: niskassa töyhtö; pää, kaula ja rinta m ustat;
päältä mustahko; alta valkea: kesällä on uros hyvin
naaraksen näköinen vaan on päältä ja päästä tummempi.
Naaras: päältä ruskea; niskassa tavallisesti, vaan ei
aina, pieni töyhtö; alta valkea; siipipeili valkoinen.
Nokka tummansiniharmaa, mustakärkinen. Koivet urok
sella ruunit, naaraksella lyijyharm aat. Ruumiin pituus
4 0 — 46 cm., jo sta 6 — 7 cm menee pyrstöön. Siipi
19,5— 21,5 cm pt. — K eski- ja Pohjois-Suomessa;
Etelä-Suom essa harvinainen.

2. Tunturisotka ( F m a r ila ). Uroksen kevätpuku: koko ruumiin etupuoli, takaselkä, y lä - ja alaperä mustat; päältä valkea mustalla vipevöitty; alta val
kea. Kesäpuvussa naaraksen näköinen, vaan pää ja
kaula mustahkot ja selkä enemmän vipevöitty. Naa
ras: ru skea; seljässä joskus ikäänkuin valkojauhotettu;
pieni valkoinen siipipeili; otsa ja leveä vyö nokan ty 
vessä vaalakkaat. Nokka ja koivet lyijyharmaat, naa-
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raksella ne ovat vähän tummemmat. Ruumiin pituus
noin 4 4 — 51 cm, josta noin 5 — 6 cm menee pyrstöön.
S iip i 2 0 — 23 cm pt. — Lapin tunturijärvissä; muuttoaikoina Suomessa.

3. Punasotka (F '. ferina). Uroksen kevätpuku: pää ja kaula kiiltävän punaruskeat; rinta ja etus e liä kiiltävän m ustahko; päältä ja kyljiltä valkealla
j a harmaan mustalla vipevöitty; alta valkea; takaa
mustahko. Kesäpuvussa naaraksen näköinen, vaan pää
punaisempi ja selkä selvästi vipevöitty. Naaras: pää
ja kaula ru uni; päältä mustahko vaaleanharmailla höyhenreunoilla; siivet ulkoreunoiltaan suurimmaksi osaksi
harm aat; alta vaalenharmaa. Nokka harmaa, mustakärkinen. K oivet harmahtavat. Ruumiin pituus 4 5 —
47 cm, josta 6 cm tulee pyrstöön. Siipi 19,5— 21,5
cm pt. — Levinnyt Lounais-Suomesta Vaasaan ja H el
sinkiin asti. Harvinainen.

Koskelon suku {Mergus).
1. Isokoskelo (M. merganser). Uroksella ke■ vätpuku: pää, ylin osa kaulaa ja päältä musta, nis
kassa pieni vihreään vivahtava töyhtö; takaselkä har
m aa; sepel kaulan ympäri ja suurin osa siipien peitinhöyheniä valkeat; alta valkea keltaisella vivahduksella.
Kevätpuvussaan uros on naaraksen kaltainen vaan sillä
on valkeat peitinhöyhenet. Naaras : pää ja etukaula
punaruskeat, kulkku valkea; päältä harm aa; valkoinen
siipipeili; alta valkea. Nokka punainen, mustaselkäinen. K oivet punaiset mustahkolla uimaräpylällä. Ruu
miin pituus noin 5 8 — 72 cm, jo sta noin 5 — 7 menee
pyrstöön. Naaras on urosta pienempi. Siipi 2 4 — 31,5
cm pt. — Lapissa sekä siellä täällä Etelä-Suom essa;
Keski-Suom essa harvinainen. Vahingollinen.

2. Pikku koskelo (M. serrator). Uroksen kevätpuku: pää, ylin osa kaulaa ja selkä m usta; nis-
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kassa töyhtö; takaselkä mustahkolla ja valkealla vipevöitty; rinta ruosteenruskealla ja mustalla k irjattu ; se 
pel kaulassa, alaruumis ja suuri täplä siivessä valkeat.
Kesällä, uros on naaraksen näköinen, päältä kuitenkin
tasaisesti tummanharmaa. N a a ra s : päältä tummanhar
maa, harmailla höyhenreunoilla; pään ja kaulan sivut
punaruunit; rinta harmaalla ja valkealla kirjattu ; val
kea mustalla viivalla jaettu siipipeili; alaruumis valkea;
inokka punainen, päältä ruuni. K oivet = edell. Ruu
miin pituus 6 0 — 68 cm, josta 11-— 13 menee pyrstöön.
Naaras urosta pienempi. Siipi 2 1 — 25,5 cm pt. —
Tavallinen meriseuduissa ja paikottain myös sisämaassa.
Vahingollinen.
3. Herna ( M . albellus ). Nokka päätä lyhyempi.
Uroksen kevätpuku: pää, kaula, hartiat, rinta ja alta
valkeat; täplä silmän ympäri, viiva töyhdön alla, päältä
ja siipipeili mustat; siipipeilin yli valkea juova. Naa
ras : päältä harm aanruskea; alta valkea; siipipeili, jon ka
yli käy kaksi valkoista viivaa, musta; pää ja niska
punaruskeat; kaula valkea; rinta harm ahtava; nokka ja
koivet harm aansiniset; uimaräpylät mustahkot.
R uu
miin pituus 38— 46 cm, jo sta noin 6 — 8 menee pyrs
töön. Naaras urosta pienempi. Siipi 1 7 — 20,5 cm pt.
— Lapissa. Suomessa harvoin nähty, muuttoaikoina.
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11

Lahko

Melajalkaiset

(Steganopodes).

X J Nokan kärki muodostunut vahvaksi kynneksi. —

M erim etson suku.

M e rim e tso n su k u (Phalacrocorax).
l. Merimetso {Ph. carbo). Musta, sinihohtava?
niskassa harva tö y h ty ; etuseljän ja hartioiden höy
henet ruskeanvihreät, leveästi sinimustanreunaiset; pos
kissa suuri valkea täp lä; päässä ja kaulassa kapeita
valkeita höyheniä; k yljessä lähellä säärtä valkea täplä.
Täm ä täplä sekä valkeat höyhenet päässä ja kaulassa
katoovat kesäksi, syksyksi ja syystalveksi. Nokka tum
manruskea, alaleuka tyvessään vaalea. K oivet mustat. R uu
miin pituus 8 4 — 97 cm, jo sta noin 18 cm menee pyrs
töön. Siipi 3 0 — 36,5 cm pt. P o ik a n e n : päältä enem
män ruskea, sininen hohto puuttuu; alta vaalea. —
Suomessa silloin tällöin syysmatkoillaan. Vahingolli
nen.

12 Lahko

Peräjalkaiset

(Pygopodes).

X ) Takavarpaallisia.
A . Liu skajalat, pyrstöön muo
dostuu vaan p ien iä surkastu
neita untuvan kaltaisia höyheniä.
=
(S iv u 7 J7 ).
B . R äpyläjalat. Pyrstössä su l
kia. =
(S ivu

U ikun suku.

K u ik a n suku.

138)XX

Takavarpaattom ia.
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A) Nokka syrjäuurteeton tyveltään noin leveytensä kor
kuinen.
a) Nokka pitkänpuolinen teräväkärkinen. — KU sian
suku. (Sivu 139).
b) Nokka lyhyt, paksu ja päästä koukistunut. =
k yyh k ysen suku. (Sivu 139).
B. Nokka leveyttään paljon korkeampi, syrjiltään poikkiuurteinen. — K u o k in suku. ( Sivu 139).

1.

Uikun suku (Podiceps).
Silkkikuikka (P. cristatus). Päältä mustahko

ruunilla tai harmailla k irjoilla; päälaki musta; niskassa
kaksihaarainen töyhtö; kulkussa punaruuni, mustareunainen tuuhea kaulus; k y ljet punaruskeat, mustalla se
koitetut; siipipeili valkea; alta hopeanvalkea. Nokka
mustanruskea, tyvestä ja pitkin alaleukaa kellertävä.
K oivet sisäänpäin vihreähköt, ulkoapäin vihreänkeltaiset, varpaat vihreänkeltaiset, mustahkoreunaiset. Ruu
miin pituus 4 7 — 59 cm. Siipi 16,5— 19 cm pt. Poi
kaselta puuttuu töyhtö ja kaulus, ja on sillä pään si
vuilla mustahkoja, katkonaisia viivoja. — Etelä-Suomen
saaristossa; sisämaassa harvinaisempi.
2. Harmaakulkku-uikku {P. griseigena). P äältä
musta, vaaleilla höyhenreunoilla; pää musta; posket ja
kulkku harm aat; kaula sivuilta ja alta sekä eturinta
ruosteenpunaiset; alaruumis valkea; k yljet tummanhar
m aat; nokka musta, tyvestä kellertävä. K oivet mus
tanruskeat. Ruumiin pituus 4 3 — 51 cm. Siipi 1 7 — 19,5
cm. pt. Poikanen : poskessa ruskeita ja valkeita vii
voja ; kaula tummanharmaa. — Siellä täällä sisämaassa.
3. Mustakulkku-uikku (P. auritus). Päältä
mustahko, harmailla höyhenreunoilla; pää musta; kul-
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kussa musta kaulus; silmien kautta ruosteenkeltainen
juova, jo ka niskassa jatkuu samanvärisiin töyhtöihin;
kaulan etupuoli, eturinta ja k yljet ruosteenpunaiset; alta
hopeanvalkea; siipipeili valkea; nokka musta, vaaleakärkinen. K oivet ulkoapäin vihreän mustat, sisäänpäin
kellertävät. Ruumiin pituus 3 4 — 37 cm. Siipi 12,5— 15
cm pt. P o ik a n e n : päälaki mnstahko; muuten on pää
samaten kun kaulan etupuoli ja alaruumis valkea; kau
lus ja töyhdöt puuttuvat. — Keski-Suom essa. E telä- ja
Pohjois-Suom essa harvinainen.
4. E te lä n - u ik k u (P. nigricallis). Nokka vähän ylös
päin kaareva sierainten yli vähän sisään painunut; pää, kulkku,
kaula ja selkä mustat; silmän kautta leveä kellanruskea
juova, sekä niskassa samanvärisiä töyhtöjä; kupu mustalla,
valkealla ja ruosteenpunaisella kirjattu; kyljet mustat, ruos
teenpunaisella sekoituksella; siipipeili valkea; nokka musta.
Koivet vihertävänmustät. Ruumiin pituus 29—32 cm.
Siipi 12,5—13 cm pt. Poikanen: kaulan etupuoli harmaa;
niskatöyhtöjä ei ole. — Satunnainen.
5 . P ik k u u ik k u (P. 7ninor). Päältä kiiltävän mus
ta tk o ; kulkku mustahko; kaulan etupuoli kiiltävän puna
ruskea; alta hopeanharmaa; nokka mustahko, suupielistä
keltainen. Koivet vihreähköt,. Ruumiin pituus 2 l —28 cm.
Siipi 9 —10 cm pt. Poikanen: päältä ruskeahko; alta vaa
leahko; kaulan etuosa ruskeahko. — Satunnainen.
K u ik a n s u k u {Colymbus).
K u ik k a (C. arcticus).

P äältä ja kyljiltä musta;
molemmilla hartioilla sekä kahdesti etuselässä mustanvalkealla k irjattuja täpliä; pää ja takakaula tuhkaharm aat; etukaula ja kulkku mustat sinipunaisella hohdolla;
kulkun yli viiva valkoisista pilkuista; kaulan sivut mustanvalkeat; alta valkea. Nokka ja koivet mustat. R u u 
miin pituus 7 2 — 76 cm, jo sta noin 6 menee pyrstöön.
S iip i 31,5— 33,5 cm pt. P o ik a n e n : päältä mustahko,
harmailla höyhenreunoilla; kulkku ja etukaula kirjattu
tummalla ja valkealla. — S iellä täällä koko Suomessa.
i.
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2 . Kaakkuri |
[C lumme). P äältä ja k y ljiltä
mustannjuni, harmahtavilla höyhenreunuksilla; kaulan
selkäpuoli valkeanm ustankirjava; pää ja kaula muuten
tuhkaharmaat; kaulan etupuolella suuri ruosteenpunai
nen täplä;' aita valkea. Nokka mustanruuni,'vaalenee
kärkeen päin. K oivet tummanruskeat. Ruumiin’ pituus
6 0 — 71 cm, josta 7 cm menee pyrstöön. Siipi 2 4,5—
31 cm pt. P o ik a n e n : päältä valkeatäpläinen. P ä ä
ja kaula valkeat, haarmaalla sekoitetut, takakaula har
maa. — Pohjois-Suom esta ja Lapista levinnyt E teläSuomeen asti.

K iis la n s u k u {Uria).

i. Riskilä (U. grylle). Musta, heikosti viheriänhohtava; siivissä suuri valkea täplä. Nokka musta.
K oivet punaiset. Ruumiin pituus 3 3 — 37 cm, jo sta
5 menee pyrstöön. Siipi 15,5— 17 cm pt. Poikanen
mustahko; alta voittavalla valkealla sekoituksella; sii
pien peitinhöyhenet valkeat, päällimmäiset mustakärkiset. Koivet mustahkot, punertavat. — Siellä täällä
meriseuduillamme.
J ä ä k y y h k y s e n s u k u {Mergulus).

(M. alle). Päältä m u sta;
alta valkea; hartioilla valkeita viivoja. Nokka musta.
K oivet mustahkot, mustalla uimaräpylällä varustetut.
Ruumiin pituus 2 3 — 2 5 cm, jo sta 3 menee pyrstöön.
Siipi 14— 12,5 cm pt. — Satunnaisesti talvella nähty.
i.

Jääkyyhkynen

R u o k in su k u {Alea).

torda). Selkä, pää
ja kaula mustat; alaruumis valkea; hieno valkea viiva
nokan tyven ja silmäin välillä, sekä toinen samanväri
nen siipien yli. Nokka musta, valkealla poikkiviivalla.
i.

Tavallinen ruokki (A .
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K oivet

mustahkot.

Ruumiin pituus 39 — 45 cm, josta
Siipi 18 — 21,5 cm pt. Poikasella
on myös etufeaula valkea, mutta valkeita viivoja päässä
j a nokassa ei ole. — Merilintu. Tavallisin Ahvenansaaristossa.
■9 menee pyrstöön.

Lintujen pesät ja m unat.
A ) P e s ä y lh ä ä llä m a a s ta .
a)
b)

Pesä puiden oksilla. (Sivu 142.)
Pesä ontoissa puissa tai kannoissa.
(Sivu 149.)

c)
d)

Pesä pensaissa. (Sivu 153).
Pesä puupinoissa, nurkissa, katoissa,
kiviaidoissa, turveläjissä, kannoilla,
risukasoissa, raunioissa j. n. e. (Sivu 156.)

B ) P e s ä m aa ssa.

Pesä viileillä tai kuivilla, metsäisillä tai
pensaisilla mailla. (Sivu 157.)
b ) Pesä aukeilla viljelysmailla. (Sivu 1 6 1 .)
c) Pesä tai munat suoperäisillä tai märjillä joko sitten aukeilla tai pensai
silla ruohoisilla mailla ja rannoilla
tai tunturitasangoilla. (Sivu 162.)
d) Munat hiekkaisilla rannoilla tai mata
lilla kallioilla ja kivillä vedessä.

a)

(Sivu 169.)
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e) Pesä

vuorten pengerryksillä
koissa. (Sivu 171.)

tai rot

C) P e s ä m a a n s i s ä s s ä , (Sivu 173.)
D ) P e s ä k e llu u v e d e n p in n a lla ,

(Sivu>

174).

Pesä ylhäällä m aasta.
Pesä puiden oksilla.
I)
P esä ulkoapäin valmistettu puitten ja pensait
ten kuivuneista oksista, tavallisesti noin variksen pesän
kokoinen tai vielä suurempi, harvoin (N:o 4) pienempi.
A) Munat yksiväriset, täplättömät.
a) Munat kiiltävän valkeat.
1 ) Vanha (peto)linnunpesä.
Munat 3 — 7 , 5 0 —
5 7 , 5 mm
pt, 4 2 — 4 4 mm pk.
Lapissa = N :o I.

Syrnium lapponicum.
2)

Useimmin vanha (peto)linnunpesä. Munat 3 — 7 ,
mm pt, 3 1 — 3 3 mm pk. — N'.o 2. Asio otus.
3 ) Vanha (peto)linnunpesä.
Munat 3 — 6, hiirivuosina enemmän, aina 1 3 asti. 3 5 , 5 — 3 9 ,5 mm pt,
3 0 — 3 2 , 5 mm pk. — N:o } .
S u m ia ulula.
4 ) P esä pienenpuolinen, usein niin harva, että
munat näkyvät pohjan läpitse. Munat 2, 4 0 — 4 2 mm.
pt, 2 8 — 3 0 mm pk. = N:o 4. Columba palum bus.
b) Munat kaikki valkeat, kiillottomat.
1) P esä latvassa tavattoman suuri, alta käden
paksuisista oksista kokoonpantu, päältä aivan tasainen.
Munissa on usein vihreä vivahdus ja joskus heikkoja.
39— 40
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ruosteenruskeita täpliä. Munat 2, joskus
mm pt, 5 6 — 62 mm pk. =
N:o f .

3, 7 5 — 80

Haliaetus

aihioilla.
2)
P esä ei koskaan puun latvassa, suuri, tasai
nen; reunalla usein pieniä tuoreita kuusenoksia. Munat
3 — 4, joskus harvassa heikosti ruskeatäpläiset. 58— 62
mm pt, 4 4 — 47,5 mm pk. == N:o 6. A stur palum-

barius.
[Katso myös N:ot 10, 1 8 9 !]
c ) Munat kiiltävät, vaaleat.
1 ) Pesän sisässä heiniä, karvoja, höyheniä y. m. s.
Munat, 3— 5, joskus 6 , sinivihreät, 5 8 — 62 mm pt,
4 2 — 44,5 pk. == N:o 7 . A rdea cinerea.
[Katso N:o 136!]
B ) Munat täplikkäät.
a) P esät suuret, ainakin 6 0 cm läpimitaten.
1) Munat, 2— 3, ruskeatäpläiset ja -pilkulliset.
5 7 — 65 mm pt, 4 8 — 51 mm pk. = N:o 8.
Aquila

naevia.
2) P esä
niä ty p p äitä;
kellanvaaleat
69 mm pt,

korkean puun latvassa, sen seinissä pie
sisässä usein kalansuomuja. Munat, 2— 4,
tai vaaleanharmaat, ruskeatäpläiset, 5 6 —4 4 — 47 mm pk. =
N:o 9 . Pandion

haliaetus.
3) P esä ei koskaan puun latvassa. Pesän sisässä
löytyy pieniä typpäitä, heiniä y. m. s. Munat, 2— 4,
vaikeahkot, harvaan ruskeatäpläiset. Jotku s täplättömät. 5 1 — 62 mm pt, 4 1 — 48 mm pk. = N:o 10 .

Buteo vulgaris.
4 ) P esä joko ylempänä tai alempana. V älistä
käyttää lintu edellisen lajin vanhoja pesiä, välistä raken
taa se uusia. Munat, 2, vaaleankeltaiset, tiheämmin ja
harvemmin mustanruskeahkotäpläiset. 4 9 — 53 mm pt,
4 1 — 42,5 pk. = N:o n . Pernis apivorus.
5 ) P esä puun latvassa; oksista, pienistä multa-
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möhkäleistä, karvoista y. m. s. yhdistetty.
Munat,
3-— 6 , likaisenvihreät, ruskeatäpläiset. 4 7 — 55 mm pt,
34-— 36,5 mm pk. = N :o 12. Corvus corax.
[Katso myös N:ot 6 , 187, 189, 190!]
h) P esät pienemmät, noin variksen pesän suuruiset.
1) Pesän sisässä multamöhkäleitä, sammalia, pie
niä oksia y. m. s. Munat, 3 — 4, kellanvalkeat, ruos
teenpunaisilla ja vaaleanruunilla täplillä ja pilkuilla
varustetut. P ilku t ja täplät hyvin usein jyrkästi ero
tetut pohjaväristä. 3 9 — 4 5 mm pt, 30,5— 34,5 mm
pk. = N:o i j . Falco sub buteo.
2 ) P esästä kuuluu syvennys melkein täydellisesti
puuttuvan, muuten melkein kuin edell. Munat, 4— 5,
vihertävän valkeat, tiheillä punaruskeilla täplillä ja pil
kuilla varustetut, niin että ne usein näyttävät muita
Falco-munia tummemmilta. 3 6 — 41,5 mm pt, 2 9 — 33
mm pk. = N:o 14. Falco aesalon.
3) P esä vanhasta variksen pesästä tai koivun ok
sista rakennettu. Munat, 4 — 6 , kellertävän tai puner
tavan valkeat, eri suurilla, vaaleammilla ja mustem
milla usein hyvinkin tiheillä punaruunilla täplillä.
Tavallisesti on kuorissa suurempia kalkkijyviä kuin
edell. lajilla. P ilku t ja täplät eivät jy rk ästi ole erote
tut pohjaväristä. 36 — 42 mm pt, 2 9 — 32 mm pk. ==

N:o

ij

. Falco tinnunculus.

4 ) Munat, 4 — 5, vaalean kellanvalkeat, ruunilla
ja mustanruunilla täplillä ja pilkuilla.
3 6 — 3 7 mm pt,
29,5— 31 mm. pt. N:o 16. Falco vespertinus.
Huom.! Pienten F alco-lajien munat ovat usein
erittäin vaikeat erottaa toisistaan.
5 ) P esä verrattain alhaalla kuusessa tai män
nyssä, Munat, 3 — 5, valkeat suurilla, harvoilla, rus
keilla täplillä, kokoontuneet erittäin paksumpaan pää
hän. 3 8 — 41,5 mm pt, 3 1 — 33 mm pk. = N:o / 7 .

A stur nisus.
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6) P esä kyhätty oksista ja mullasta, sisältä vil
lojen, niinien, karvojen y. m. peittämä. Munat, 4 — 6r
harmaanvihreät, ruskeilla ja harmaanruskeilla täplillä.
3 9 — 46,5 pt, 2 8 — 33 pk. = N:o 18. Corvus cornix.

7) P esä edell. lajin kaltainen. Munat väriltään
edell. näköiset, vaan tuhkaharmaat täplät ovat harvi
naiset, jota vastoin harmaanruskeita ja mustahkoja pilk
kuja, viivoja ja täpliä löytyy usein. Huokoset kuo
ressa luvultaan ja syvyydeltään pienemmät, kuin va
riksella 3 8 — 46 mm pt, 2 4 — 29,5 mm pk. = N:o
i(j.

Corvus fru gilegu s.

8 ) P esä varustettu puunoksista tehdyllä katolla,
muuten edell. kaltainen. Munat, 7 — 9, vaaleanharmaat,
tiheään vihreänruskeatäpläiset 3 1 — 37 mm pt, 22,5—
2 4 mm pk. = N:o 20. Cleptes pica.
9) P esä on koivun oksista valmistettu, sisältä nii
nien peittämä. Munat, 6 — 8, vaaleanharmaat, hyvin
tiheästi ruunilla pilkuilla peitetty 29 — 33,5 mm pt
2 1 — 2 4 mm pk. = N:o 21. Garrulus glandarius.
10) P esä kuivista oksista ja jäkälistä rakennettu,
joskus seinät niittyvilloilla sekoitetut; sisässä höyhe
niä.
Munat, 4 — 5, vihertävänvalkeat, harmaa- ja
ruskeantäpläiset, 3 0 — 33 mm pt, 2 2 — 23 mm pk. =

N:o 22.

Garrulus infaustus.

1 1 ) P esä tiheän kuusen keskellä. Alus kuivista
oksista. Seinät ja sisusta jäkälistä, niinistä, ruohon
korsista y. m. s. Munat, 3 — 5, sinivalkeat, hienoilla
harmaanruskeilla pilkuilla, 3 2 — 3 4 mm pt, 2 4 — 2 5
mm pk. = N:o 2 j. N ucifraga caryocatactes.
[Katso myös N:ot 34, 174!]
I I . Pesän runko ruohoista, pienistä juurista, jä 
kälistä, hienoista, kuivista oksista j. n. e. P esä vä
hemmän kuin 2 0 cm läpimitaten, poikkeustapauksissa
vähän suurempi.

146
Ä ) Oksat vaikuttavat silminnähtävästi pesän sei
nien ulkokerroksen muodostumiseen.
a) P esä usein koivussa. Sen sisässä villoja, kar
voja ja höyheniä. Munat, 6 — 7, harmaat, vihertävään
vivahtavat, sekä suurilla harmaanruskeilla täplillä pei
tety t, pääasiallisesti paksummassa päässä, 2 5 — 2 9 mm
pt, 1 8 — 19 mm pk. = N:o 24. Lanius excubitor.
b) P esä kuusen oksalla. Sen sisässä partajäkälia, ruohonkorsia j. n. e. Munat, 4 — 5, valkeat harmaanpunaiseen vivahtavat ja mustahkoilla pilkuilla pei
tety t, 2 3 — 26 mm pt, 16,5— 18,5 mm pk. = N m

24.

Ampelis ga rrulu s.

c) P esä havupuissa verrattain suuri. U lkoker
ros kuusenoksia, sisäkerros partajäkäliä (Usnea). Viime
mainitun seassa usein vähäsen niiniä, kuusen neulasia,
höyheniä y. m. s. Munii usein hyvin varhain keväällä jo
helmi- ja maaliskuussa.
1 ) Munat, 3 — 4, harmaanvalkeat vaaleanharmailla
mustahkoilla ja ruskeilla täplillä ja viivoilla, tiheimmin
paksummassa päässä, 2 0 — 2 4 mm pt, 15— 17,5 mm
pk. = N:o 26. Loxia pityopsittacus.
2) Munat, 3 — 5, harmaanvalkeat joskus heikosti
sinihohtavat, harmailla, sinipunaisilla, punaisilla, ruunilla
ja mustahkoilla pilkuilla, täplillä ja viivoilla, etenkin
paksummassa päässä, 20,5— 23,5 mm pt., 1 5 — 17 mm
pk. — N :o 2 7 . Loxia curvirostra.
3) = Loxia leucoptera. Pesää ja munia ei var
muudella tunneta.
d) Pesän sisusta kuivien ruohojen peittämä. —
Munat, 3 — 4, sinivihreät, harmailla ja mustahkoilla täp
lillä. 2 4 — 26 mm pt. 1 7 — 18,5 mm pk. = N:o 28.

Pinicola enucleator. -«JK)

|d|M0

p||£j

e) Pesän sisäkerros muodostunut jäkälistä, joskus
kuivien ruohojen sekoittama. Munat, 4— 5 sinivihreät,
sinipunaisilla ja mustilla täplillä paksummassa päässä.
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1 9 — 21

mm pt,

1 5 — 16 mm pk. =

N:o 29.

P yrr-

hula rubicilla.
f) Pesän seinät sisältäpäin pienistä juurista, heinänkorsista tai jäkälistä. Munien alla höyheniä, vil
loja j . m. s. Munat 3— 5 vihreähköntuhkaharmaat
mustahkoilla ja ruskeilla täplillä ja suonilla. 2 2 ,5 — 25
mm pt, 1 7 — 19 mm pk. = N:o 30. Coccothraustes

vulgaris.
g) Pesän sisäkerrokset sammalista, jäkälistä, pie
nistä juurista, villoista, höyhenistä y. m. s. U lkoker
roksissa ovat eri osat hämähäkin verkoilla yhdistetyt.
Munat, 5 — 6 harmaanvalkeat, punertavilla ja harmailla
tai mustahkoilla täplillä. 1 5 — 17,5 mm pt, 11,5-— 12,5
mm pk. = N:o 31. Acanthis spinus.
[Katso myös N:o 83!]
B ) Pesän runko heinistä vaan on kova sisään se
koitetusta savimaasta.
a) Munia 5, vihertävän valkeat, heikosti punerta
valle vivahtavat, harvoilla sinipunaisilla ja punarus
keilla täplillä. 2 9 — 32 mm pt, 21,5 mm pk. = N;o

32.

Turdus viscivorus.

b ) Munat 4 — 6, harmaanvihreät, tiheästi ruskeatäpläiset. 2 7 — 32 mm pt, 2 0 — 22 mm pk. = N:o

33.

Turdus pilaris.

c) P esii vanhoihin linnunpesiin, erittäin rastaanpesiin. Munat 4, harmaanvalkeat tai vaaleanvihreät
pienillä mustahkoilla täplillä. Suippenee äkisti toiseen
päähän. 3 8 — 41 mm pt, 2 7 — 29,5 mm pk. = N:o

3 4.

Totanus ochropus.

C) P esä kova, sisältä ikäänkuin muurattu lahon
neista puista, jo tk a ovat syljellä yhdistetyt. Ulkoapäin
on se sammalten, kuivien kuusenoksien, jäkälien y. m.
peittämä. Munat 4 — 6, sinivihreät, harvoilla mustilla
pilkuilla. 2 5 — 30,5 mm pt, 2 0 — 23 mm pk. = N:o

33.

Turdus musicus.

10
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[Katso myös N:o 34!]
D ) Pesien seinät pehmeät, heinistä, juurista, j ä 
kälistä tahi m. s. kyhätyt.
a) P esä kukkaromäin en, aukko kyljessä, valkois
ten jäkälien sammalten ja höyhenten muodostama. Mu
nat suippenevat usein silminnähtävästi molempiin päi
hin, 8 — 15, valkeat, melkein aina harvoilla punertavilla
pilkuilla peitetyt. 14.5— 15 mm pt, 10,5— 11,5 pk. —

N:o } 6 .

Acredula caudata.

b j P esä sammalista ja valkeista jäkälistä kokoon
pantu. Sisältä jouhien, karvojen ja höyhenten peittä
mä. Munat, 5 — 6, joko vaaleansiniharmaat mustahkoilla,
tuhkaharmailla ja ruskeilla täplillä tai harmaat, puna
ruskealle vivahtavat tumman punaruskeilla täplillä ja
pilkuilla sekä sinipunertavilla täplillä ja mustahkoilla
viivoilla. 18,5— 22 mm pt, 14,5— 15 mm pk. = N:o

)j.

Fringilla coelebs.

c ) P esä edellisen näköinen, vaan seinät ovat pak
summat, ja siinä löytyy jotenkin paljon kuivia ruohoja.
Munat, 5— 7, edell. näköisiä, mutta tummemmat; pohjaväri on vihreä 17,5— 21 mm pt, 1 4 — 16 mm pk. =

N:o j 8 .

Fringilla montif ringillä.

d) P esä pyöreä, hämähäkin verkolla kiinnitetty
jonkun tiheän kuusenoksan alle. Pesän seinät samma
lista, höyhenistä ja jäkälistä kokoonpannut. Sisässä
höyheniä. Munat, 8— 10, kellanvalkeat, punaiseen vi
vahtavat, himeillä, pienillä, kellanpunaisilla pilkuilla.
12,5— 15,5 mm pt, 1 0 — 11 mm pk. = N:o 39. R e

gulus cristatus.
e) P esä hyvin rakennettu sammalista, jäk älistä ja
ruohoista. Sisässä kasvihaivenia, villoja, karvoja j. n. e.
Munat 5, valkeat ruskeilla ja mustahkoilla pilkuilla sekä
ruskeilla viivoilla. 1 7 — 18 mm pt, 1 2 — 13 mm p k . =

N:o 30.

Acanthis carduelis.
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f)
P esä kukkaromainen, erittäin taitavasti raken
nettu juurista ja heinänkorsista. Ulkoapäin jäkälien
peittäm ä; sisässä löytyy villoja, höyheniä (?) y. m. s.
Munat, 4 — 5 valkeat, harvoilla, mustahkoilla täplillä.
2 8 — 3 4 mm pt, 2 1 — 22,5 mm pk. — N:o 41. Orio-

lus galbula.
[Katso myös N:ot 72, 80, 83!]

Pesä ontoissa puissa tai kannoissa.
I. Lintu ei rakenna pesäänsä; munien alla kor
keintaan lahonnutta puuta tahi vähän höyheniä. Munat
täplättömät.
A. Munat valkeat.
a) Munat 2 — 3 ; 4 9 — 51 mm pt, 40 ,5 — 41,5 mm
pk. — N:o 42. Syrnium uralense.
b ) P esii myös vanhoissa rakennuksissa. Munat,
3 — 6 ; 4 4 — 51 mm pt, 3 8 — 4 0 mm pk. Varmuudella
ei voida niitä erottaa edellisestä lajista. — N:o 4 4 .

Syrnium aluco.

c) Munat, 5 — 7 ; 3 1 — 35,5 mm pt, 26,5— 2 8 mm
pk. — N:o 44. Syrnium funereum .
d) P esä havumetsässä, ontossa kannossa 1— 2
metr. maasta. Munat, 3 — 7, 2 8 — 30,5 mm pt, 2 3 — 25
mm pk. == N:o 44. S u m ia passerina.
e) P esä mänty- tai sekametsissä. Munat, 4 — 5,
kiiltävän valkeat. 3 4 — 39 mm pt, 2 5 — 28 mm p k .—
N:o 46.

Picus martius.

f) P esä vanhoissa lehtimetsissä. Munat, 5 — 7,
kiiltävän valkeat. 26 — 3 0 mm pt, 19— 22 mm p k .—

N:o 44.

Picus canus.

g) P esä vanhoissa havumetsissä. Munat, 4 — 6,
lumivalkeat. 19— 19,5 mm pt, 1 4 — 14,5 mm pk. =

N:o 49.

Picus leuconotus.

h) P esä useimmin lehtim etsässä. Munat, 5 — 6,
2 5 — 26 mm pt, 19— 2 0 mm p k ; erotetaan edellisestä
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lajista

pienistä ja m atalista huokosistaan. — N:o jo .

Picus major.
i j P esä useimmin havumetsissä. Munat, 4 — 5,
22,5— 27 mm pt, 1 8 — 2 0 mm pk, niiden kuoret ver
rattain vähän kiiltävät ja karkeat. = N:o j i . Picus

tridactylus.
k j P esä lehtipuissa. Munia, 4 — 6 , 1 9 — 19,5 mm
pt, 14— 14,5 mm pk. = N:o J 2 . Picus minor.
1) P esä lehtipuissa. Munia, 6 — 11, 2 1 — 23 mm
pt, 15 - 1 6 mm pk. = N:o j j . Iynx torquilla.
[Katso myös N:o 194!]
B . Munat vaaleat.
a) Munat, 8 — 12 kellertävänvalkeat, 6 5 — 72,5 mm
pt, 4 6 — 47 mm pk. = N:o jq . M ergus m erganser.
b) Munat, 8 — 1 2 , 4 8 — 52 mm pt, 3 5 — 38 mm
pk. Hyvin Anas penelopen munien näköiset. = N:o

jj.

M ergus albellus.

c ) Munat, 7— 12, vihreähköt tahi harmaanvihreät,
5 3 — 63,5 mm pt, 4 0 — 44,5 mm pk. — N ;o j 6 . Glau

cion clangula.
[Katso myös N:o J.3 6 !]
I I . P esä on aina, vaikka se onkin usein huo
nosti rakennettu.
A. Munat, yksiväriset, täplättömät.
a) P esä hyvin vaillinainen, muutamista pienistä
oksista kokoonpantu. Munat, 2 , valkeat, 3 3 — 36,5 mm
pt, 2 7 — 2 8 mm pk. = N ;o j 7 . Columba oenas.
h) P esä pienistä oksista ja ruohonkorsista löyhästi
kokoonpantu. Munat, 4 — 5, kiiltävän valkeat, 33 ,5 — 39
mm pt. 2 2 — 29,5 mm pk. Kuoressa tiheitä syviä
huokosia, jo sta sen hyvin voi erottaa edellisestä la
jis t a . = N:o j 8 . Coracias g a rru la .
c) P esä sammalista, höyhenistä j. n. e. Munat,
4 — 6 , harmahkot punaisella vivahduksella. 2 4 — 28 mm
pt, 17 — 18 mm pk. = N:o j g .
Upupa epops.
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d) P esii myös rakennuksien nurkissa. P esä oljista
ja ruohonkorsista. Munat, 4 — 6, vihertävän siniset.
2 7 — 3 0 mm pt, 2 0 — 23 mm pk. = N:o 6o. Sturnus

vulgaris.
e) P esii myös rakennuksien nurkissa, puupinoissa,
kiviaidoissa j. n. e. P esä heinistä ja sammalista. S i
sältä jouhien ja höyhenten peittämä. Munat, 6 — 9, vi
hertävän siniset (harvoin heikoilla ruunilla pilkuilla).
17— 19 mm pt, 13-— 1 4 mm pk. = N:o 6 i. Luscinia

phoenicurus.
f } P esä löysästi
distä, heinistä j. n.
suippenevat enemmän
päihin. 1 7 — 18 mm

kokoonpantu niinistä, pienistä leh
e. Munat, 6— 8, vaaleansiniset,
tai vähemmän selvästi molempiin
pt, 12,5— 1 4 mm pk. = N:o 62.

Muscicapa atricapilla.
[Katso myös N:o 89!]
B ) Munat täplälliset, niiden pohjaväri ei ole valkea.
a) P esä heinistä, jo tk a joskus ovat sammalien ja
jäkälien sekoittamat. Sisässä höyheniä, jouhia, karvoja
y. m. s. P esä voi myös olla talojen ja rakennuksien
läheisyydessä, puupinoissa, rakennustukkien päässä, räystäskouruissa j . m. s. Silloin pesän seinissä löytyy yhtä
ja toista muutakin, niinkuin lankoja, rihmoja, paperia,
puuvillaa y. m. s. Munat, 5, vihreänharmaat, enemmän
tai vähemmän tiheästi peitetyt ruskeilla ja harvemmilla
punasinisillä pilkuilla ja täplillä. 17— 21 mm pt, 13,5
— 15 mm pk. = N:o 6 ). Muscicapa grisola.
b) P esä heinistä, sisässä höyheniä, karvoja y. m. s.
Munat, 5 — 6, harmaat, ruunilla ja tummanruskeilla himeillä ja hyvin tiheillä täplillä ja pilkuilla. 18— 21
mm pt, 14— 15 mm pk. =
N:o 64.
Passer

montanus.
[Katso myös N:ot 21, 9 3 !]
C. Munat täplälliset, niiden pohjaväri valkea.
a) P esä niinistä, alta usein hienoista oksista,
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sammalista j . n. e.; usein on pesä asetettu rakoon
puunkuoren ja rungon väliin. Munat, 5— 9, niiden
paksummassa päässä punaruskeita täpliä ja pilkkuja,
jo tk a joskus melkein puuttuu. Muodoltaan terävästi
suippopäiset. 15— 17 mm pt, 12 — 12,5 mm pk. =

N:o 6y.

Certhia familiaris.

b) P esä sammalista ja villoista (sekä höyhenistä?).
Munat, 8 — 10, tavallisesti muodoltaan edell. lajin nä
köiset, punaruskeilla täplillä ja pilkuilla, jo tk a kuiten
kin ovat paljon vaaleammat kuin edell. lajilla. 1 4 —
17,5 mm pt, 11— 13 mm pk. = N:o 66. Parus

coeruleus.
c) P esä aina matalalla maasta, sammalista raken
nettu, sisältä villojen, karvojen, untuvien y. m. peit
tämä. Munat, 6 — 11, vaaleammilla tai tummemmilla
punaruunilla, joskus pienillä ja heikoilla tuhkaharmailla
täplillä ja pilkuilla. Sinitiasten munista erotetaan nämät
pyöreämmästä kapeasta päästään ja suuremmasta k ie 
roudestaan. 14— 16 mm pt, 11,5— 12,5 mm pk. =

N:o 67.

Parus ater.

d) Pesä, jo k a myös usein tavataan rakennuksien
seinissä, on enimmäkseen sammalista valmistettu, sisässä
pääasiallisesti höyheniä. Munat, 6 — 14, hyvin kupe
rat, päistään pyöreät, valkeat, ruosteenruskeilla ja välistä
myös tuhkaharmailla pilkuilla ja täplillä. 17,5— 18,5
mm pt, 13,5 — 14 mm pk. = N:o 68. Parus major.
e) P esä sammalista, sisältä höyhenten ja karvo
jen peittämä. Munat, 6 -—9, suippopäisiä, vaalean ruos
teenpunaisilla täplillä ja pilkuilla. 1 5 — 16 mm pt,
1 2 — 13 mm pk. = N:o 69. P arus cinctus.
f) P esä sammalista, villoista, karvoista j . n. e.
Munat, 4— 6 . harvoin enemmän tummanpunaisilla tai
melkein suklaaruskeilla pilkuilla. 15— 16,5 mm pt,
1 2 — 13 mm pk. = N:o 7 0 . P arus cristatus.
g ) P esä katajanniinistä, sisässä höyheniä ja niitty-
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villaa. Munat, 7 — 10, punaruskeilla täplillä ja pilkuilla.
13,5— 15,5 mm pt, 1 2 — 13 mm pk = N:o 7 /. P arus

borealis.
h) Pesä vihreistä sammalista, villoista j. n. e. Munat,
7—9, eroavat tuoreina kaikkien muiden tiasten munista val
koisen kuorensa sinivihreästä hohdosta, vaan tämä kohta
häviää munista vähän aikaa kokoelmissa oltuaan. Munat
punanruskean tai punaisen täpläiset; 15—17 mm pt, 10,5—
12,5 mm pk = Parus palustris.
(K atso myös N:o 92).

P e s ä p e n s a is s a .
I. P esä valmistettu ruohoista, heinistä, juurista
ja jouhista, joko kaikista yhdessä tai yhdestä niistä.
Muita aineita ei käytetä pesän valmistukseen.
A) Pesä, jo ka joskus voi olla puissakin, vaan ei
koskaan enemmän kuin pari metriä ylhäällä maasta tai
toiselta puolelta ihan maassa, on yksinomaan heinistä
muodostunut; joskus tuntuu se kovalta heinien mukana
tulleesta mudasta. Munat, 5 — 6 , vihertäviä, tiheillä rus
keilla tai punaruskeilla, keskenään usein melkein yhty
neillä pilkuilla. 2 4 — 29 mm pt, 1 8 — 2 0 mm pk. =
N : o 7 2 . Turdus iliacus.
B ) P esä heinistä. Munat, 5, vaaleanharmaat tai
kellertävänvaaleat, lihapunaisella vivahduksella. Täplät
ja pilkut ovat tiheät, suureksi osaksi himeänpunertavat, karvat siniharmaat tai mustanruskeat. Munissa
usein mustahkoja viivoja. 19— 21 mm pt, 15 — 16 mm
pk. = N:o 7 7 . Sylvia atricapilla.
C) P esä heinistä, sisäpuoli tavallisesti juurien
peittämä. Munat, 4 — 5, vaaleanharmaat ruskeilla mustahkoilla ja tuhkaharmailla pilkuilla ja täplillä. 2 0 —
2 1 ,5 mm pt, 15 — 16 mm pk. = N:o 74. Sylvia

hortensis.
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D) P esä heinistä, sisällä joskus hevoskarvoja tai
jouhia. Munat, 5 — 6 , vaaleanharmaat, vihreään vivah
tavat ruskeilla, mustahkoilla ja usein tuhkaharmailla
täplillä, jotka viimemainitut löytyvät paksummassa
päässä, missä ne silloin tavallisesti muodostavat kieh kuran. 1 8 — 2 0 mm pt, 13,5— 14 mm pk. = N :o 7 7 .

Sylvia cinerea.
E ) P esä heinistä, hämähäkinverkoilla y hd istetyt;
sisässä usein hienoja juuria. Munat, 5, vaaleanharmaat
kellanruskeilla, siniharmailla täplillä sekä usein har
voilla mustahkoilla viivoilla ja pilkuilla. 1 5 — 19 mm
pt, 1 2 — 13,5 mm pk. = N:o 76. Sylvia curruca.
F ) P esä heinistä. Munat, 5 — 4, vaaleanharmaanruskeat himeillä, harmailla ja harmaanruskeilla täplillä.
2 0 — 2 2 mm pt, 1 5 — Id mm pk. = N:o 7 7 . Sylvia

nisoria.
[Katso myös N:ot 98, 100, 102, 108!]
I I . Pesän valmistamiseen on käytetty muitakin
aineita kuin ruohoja, juuria ja jouhia.
A) Munat täplättömät.
a) P esä lähellä maata tahi maassa, on pääasialli
sesti tai kokonaan sammalista, sisällä usein karvoja.
Munat, 5— 6 , sinivihreät, leppälinnun munien kaltaiset
vaan paljon tummemmat. 1 7 — 24 mm pt, 1 5 — 18 mm
pk. = N:o 78. Tharraleus modularis.
B ) Munat täplikkäät.
a) P esä sammalista, niinistä, sisällä ruohoja, löy 
ty y paitsi m atalissa pensaissa myös kivillä, kannoilla
tai maassa. Munat, 5— 6 , vihreähköt tiheillä, melkein
keskenään yhtyneillä ruskeilla täplillä ja pilkuilla.
2 7 — 3 2 mm pt, 2 0 — 2 2 mm pk. = N:o 7 9 . Turdus

m erula.
b) Pesä, jo k a josku s löytyy lehtipuissa verrattain
matalalla, on taitavasti rakennettu ruohoista, pajun
kukinnoista, kuivista lehdistä j . n. e. Ulkoapäin on se
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aina valkeiden jäkälien peittämä ja sisässä on jouhia.
Munat, 5, kauniisti ruusunpunaiset, harvoilla mustahkonpunaisilla täplillä, joskus mustilla viivoilla. 1 7 — 21
mm pt, 12,5— 15,5 mm pk. = N:o 8o. Chloropetcc

hippolais.
c) P esä pienistä oksista, niinistä, ruohonkorsista
j. n. e.; sisässä hienoja juuria. Munat, 4 — 7, kermankellertävät, punaruskeilla ja harmailla täplillä ja pil
kuilla, jotk a usein paksummassa päässä muodostavat
kiemuran. 2 0 — 2 4 mm pt, 1 5 — 17 mm pk = N:o 8 r.

Lanius collurio.
d) P esästä puuttun tarkemmat tiedot. Munat, 6,
vihreähköt valkeilla, suuremmilla ja pienemmillä harmaanruunilla ja vaaleanharmailla täplillä, tiheimmin pak
summassa päässä. 1 8 — 19,5 mm pt, 1 4 — 15 mm pk.
----- N:o 82.

Calamoherpe dumetorum.

e) Pesä, jo k a usein myös löytyy lehtipuissa, on
rakennettu hienoista kuivista oksista, sammalista ja jä k ä 
listä ; sisässä tavallisesti jouhia. Munat, 5 — 6, vaaleatharmailla, punaruskeilla mustahkoilla pilkuilla paksum
massa päässä. 18,5— 21 mm pt, 13,5— 15 mm pk. =

N:o 8 j.

Liuota chloris.

f) P esä ruohoista, heinistä, juurista, sammalista
j . n. e.; sisässä karvoja ja villaa. Munat, 5— 6, vaa
leat harmailla, ruskeilla, usein harvoilla mustahkoilla
pilkuilla ja täplillä, joskus aivan valkeat. 16— 19 mm
pt, 12,5— 14,5 mm pk. =
N:o 84. Liuota can

nabina.
g) P esä hienoista oksista, ruohoista, joskus niittyvillojen sekoittama; sisällä höyheniä tai niittyvillaa.
Munat, 4 — 6, vaaleat, heikosti vihreään vivahtavat, puna
ruskeilla, harmailla ja mustahkoilla pilkuilla, pienillä
täplillä ja viivoilla. 15,5— 16 mm pt, 12 mm pk. =

N:o 8 j.

Achantis linaria.

h) P esä

hienoista

ruohoista ja juurista,

sisällä.
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harvoja, niittyvillaa y. m. s. Munat, 5 — 6, vihreänsiniset hyvin harvoilla mustanruunilla tai punaruunilla
pilkuilla. 19— 21 mm pt, 12 — 13 mm pk. = N:o 86.

Carpodacus erythrinus.
[Katso myös N :ot 28, 29, 37, 95, 162!]

Pesä puupinoissa, nurkissa, katoissa, kiviaidoissa,
turveläjissä,kannoilla, risukasoissa,raunioissa].n. e.
A. Munat yksiväriset, täplättömät.
a) P esä ruohoista, juurista j. n. e.; sisällä höy
heniä, karvoja, jouhia, hienoja juuria y. m. s. Munat,
•6— 9, sinivalkeat, hyvin harvoilla pienillä harmaan
ruskeilla pilkuilla. 2 0 — 22 mm pt, 16— 17 mm pk
=

N:o 8y.

Saxicola oenanthe.

b ) P esä savesta, aina rakennuksien ulkopuolella
räystään alla; sisällä höyheniä. Munat, 4 — 5, kiiltää
vän valkeat. 1 9 — 2 0 mm pt, 12,5— 14 mm pk. —

N:o 88.

Hirundo urbica.

c ) P esii joko vanhoihin kotivarpusten, västäräk
kien, kottaraisten y. m. pesiin, tai laatii itse vaillinai
sen pesän savesta, sovittaen siihen vähän heiniä ja
höyheniä. P esii myös joskus ontoissa puissa. Munat,
2 — 3, valkeat. 2 4 — 26,5 mm pt, 1 6 — 17 mm pk. =

N:o 8g.

Cypselus apus.

[Katso myös N:ot 43, 60, 61!]
B . Munat täplikkäät.
a) Pesä, jo ka tavataan ulkohuoneissa, on savesta
valm istettu; sisällä heiniä ja höyheniä. Munat, 5 — 6,
valkeat siniharmailla tervanruskeilla ja punaisilla täp
lillä ja pilkuilla. 19,5— 21 mm pt, 1 3 — 14,5 mm pk.
=

sen

N :o go.

H irundo rustica.

b) P esä m estarillisesti kokoonpantu sammalista;
k yljessä aukko; ulkoapäin voi seinät olla heinien,
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kuivien lehtien y. m. sekoittamat; sisällä on tavallisesti
höyheniä. Munat, 6 —9, kellertävän valkeat, punarus
keilla pilkuilla, tavallisesti tiheämmin paksummassa
päässä. 15,5— 16,5 mm pt, 1 2 — 13 mm pk. = N:o gr.

A northura troglodytes.
c)
Asuu vanhoissa kivirakennuksissa, joskus on
toissa puissa. P esä on huonosti valmistettu oksista, heinistä
j . n. e.; sisällä karvoja ja villoja. Munat, 5 — 6, siner
tävän valkeat, harmailla, ruskeilla ja mustahkoilla täp
lillä ja pilkuilla. 3 1 — 38 mm pt, 2 4 — 26 mm pk. —

N:o g2.

Corvus monedula.

d) Pesä, jo ka joskus myös on ontoissa puissa,
on muodostettu hienoista juurista, heinistä, sammalista
j. n. e.; sisällä on karvoja, jouhia, villoja j . n. e.
Munat, 4 — 6, harmaanvalkeat, harmailla ja ruskeilla
pilkuilla. 1 9 — 22,5 mm pt, 14,5— 15,5 mm pk. —

N:o g

Motacilla alba.

e) P esä heinistä ja oljista; sisällä höyheniä. Mu
nat valkeat tai harmaan-, kellan-, sini- tai vihreänvalkeat enemmän tai vähemmän tiheästi harmailla ja
ruskeilla pilkuilla ja täplillä peitetyt. 20,5— 24,5 mm
pt, 14,5 — 17 mm pk. =
N:o gg.
Passer do

mesticus.
[Katso myös N:ot 63 ja 68 !]

Pesä m aassa.
Pesä viileillä tai kuivilla metsäisillä tai pensaisilla
mailla.
I. Erityinen linnun valmistama pesä löytyy aina.
A. Munat täplättömät, yksiväriset.
a) Pesä, jo k a joskus on vähäsen ylhäällä maasta,
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juurien tai oksien välissä tai kannossa, on muodostettu
kuivista lehdistä; sisässä heiniä. Munat, 5, ruunitr
tummanruunilla vipevöityt. 19— 2 4 mm pt, 15,5— 1 7
mm pk = N:o g j. Luscinia philomela.
(K atso N:ot 78, 123).
B . Munat täpläiset.
a) P esä hienoista heinistä; uunin muotoinen; si
sässä höyheniä. Munat, 6 — 9, valkeat, (ulospuhaltamattomat punakellertäviä) harmaanruskeilla ja vaalea»
maksanruunilla täplillä ja pilkuilla. 14— -17 mm pt, 11
— 1 2 mm pk. — N:o 96. Phyllopseustes trochilus.
b) P esä =
edell. Jo sk u s on pesä kuitenkin
karvojen ja villojen peittämä. Munat, 5 — 6, valkeat,
vähän kiiltävät, punaruskeilla, ruskeilla ja harmailla
pilkuilla. 1 4 — 15 mm pt. 1 1 — 1 2 mm pk. = N:o 9 7 .

Phyllopseustes collybita.
c) P esä = edell. vaan höyheniä sen sisässä ei
ole melkein ollenkaan. Munat, 6 — 7, valkeat, tiheillä
punaruskeilla ja muutamilla tuhkanharmailla pilkuilla
ja täplillä. 1 6 — 16,5 mm pt, 13 — 14 mm pk. = N :o

98.

Phyllopseustes sibilatrix.

d) P esä ruohoista. Munat, 5— 6 , sinivihreät,
punaruskeilla himeillä täplillä. 2 8 —-33 mm pt, 2 1 — 23,5
mm pk. — N:o 99. Turdus torquatus.
e) P esä ruohoista, joitten seassa josku s samma
lia ; sisässä ruohoja. Munat, 4 — 5, harmaat, valkeat
tai punertavat, punertavan siniharmailla ja punarus
keilla pilkuilla, sekä harvoilla mustanruskeilla pilkuilla
ja viivoilla. 1 9 — 2 2 mm pt, 14— 16 mm pk. — N :o

100.

A nihus trivialis.

f) P esä, jo ka joskus voi olla pensaissa, on h ei
nistä tai juurista kokoonpantu; sisässä hienoja juuria,
jouhia tai heiniä. Munat, 4 — 5, harmaat erilaisella v i
vahduksella, epäselvillä harmailla pilkuilla ja mustahkoilla viivoilla ja kirjoilla. 18— 2 4 mm pt, 14,5— 17
mm pk — N :o 101. Em beriza citrinella.
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g) P esä heinistä tai ju u rista; sisässä aina jou
hia ja karvoja. Munat, 4 — 6, harmaat, punaharmaalla
vivahduksella mustahkoilla pyöreillä ja epäselvillä
harmailla täplillä ja pilkuilla sekä usein muutamilla h ar
voilla mustahkoilla viivoilla. 1 8 — 22 mm pt, 14— 17
mm pk. — N:o io2. Emberiza hortulana.
h) P esä heinistä; sisässä karvoja ja jouhia.
Munat, 4 — 6, ruskeanharmaat, ruskeanpunasinisillä,
mustahkoilla ja mustilla täplillä, pilkuilla ja viivoilla.
18— 22 mm pt, 14— 16 mm pk. = N:o 1 0 ). E m 

beriza schceniclus.
i) P esä — edell. Munat, 5, punertavan valkeat,
suklaäpunaisilla täplillä ja punertavanruskeilla pilkuilla
ja viivoilla noin 18 mm pt, 14 mm pk. — N:o 104.

Em beriza rustica.
k) P esä, joka joskus tavataan pellonpientareilla
kin, on heinistä (sisässä sammalia, karvoja ja villoja?)
Munat, 4 — 6, harmaat, harmaankeltaiset tai valkeat joko
kiehkuraan yhtyneet harmaanruskeilla pilkuilla tai s i
niharmailla ja vaaleanruskeilla täplillä ja pilkuilla. 20
— 23 mm pt, 14,5— 17 mm pk. = N:o 10) . Alauda

arborea.
l) P esä, jo ka joskus löytyy vanhoissa kannoissa,
puunjuurten alla j . n. e. on vihreästä sammaleesta laa
dittu; sisässä juuria ja heiniä, joskus karvoja. Munat,
5— 8, kellanvalkeat, kellanruskeilla, enemmän tai vä
hemmän tiheillä täplillä ja pilkuilla; usein löytyy myös
sinipunaisia ja mustahkoja pilkkuja, 19,5— 22 mm pt,
1 4 — 16 mm pk. — N:o 106. Luscinia rubecula.
m) Pesä, mättään reunalla, on kokoonpantu hei
nistä. Munat, 6— 7, vihreähköt, punaruskeilla usein
himeillä täplillä. 17— 18 mm pt, 1 4 — 15 mm pk.
= = N:o i o j .

Luscinia suesica.

n) Pesä, jo ka tavataan pelto-ojan tai mättään
reunalla, on heinistä, joskus lisäksi jostakin sammaleesta
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kokoonpantu. Munat, 5— 6, kiiltävän tumman sinihar
maat; paksummassa päässä himeillä, heikosti rus
keilla pilkuilla 17— 2 0 mm pt, 1 4 — 15 mm pk. —

N:o 108.

Saxicola rubetra.

(Katso vielä N:ot 79, 159, 160, 1 8 3 ).
I I . E rity istä lintujen rakentamaa pesää ei ole,
munat ovat kuopassa maassa.
A. Munat yksiväriset.
a) P esä kuivilla mailla lähellä vettä jonkun pen
saan alla, kivien välissä j. n. e.; munien alla heiniä ja
untuvia.
Munat 10— 12, kellertävän vihreänharmaat,
vahvasti kiiltävät, 6 3 — 68 mm pt, 4 3 — 4 6 mm pk. =

N:o iog.

M ergus serrator.

(K atso

N:ot

119,

123

sekä

B-ryhm ä

sivulla

162!)
B . Munat täpläiset.
a) Munien pohjaväri keltainen.
1) P esä havumetsissä. Pesäkuopassa muutamia
heinänkorsia. Munat, 6 — 9, ruskeantäpläiset tai tiheään
ruskeapilkkuiset. 5 6 — 63 mm pt, 39— 4 4 mm pk. =

N:o n o .
2)
tään —

N:o m .

Tetrao urogallus.
Pesäkuoppa — edell. Munat, 8 —O, väril
edell. 4 8 — 52 mm pt, 3 3 — 36,5 mm pk. =

Tetrao tetrix.

3 ) Pesäkuoppa ja munat väriltään — edell.
Munat, 9 — 12, 3 7 — 41 mm pt, 2 7 — 29,5 mm pk. =

N:o 112.

Tetrastes bonacia.

4 ) Pesäkuopassa vähän heiniä tai lehtiä. Munat,
1 0 — 13, suurilla mustahkoilla ja punaisilla täp lillä ja
pilkuilla. 4 1 — 47,5 mm pt, 29,5— 31,5 mm pk. — N:o

n j.

Lagopus albus.

5 ) Pesäkuopan pohjassa heiniä. Munat, 8 — 9,
väriltään — edell. 4 1 — 4 5 mm pt, 2 9 — 31,5 mm pk=

N:o 114.

Lagopus mutus.
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b) Pesäkuoppakin puuttuu. Munien pohjaväri
ei ole keltainen.
1) Munnt ovat havumetsissä useimmiten, harvoin
käydyillä m etsäpoluilla; 2 ; harmahtavan valkeat, rus
keilla ja harmaansinisillä täplillä ja pilkuilla. 3 0 — 35
mm pt, 2 0 — 2 2 mm pk. — N:o i i j . Caprimulgus

europceus.
2) Munat, 4, kellanharmaat, ruskeilla ja har
mailla täplillä ja pilkuilla. 3 9 — 47 mm pt, 3 2 — 35
mm pk. — N:o n 6 . Scolapax rusticola.

Pesä aukeilla viljelysmailla.
A. Erityinen lintujen rakentama pesä on ainaolemassa.
a) P esä heinistä; sisässä karvoja tai jouhia.
Munat, 5 — 6 , vihertävän-, punertavan- tahi kellertävän
harmaat, hyvin tiheillä, himeänruskeilla pilkuilla. 17
— 2 0 mm pt, 13,5— 15 mm pk. __ N:o // 7 . Mota

cilla flava.
b) Pesä heinistä; sisässä karvoja. Munat, 4 — 5,
harmahtavat, tiheillä ruskeilla pilkuilla, 2 1 — 25,5 mm.
pt, 1 6 — 18 mm pk. — N:o 118. Alauda arvensis.
(K atso myös N:ot 93, 99, 104, 108, 159, 160!}'
B . E rity istä lintujen rakentamaa pesää ei ole.
a) Munat yksiväriset täplättömät.
1) Munat, 1 6 — 25, ruunihtavanharmaat, 36,5—
38 mm pt, 27,5— 29 mm pk. = N:o I ig. Starna

perdix.
b) Munat täpläiset.
1 ) Munat, 8 — 14, keltaiset, ruskeilla mustahkoilla
täplillä, jotka juskus ovat hyvin suuret, välistä taas
ovat supistuneet pieniksi pilkuiksi = N:o 120. Orty-

gio n coturnix
2 ) Munat, jo ita joskus tavataan m ärjillä luon
nonniityillä ovat 8 — 1 2 , vaaleankeltaiset tai punertavan-
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keltaiset punaruskeilla ja harmailla täplillä = N:o 121.

Ortygometra crex.
Pesä tai munat suoperäisillä tai märjillä joko sitten
aukeilla tai pensaisilla, ruohoisilla mailla
ja rannoilla tai tunturitasangoilla.
I , Munat yksiväriset.
A . Munat pyöreämäiset.
a) P esä jotenkin suuri oksista muodostunut; si
sässä heiniä. Munat, 4 — 6, valkeat, sinivihreällä hoh
dolla. (Jo sk u s voi niissä kuitenkin olla harvassa pu
naruskeita täpliä). 4 1 — 47 mm pt, 3 3 — 36 mm pk. —

N:o I2 2 . Circus pygargus.
b) Pesä, jo k a melkein aina kuitenkin kokonaan
puuttuu, on laitettu hienoista kuivista oksista. Munat,
4 — 9, valkeat. 38,5— 40,5 mm pt, 3 1 — 32 mm pk. =

N:o 1 2 }.
B.

Asio accipitrinus.
Munat puikeat.

Muist. Paitsi a) ovat kaikki tähän ryhmään kuuluvat linnut,
hammasnokkaisia.
a) P esä on kaisloista ja
ruohoista muodos
tettu, sisässä kuivia lehtiä, tavataan tiheässä kaislikossa.
Munat, 3 —-5, harvoilla syvillä kuorihuokosilla, harmaan
vihreät, heikolla punertavalla vivahduksella. 5 0 — 57
mm pt, 3 7 — 4 0 mm pk. — N:o 124. A rdea stella

ris.
b) P esä suuri ja litteä on muodostettu samma
lista, kaisloista j. m. s. Munien ympäri untuvia. Mu
nat, 6 — 8, likasenvalkeat. 8 2 — 9 2 mm pt, 53— 62 mm
pk. = N:o i2 p . A n ser cinereus.
c) P esä rannalla usein pajupensaan alla. Munat,
6 — 8, kellertävän likasenvalkeat. 73— 84 mm pt, 43
5 0 mm pk. — N:o 126. A n ser temminckii.
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d) P esä tavallisesti pensaan alla rannalla. Munat,
6 — 8, likasenvalkeat. 8 2 — 91 mm pt, 57 — 61 mm pk.
=

N:o 123.

A n ser segetum.

e) P esä suuri, valmistettu vesikasveista ja maas
ta, suon tai järven joko sisässä tai rannalla. Munat,
4 —8, likasenvalkeat-kellanvalkeat. 1 09— 115 mm pt,
7 0 — 75 mm pk. — N:o 128. Cygnus musicus.
f) Untuvin reunustettu pesäkuoppa, usein lähellä
vettä. Munat, 7 — 11, kellanvalkeat heikolla harmaalla
vivahduksella 5 3 — 57 mm pt, 3 7 — 3 8 mm pk. = N:o

129.

A nas clypeata.

g) Pesäkuoppa =
edell. Munat, 8 — 10, kellanvalkeat-kellanharmaat. 4 3 — 50 mm pt, 3 1 — 3 4 mm
pk. — N:o 130. A nas crecca.
h ) Pesäkuoppa = edell. Munat, 8 — 10. kellan
valkeat 4 5 — 53 mm pt, 3 2 — 36 mm pk. Josk u s on
aivan mahdotonta erottaa munia edellisestä lajista. —

N:o 131.
i)
ruskeat.

Anas querquedula.
Pesäkuoppa — edell. Munat, 8 — 10, kellan
5 0 — 58,5 mm pt, 3 6 — 4 0 pk. = N:o 132.

A nas penelope.
k) Pesäkuoppa lähellä vettä. Munat, 6 — 9, k el
lanvalkeat. 6 3 — 65 mm pt, 42 — 43 mm pk. — N:o

133.

Oidemia nigra.

\) Pesäkuoppa lähellä vettä, joskus kauempana

kin. Munat, 8 — 14, kellertävät, punaisella hohdolla.
6 9 — 77 mm pt, 4 6 — 53 mm pk. = N:o 134. Oide

mia fusca.
m) Pesäkuoppa tavallisasti suossa. Munat, 8—
10, vaaleanharmaan vihreät, 5 1 — 57 mm pt, 36,5— 40
mm pk. = N:o 133. Anas acuta.
n) Pesäkuoppa usein jonkun pensaan alla, mat
kan päässä vedestä tahi pesii se vanhaan variksen
pesään tai onttoon puuhun. Munat, 10— 12, valkeat,

11
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kellanvihreällä hohdolla tai harmaanvihreät. 5 4 — 59,5
mm pt, 4 0 — 43,5 mm pk. = i } 6 . Anas boschas.
o) Pesäkuoppa rannalla lähellä vettä.
Munat
9 — 13, lyijyharm aat, harmaanvihreät tai liarmaanvalkeat. 5 8 — 6 4 mm pt, 4 1 — 4 4 mm pk. — N:o i j j .

Fuligula ferina.
p) P esä tunturijärven rannalla, usein jonkun pen
saan alla. Munat, 8, vihreän valkeat. 51— 56 mm.
pt, 3 4 — 37,5 mm pk. — N:o i j 8 . Harelda hiemalis.
r ) P esä aivan rannalla tai m ättäällä vedessä.
Munat, 8 — 10, himeän vihreät tai vihreänharmaat.
5 4 — 61 mm pt, 4 0 — 4 3 mm pk. — N:o ijiy. Fuli

g u la cristata.
s) P esä soiden ja järvien rannoilla. Munat, 1 0 — 14,
harmaanvihreät. 62 — 75 mm pt, 41 — 47,5 mm pk. =

N:o 140.

Fuligula marila.

[Katso myös N:o 109!]
H uom .! Niinkuin ylläolevasta selonteosta näkyy
ovat monen sorsalajin munat eksyttävässä määrässä
toisten lajien kaltaiset, jonkatähden meidän aina tulee
sorsanpesän löydettyämme, koettaa päästä niin lähelle
lintua, että voimme sitäkin jonkunverran tutkia.
I I . Munat täpläiset.
A. Munat päärynämäiset.

Aluist.
kahlaajia.

Kaikki tähän ryhmään kuuluvat lajit ovat

a) Pesäkuoppa märjän niityn mättäällä. Munat,
4, kellertävän- tai ruskean oliviruskeat suurilla ja mustahkoilla sekä usein myös harvoilla mustilla erisuurilla
pilkuilla ja täplillä munan koko pinnalla, vaikka ne
paksummassa päässä ovat suurimmat ja tiheimmät.
65 — 71 mm pt, 4 4 — 49 mm pk. = N:o i j i . Nu-

menius arquata.
b) Pesäkuoppa mättäällä, rämeessä tai suoniityllä.
Munat, 4, vaalean oliviruskeat, kaikkialla, vaan erittäin
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paksummassa päässä, ruskeita sekä muutamia mustia
täpliä ja pilkkuja. 5 7 — 6 4 mm pt, 3 8 — 43 mm pk.
=

N:o 142.

Numenius phceopus.

c ) Pesäkuoppa mättäällä tiheässä heinikossa.
Munat, 4, kellanruskeat tai vaalean oliviruskeat rus
keilla ja harmailla, usein vielä mustahkoilla, täplillä.
4 7 — 4 8 mm pt, 2 9 — 33 mm pk. Muodoltaan vähem
män päärynämäiset, kuin muilla tähän ryhmään kuuluvilla
lajeilla. = N:o 144. Telmatias major.
d) Pesäkuoppa mättäällä. Munat. 4. Pohjaväri
hyvin vaihteleva, vaalean harmaanruskeasta tumman
oliviruskeaan, vaan usein vihertävät ruskeilla ja tuhkaharmailla sekä usein mustilla täplillä, joita pääasial
lisesti löytyy paksummassa päässä. 3 7 — 4 2 mm pt,
26,5 - 3 0 mm pk. — N:o 144. Telmatias gallinago.
e) Munat, 4, harmahtavan oliviruskeat, ruunilla,
ja ruuninharmailla täplillä, pääasiallisesti paksummassa
päässä. 36— 41 mm pt, 2 6 — 29 mm pk. = N:o 14J.

Telmatias gallinula.
f) Pesäkuoppa m ättäällä m ärjällä niityllä. M u
nat, 4, vaalean oliviruskeat tai kellertävät ruskeilla ja
punaruskeilla, joskus myös harvoilla mustilla, täplillä
ja pilkuilla. 3 3 — 3 8 mm pt, 2 4 — 26 mm pk. — N:o

146.

Tringa alpina.

g) Pesäkuoppa kuivalla huhta-aholla tai variksen
marjakankaalla, sen pohjassa vähäsen heiniä. Munat,
4, harmaanruskeat, ruskeilla ja harmailla pilkuilla,
enimmäkseen paksummassa päässä. 25— 31 mm pt,
1 9 — 21 mm pk. = N;o 147.
Tringa temminckii.
h) Pesäkuoppa rahkasoilla. Munat, 4, kellanrus
keat tai vaalean oliviruskeat, hyvin tiheillä mustahkoilla
ja harvoilla harmailla pilkuilla. 3 0 — 36 mm pt, 2 2 —
2 5 mm pk. — N:o 148. Limicola pygm aea.
i) Pesäkuoppa rämeillä ja kanervakankailla. Mu
nat, 4, olivikeltaiset, suurilla ja pienillä mustahkoilla
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täplillä sekä pienillä tuhkaharmailla täplillä ja pilkuilla.
4 8 — 55 mm pt, 3 3 — 3 6 mm pk. — N:o 144. Cha-

radrius apricarius.
j) Pesäkuoppa tunturitasangoilla Lapissa. Munat,
tavallisesti 3, olivikeltaiset, oliviruskeat, suurilla mus
tahkoilla sekä pienillä ja harvoilla tuhkasinisillä täp
lillä. 3 6 — 46 mm pt, 2 7 — 31 mm pk. — N :o I J O .

Charadrius morinellus.
k ) Pesäkuoppa m ättäällä suoniityllä. Munat, 4,
ruskean vivahtavat olivikeltaiset, mustahkoilla täplillä ja
pilkuilla sekä harvoilla ja pienillä tuhkaharmailla pil
kuilla. 4 4 — 51 mm pt, 3 1 —46 mm pk. — N:o I f l .

Vanellus cristatus.
l) P esä suossa, m ättäällä. Munat, 4, kellertävät
mustahkoilla tai punaruskeilla usein myös siniharmailla
täplillä. T äplät ovat suurimmat ja tiheimmät paksum
massa päässä. 4 2 — 53 mm pt, 3 2 — 36 mm pk. —

N :o 152.

Totanus glottis.

m) Pesäkuoppa mättäällä suossa, havumetsässä.
Munat, 4, vaalean oliviruskeat, mustahkoilla ja vaalean
ruskeilla täplillä, jotk a paksummassa päässä ovat hyvin
tiheät. 4 1 — 49 mm pt, 3 1 — 3 4 mm pk. — N:o IJ3-

Tatanus fuscus.
n) Pesäkuoppa ruohoisella m ättäällä jokien ja jä r 
vien rannoilla, pienillä saarilla, soissa y. m. Munat,
4, vaalean ruuninkeltaiset tai harmaankeltaiset suurilla
mustahkoilla ja pienillä tuhkaharmailla täplillä ja pil
kuilla, tiheämmin paksummassa päässä. 4 4 — 49 mm
pt, 3 0 — 32 mm pk. = N:o 154. Totanus calidris.
o) Pesäkuoppa m ättäällä suossa. Munat, 4, hy
vin vaalean oliviruskeat, joskus keltaiseen vivahtavat,
punaisen ruskeilla täplillä ja pilkuilla, jotk a suurem
maksi osaksi ovat paksummassa päässä, sekä harvoilla
tuhkaharmailla täplillä. 3 5 — 4 0 mm pt, 2 5 — 2 7 mm
pk. — N :o i j j . Totanus glareola.
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p) Pesäkuoppa m ättäällä suossa lähellä merta.
Munat, 4, oliviruskeat enemmän tai vähemmän keller
tävällä vivahduksella; täplät ovat sekä suuremmat j a
pienemmät mustahkot, että harmaat, ruunilla vivahduk
sella. 4 2 — 47 mm pt, 2 9 — 3 4 mm pk. = N:o

Machetes pugnax.
q) Pesäkuoppa ruohostossa tai pensastossa josku s
kaukana vedestä. Munat, 4, kellertävät-kellanvalkeat
tummemmilla ja vaaleammilla ruskeilla, sekä tuhkasinisillä-harmaanvihreillä täplillä ja pilkuilla. 3 4 — 4 0
mm pt, 2 6 — 2 8 mm pk. - — N:o J J 7 . Actitis hypo-

leucus.
r) P esii Lapissa. Munat, 4, enemmän tai vä
hemmän tumman oliviruskeat, ruskeilla ja harmailla
täplillä. 5 1 — 5 4 mm pt, 3 4 — 3 8 mm pk. — N:o I$8.

Limosa lapponica.
B . Munat tavallista muotoa.
a) Erityinen, lintujen rakentama pesä on aina.
1 ) Pesä, ruohoista, sisässä joskus karvoja tai jou
hia, tavataan mättään vierestä, pelto-ojan reunalta
y. m. s. Munat, 5— 7, harmaanruskeat, joskus suklaaruskeat, tummilla, melkein koko munan peittävillä täp
lillä. 1 9 — 21,5 mm pt, 14— 16 mm pk. = N:o 159.

Anthus pratensis.
2 ) P esä edellisen lajin näköinen. Munat, 5, h a r
maanruskeat, suurilla ruskeilla juovikkailla täplillä sekä
mustilla ja mustahkoilla pilkuilla ja viivoilla. 1 8 —-21
mm pt, 1 3 — 15 mm pk. — N:o 160. Anthus cer

vinus.
3) P esä mättään vieressä Lapinmaan pensaisilla
suoniityillä on heinistä muodostunut; sisässä on höy
heniä. Munat, 4 — 7, joko vaalean harmaanruskeat, rus
keilla täplillä ja viivoilla, täi näyttävät ne yksivärisiltä,
jonka vaikuttavat hyvin hienot, tiheät ja ruskeat pilkut.
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mm pt, 16 mm pk. — N:o 161.

22

Plectrophanes

lapponicus.
4 ) P esä ruohonkorsien välissä mättäällä, kaisli
kossa tai maassa jonkun pajupensaau alla harvoin pen
saassa, ruohoista ja sammalista k yhätty; sisässä hienoja
heiniä, joskus myös karvoja ja höyheniä. Munat, 5, harmaanvalkeat, hyvin tiheästi peitetyt ruskeilla pilkuilla
ja mustilla viivoilla paksummassa päässä. = N:o 162.

Calamoherpe schcenobaenus.
5 ) P esä heinistä ja sammalista mättään tai pen
saan vieressä, tai pajupensaan juurien välissä. Munat,
5, valkoiset tai punertavat, punaisilla punaruskeilla ja
ruskeilla täplillä, jo tk a paksummassa päässä muodos
tavat kiehkuran. 18— 16,5 mm pt, 13 — 13,5 mm pk.
=

N:o 163.

Calamoherpe naevia.

6 ) P esä suurella mättäällä rahkasuossa on välistä
hyvinkin suuri perunanvarsista, oksista ja suoheinistä
muodostunut, välistä taas voi pesä melkein puuttua. Mu
nat, 2, vihertävän harmaat tai kellertävän harmaanrus
keat ruskeilla täplillä ja pilkuilla, jo tk a ovat tiheimmät
paksummassa päässä, missä myös usein löytyy sekoi
tettuna pieniä mustia pilkkuja ja viivoja 88,5 — 108,5
mm pt, 5 9 — 76 mm pk. = N:o 164. Grus commu

nis.
[Katso myös N:ot 100. 199, 20 0 , 201, 203,]
b) E rity istä pesää ei ole.
1) Pesäkuoppa m ättäällä suossa jonkun tunturijärven läheisyydessä. Munat, 1— 2, tumman oliviruskeat, ruskeilla ja harmailla täplillä, jo tk a usein muo
dostavat kiemuran paksummassa päässä. 5 0 — 6 0 mm
pt, 3 7 — 4 0 mm pk. — N:o 163. Lestris parasitica.
2) Pesäkuoppa ruohoisella järvenrannalla joskus
hiekalla merenrannalla tai kivellä vedessä. Munat,
Sterna hirundon näköiset, 2 —3, haarmaanruskeat-oliviruskeat tuhkaharmailla, ruskeilla ja mustahkoilla täp-
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Iillä ja pilkuilla.

N : 166.

4 3 — 46 mm pt, 2 9 — 31 mm pk. —

Sterna paradisea.

3 ) Pesäkuoppakin puuttuu. Munat, 2, aivan ve
sirajalla joskus järven suoperäisellä rannalla, vihertävän
ruskeat mustilla täplillä ja pilkuilla. 8 2 — 99 mm pt,
4 9 — 53 mm pk. — N:o i 6j . Colymbus arcticus.
4 ) Pesäkuoppa ja munat = edell. 7 1 — 8 0 mm
pt, 4 0 ,5 — 4 8 pk. — N:o 168. Colymbus lumme.
[Katso myös N:ot 177, 121.]

Munat hiekkaisilla rannoilla tai matalilla kallioilla
ja kivillä vedessä.
I . Munat yksiväriset.
A. P esä heinistä, merilevistä, sammalista y. m. s.,
sen reunat ovat untuvista. Tavataan hiekkaisilla ja ki
visillä merenrannoilla. Munat, 4 — 6, harmaanvihreät.
6 8 — 87 mm pt, 4 7 — 5 4 mm pk. — N:o i6g. Soma-

teria mollissima.
[Katso myös N:o 109!]
I I . Munat täpläiset.
A. Munat päärynämäiset.
a) Pesäkuoppa hiekkaisilla rannoilla, keskellä hiek
kaa. Munat, 4, harmaankeltaiset, hiekanväriset, tuhkaharmailla, ruunilla ja mustilla pilkuilla ja pienillä täp
lillä. 28 ,5 — 31 mm pt, 2 1 — 22 mm pk. — N:o iyo.

Charadrius minor.
b ) Pesäkuoppa rannalla hiekassa. Munat, 4, har
maankeltaiset, hiekanväriset, pienillä tuhkaharmailla ja
pienemmillä ja suuremmilla mustahkoilla täplillä. 3 3 —
37,5 mm pt, 2 4 — 25,5 mm pk. — N;o i j i . Chara

drius hiaticula.
c) Pesäkuoppa hiekassa, hiekkaisilla ja kivisillä
rannoilla. Munat, 4, vaaleanvihreät tai vihreänruskeat
harmailla, harmaanruskeilla ja oliviruskeilla täplillä.
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3 3 — 37,5 mm pt, 2 4 — 25,5 mm pk. — N:o

IJ2.

Strep-

silas interpres.
[Katso myös N:o 157.)
B . Munat tavallista muotoa.
a) Pesäkuoppa rannalla. Munat, 3, harmaankeltaiset, harmailla, mustilla ja mustahkoilla täplillä ja
viivoilla. 5 6 — 61 mm pt, 3 8 — 4 2 mm pk. — N:o / 7 7 .

Hcematopus ostreologus.
b) P esä kareilla, kivillä, vedessä tai vanhassa variksenpesässä. E d ellisissä tapauksissa on munien alla
vähän heinänkorsia, pieniä oksia tahi m. s. Munat, 3,
harmaat-oliviruskeat, harmailla ruskeilla ja mustahkoilla
täplillä ja pilkuilla. 53 — 60 mm pt, 4 0 — 4 5 mm pk.
=

N:o 174.

L arus canus.

c ) Munien alla heiniä, leviä y. m. s. P esät usein
aivan vierekkäin, kareilla ulkosaaristoissa. Munat, 3,
harmaankeltaiset-tummanruskeat, tuhkaharmailla, rus
keilla ja mustahkoilla täplillä ja pilkuilla. 6 9 — 71 mm
pt, 4 8 — 51 mm pk. = N:o iy j. Larus fuscus.
d) Pesän sijasta on vähän kuivuneita kasveja mu
nien alla. Munat, 3, kareilla ulkosaaristossa, ovat vä
riltään edell. lajin näköiset. 7 5 — 83,5 mm pt, 5 3 — 57
mm pk. — N:o 176. Larus marinus.
e ) Pesäkuoppa kareilla ja rannoilla, joskus mättäällä
suossa. Munat, 2, vaalean-tumman oliviruskeat rus
keilla s ikä hyvin harvoilla, harmailla täplillä ja pilkuilla,
jo tk a tavallisesti muodostavat kiehkuran paksummassa
päässä. 5 4 — 63 mm pt, 3 8 — 42 mm pk. = N:o / 7 7 .

Lestris cepphus.
f ) P esää ei ole. Munat, 2 — 3, kareilla ulkosaa
ristossa, ovat kellanharmaat, harmailla, ruskeilla ja mus
tilla, harvoilla täplillä. 6 1 — 70 mm pt., 4 4 — 46 mm
pk. — N:o i j 8 . Sterna caspia.
g) Munat hiekassa tai karilla, niiden alla vähän
heiniä, luvultaan 3, harmaanruskeat-oliviruskeat, har-
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mailla, ruskeilla ja mustahkoilla täplillä ja pilkuilla.
3 8 — 4 5 mm pt. 2 8 — 31 mm pk. = N:o / 7 9 . Sterna

hirundo.
[Katso myös N:ot 166, 191, 195.]

Pesä vuorten pengerryksillä tai rotkoissa.
I . Munat yksiväriset.
A. Munat pyöreämäiset.
a) P esä kuivista kasveista vuorten pengerryksillä
tai kivisillä ylätasangoilla Lapissa. Munat, 6 — 10, val
keat, ilman kiiltoa. 5 4 — 61 mm pt, 4 3 — 4 6 mm pk.
—

N:o 180.

S u m ia nyctea.

b ) Pesäkuoppa kallion pengerryksellä. Munat,
3 — 4, kiiltävän valkeat. 5 6 — 61 mm pt, 4 6 — 52 mm
pk. == N:o 181. S trix bubo.
B . Munat tavallista muotoa.
a) P esä vuorenrotkoissa koskien rannoilla taitavasti
sammalista kokoonpantu; sisässä heiniä ja kuivia leh
tiä; aukko kyljessä. Munat, 4 — 6 , maidonval koiset.
24,5— 26,5 mm pt, 18— 19,5 mm pk. — N:o 182. H y-

drobata cinclus.
[Katso myös N:o 89.]
I I . Munat täpläiset.
A. Munat pienet, ei koskaan rastaan munia suu
rempia.
a) P esä kanervan- ja ruohonkorsista, hienoista ju u 
rista ja sorsanhöyhenistä, sisässä villoja ja hienoja ju u 
ria. Munat, 5 — 6 , sinivalkeat, ruskeilla ja punaisilla
täplillä, paksummassa päässä. 16,5— 19 mm pt, 13— 14
mm pk. — N:o 183. Liuota flavirostris.
b ) P esä heinistä. Munat 5, harmaat tai sinertä
vän harmaanvalkeat, tiheästi peitetyt harmaanruskeilla
täplillä ja viivoilla. 2 1 — 2 4 mm pt, 1 5 — 17 mm pk.
=

N:o 184.

Anthus obscurus.
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c ) P esä heinistä; sisässä karvoja ja höyheniä.
Munat, 5— 6, harmaanvalkeat punaruskeilla ja tuhkaharmailla sekä harvoilla mustahkoilla täplillä 2 0 — 2 4 5
mm pt, 15,5— 17 mm pk. = N : o i8y. Plectropha-

nes nivalis.
d) P esä heinistä, hienoista juurista, ja vähän sam
m alista; sisässä niittyvilloja tai peurankarvoja. Munat,
4, vaaleanruskeat, vaaleansinisillä ja tummanruskeilla
täplillä, jo tk a usein muodostavat kiemuran paksummassa
päässä. 2 0 ,5 — 23 mm pt, 1 5 — 16 mm pk. = N:o

i8 6 .

Alauda alpestris.
[Katso myös N:o 99.]

B . Munat ainakin rastaan munia suuremmat.
a)
P esä puuttuu kun pesäkuoppa on vuoripenkereellä tai lintu käyttää vanhan petolinnun pesän puussa.
Munat, 3 — 4, joko punaiset, ruunilla vivahduksella, k el
lanpunaiset, kellanvalkeat tai melkein valkeat ruskeilla
j a mustahkoilla täplillä. 4 8 — 55 mm pt, 3 8 — 42 mm
pk. — N:o i8y. Falco peregrinus.
b)
P esä oksista. Munat, 3 — 5, vaalean kellan
ruskeat tai kellanvalkeat, pienillä punaruskeilla tiheillä
täplillä. 5 7 — 62 mm pt, 44-—47,5 mm pk. = N:o

188.

Falco gyrfalco.

c) P esä suurista ja pienistä oksista. Munat, 1— 3,
harmaanvalkeat joko suurilla ruskeilla täplillä, tai pie
nillä ruskeilla pilkuilla, tai ainoastaan muutamilla hie
noilla ruskeilla viivoilla. 72— 81 mm pt, 5 7 — 61 mm
pk. — N:o i8c). Aquila chrysaetus.
d) P esä o k sista; sisässä heiniä. Munat, 3 — 6,
harmaat tai vihreänvalkeat, ruskeilla täplillä, harvoin
ovat ne täplättömät. 4 8 — 5 8 mm pt, 4 1 — 4 6 mm pk.
—

N:o iqo.

Archibuteo lagopus.

e) P esä merikasveistä. Munat, 3, vihertävän har
maat, tuhkaharmailla ja ruskeilla harvoilla täplillä ja
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pilkuilla.

191.

8 0 — 86

mm pt,

4 7 — 50

mm pk. — N:o

Larus argentatus.

f) P esä puuttuu. Muna, 1, harmaanvalkea, mus
tilla ja harvoilla tuhkaharmailla ja ruskeilla täplillä.
7 7 — 8 0 mm pt, 4 8 — 51 mm pk. _= N:o 192. Alea

torda.
[Katso myös N:ot 14, 12, 18, 5, 15.]

Pesä m aan sisässä.
A. Munat täplättömät.
a) K aivaa hiekkavalleihin ja mutaisiin jokiäyräisiin pitkiä koloja, joiden perukassa on heinistä ja höy
henistä muodostettu pesä. Munat, 5— 6, valkeat, hyvin
harvoin pienillä ruskeilla täplillä. 1 7 — 18,5 mm pt,
1 2 — 13 mm pk. = N:o 1 9 }. Hirundo riparia
b ) Pesäluola rantaäyräissä, metsäsian tai ketun
luolissa,
joskus vanhassa variksenpesässä, ontossa
puussa j . n. e. Munat, 1 2 — 15, valkeat. 5 9 — 70 mm
pt, 42,5— 49 mm pk. = N:o 194. Vulpanser ta-

dorna.
B . Munat täpläiset.
a) Pesäluola tavallisesti kiviraunioissa. Munat, 2,
vaikeahkot, mustilla, ruskeilla ja harmailla täplillä.
5 6 — 66 mm pt, 3 9 — 43,5 mm pk. = N:o 195. Uria

grylle.
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Pesä kelluu veden pinnalla.
A. Munat täplättömät.
a) P esä järvissä, missä se kelluu veden pinnalla
ruovikossa, on suuri ja muodostettu vesikasveista. Mu
nat, 3 — 5, ovat tuoreina valkeat, vanhempana tulevat
ne liasta ruskeatäpläisiksi. 5 3 — 59 mm pt, 3 4 — 3 8 mm
pk. = N:o 196. Podiceps cristatus.
b ) P esä lampiloissa ja vesirikkaissa soissa on
edellisen lajin kaltainen. Munat, 3 — 5, vihreänvalkeat,
vaan aina likaiset. 4 9 — 56 mm pt, 3 3 — 3 6 mm pk.
=

N :o 197.

Podiceps griseigena.

c) P esä = edell., vaikka pienempi. Munat, 2 — 3,
valkeat, vihreällä vivahduksella, tulevat hautomisen ai
kana ruskeiksi. 4 4 — 4 8 mm pt, 29,5— 32 mm pk. =

N:o 198.

Podiceps auritus.

B . Munat täpläiset.
a) Pesä, kaisla-aluksella, on vesikasveista muo
dostettu järvien ja soiden rannoille tai veteen. Munat,
9 — 14, harmaankeltaiset, usein punaisella vivahduksella,
punaruskeilla ja tuhkaharmailla täplillä ja pilkuilla.
3 2 — 37 mm pt, 2 4 — 25,5 mm pk. = N:o 199. Ortygo-

metra porzana.
b) P esä kaislasta, joskus rannalla, on aina niin
korkea, etteivät munat märiksi tule. Munat, 6 — 1 0 r
harmaankeltaiset punaruskeilla ja sinipunaisilla täplillä
ja pilkuilla. 4 2 — 4 5 mm pt, 2 9 — 32 mm pk. = N:o 200.

Gallinula chloropus.
c ) P esä suuri, valmistettu kaisloista, löytyy myös
joskus rannalla. Munat, 7 — 12, harmaankeltaiset, tum
manruskeilla ja mustilla pienillä täplillä ja pilkuilla.
49 - 58 mm pt, 3 5 — 39 mm pk. = N:o 201. Fulica atra.
d) P esä kaislakorsista. Munat, 3, tumman vih
reät kellanruskealla vivahduksella, tummanruskeilla ja
harmaansinisillä täplillä, jo tk a paksummassa päässä vä-
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lista muodostavat kiemuran. 38,5— 4 4 mm pt, 2 9 — 31
mm pk. = N:o 202. Larus minutus.
e) P esä ruovoista ja muista vesikasveista. Munat,
3, oliviruskeat, ruskeilla ja mustilla, joskus myös har
mailla täplillä ja pilkuilla. 4 9 — 56 mm pt, 3 4 — 37
mm pk. = N:o 203. Larus ridibundus.

L is ä y s .
Munii muitten lintujen pesiin yhden munan ku
hunkin pesään. = N:o 204. Cuculus canorus.
K äen munia löytyy useimmiten seuraavien lintu
je n pesissä: M otacilla alba ja flava, Anthus pratensis,
Sylvia cinerea, hortensis ja atricapilla. Fringilla
montifringilla, Luscinia rubecula ja phoenicurus sekä
Saxicola oenanthe. V äriltään on käen muna enemmän
tai vähemmän sen linnun munien kaltainen, joiden jou 
kossa se on, mutta suuruudeltaan ja painoltaan se niistä
eroo. Ulospuhalletun munan paino on niinmuodoin 18.5
■
— 29,5 cgr, joskus painaa se aina 33,25 cgr:aan, sen
suuruus taas on 19— 2 4 mm pt, 1 4 — 17,5 mm pk.

I I I L u o k k a.
Matelijat — Reptilia.
I . Ruumis aina jalaton, suomus- ja kilpipeitteinen: Ruumiin alapuolella rivi lyhyitä, leveitä ja
tiilim äisiä kilpiä; alaleuan molemmat leukapuolet veny
vällä jänteellä toisiinsa yhtyneet — Käärmeet.
I I . Ruumis 4-jalkainen tahi jalaton, suomus- ja
kilpipeitteinen; ruumiin alapuolella tavallisia suomuk
sia ; alaleuan molemmat leukapuolet yhteenkasvaneet
=

Liskot.

1 Lahko Käärm eet (Ophidia).
A . Silm äterä soikea. Yläleuassa j —4 tuppeen suljet
tua kynnenkaltaista m yrkkyhamm asta. N iskassa e i ole va a 
leita täpliä =
B . Silm äterä pyöreä. N iskassa kaksi jo ko valkeata
keltaista ta i tummaa täplää. M yrkkyham paita ei ole =

K y y k ä ä rm e e n suku.

k ä ärm een suku.

T arha-

K y y k ä ä r m e e n s u k u (Pelias).

1.

Kyykäärme

( P . berus). Enemmän tai vä
hemmän ruskeanharmaa; musta, hammaslaitainen juova
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pitkin selkää; kummassakin kyljessä rivi pieniä, mustalikoja täpliä. Muuttelee joskus aivan mustaksi, mutta
useimmin on yläleuvan reuna valkeatäpläinen. R u u 
miin pituus 6 3 — 75 cm.
Asuu mieluummin kivisillä ja pensaisilla mäkirinteil
lä Elää pienistä nisäkkäistä, linnunpoikasista, sisiliskoista,
sammakoista, hyönteisistä j. m. s. Suomen ainoa myrkky
käärme. E ri paljon eri seuduilla; tavallinen — jokseenkin
harvinainen Etelä-Suomesta Lapin eteläosiin asti. Synnyt
tää elo- tai syyskuussa 12—20 poikasta.
T a rh a k ä ä rm e e n su k u [Coluber).

1.

Tarhakäärme (C.

natrix.) Päältä musta;
niskassa kaksi suurta valkeata (uroksella) tai keltaista
(naaraksella) kaarevaa täplää; alta mustan sininen. S il
mien etupuolella 2 ja takana 3 pientä kilpeä. Seljan
suomukset harjuseikäisiä. Ruumiin pituus 1— 1,5 m.
Oleskelee vetisillä paikoilla, erittäin jokien, lampiloiden ja soiden läheisyydessä, vaan hyvin usein myös ulko
huoneiden alla. Elää hiiristä, kaloista, sammakoista, linuunpoikasista, hyönteisistä j. n. e. Munii elokuussa 15—20
valkeata nahkamunaa lantatunkioihin j. m. s. p. — Eteläja Keski-Suomessa.
2. Kanervakäärme (C. levis). Punertavan harmaa ruskeilla täplillä; niskatäplät tummat. Silmien
edessä 1 ja takana 2 pientä kilpeä. Seljän suomukset
sileät. Ruumiin pituus 60 cm— 1 m.
Oleskelee kuivilla mailla. Elää suureksi osaksi sisi
liskoista. Synnyttää elokuussa noin 12 elävää poikasta.
Ahvenanmaalla. Hyvin harvinainen.

2 Lahko Liskot (Sauria).
A. Ruumis 4.)aikainen; kieli kaksihaarainen, venyvä;
korva-aukot näkyvissä = Sisiliskon suku.
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B . Ruum is ja la to n ; k ie li ehyt, venym ätön; korva-aukot
e iv ä t ole näkyvissä =

V askikäärm een suku.

S is ilis k o n s u k u (Lacerta).

i. Heinäsisilisko (L. vivipara). P äältä rus
kea kahdella rivillä valkeita pilkkuja; alta punakeltai
nen. Ruumiin pituus I B — 1 6 cm.
Tavataan erikaltaisilla mailla, lähellä vettä. Hyö
dyllinen. Elää hyönteisistä sekä niiden toukista. Synnyt
tää elokuussa 6 elävää poikasta. Koko maassamme tavalli
nen.
V a s k ik ä ä r m e e n s u k u (A nguis).

i. Vaskikäärme (A. fra gilis).
P äältä kau
niisti lyijyharmaa, jo k a väri sivuilla muuttuu ru ske
anpunaiseksi sekä alta terässin iseksi; väri on kuiten
kin hyvin vaihteleva. Ruumiin pituus noin 4 0 cm.
Tavataan hyvin erikaltaisilla mailla. Hyödyllinen.
E lä ä etanoista, madoista ja toukista. Synnyttää elo- tai
syyskuussa 7—12 elävää poikasta. Löytyy siellä täällä
Etelä- ja Keski-Suomessa.

IY L u o k k a.
Sammakot =

Batrachia.

I . Ruumis lyhyt, leveä, pyrstötön. Rumpukalvo näkyvä. Takavarpaat pitkät ja vahvat sekä var
paat räpylällä yhdistyneet. Munat hyytelön yhdistämät
(sammakon mätiä). Toukilla, jotka ovat varustetut pit
källä uimaevällä, tulevat takajalat ennen näkyviin
kuin etujalat = Konnat.
I I . Ruumis pitkä, hoikka, pyrstöllinen. Rumpukalvo ei näkyvä.
Sekä etu- että takaraajat pienet.
V arpaat eivät ole räpylällä yhdistyneet. Munat yksi
tellen kiinnitetyt kasviosiin. Toukalla on näkyväiset
kidukset sekä etujalat ennen näkyvissä kuin takajalat
__ Pyrstösammakot.

1 Lahko Konnat (Anitra).
A. Hampaita suulaessa ja yläleuassa ; iho sileä —

S a m m a k o n suku.

B. Hampaita ei ole; iho syyläinen — R u p isa m m a 

kon suku.

S a m m a k o n su ku {Rana).
i.

Päältä

T a v a llin e n

sam m akko

kellertävänruskea;

alta

(R .

temporaria).

valkea (uros), tai kel-
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täinen (n aaras); korvan juuressa tummanruskea täplä;
takajalan pisin varvas kahdella nivelellä räpylästä u l
kona. Ruumiin pituus 9 — 10 cm.
Oleskelee enimmin vetisillä, aukeilla paikoilla. H yö
dyllinen. Syöpi hyönteisiä, matoja, toukkia j. n. e. Taval
linen.

2. Peltosammakko (R . arvalis). P äältä vaa
leanharmaa mustilla täplillä ja kolmella vaalealla, p itkinpuolisella juovalla; takajalan pisin varvas 2 l /2— 3
nivelellä räpylästä ulkona. Ruumiin pituus 8 — 10 cm.
Oleskelee enimmin suoniityillä. Hyödyllinen kuten
edellinen. Etelä- ja Keski-Suomessa. Harvinainen.

i.

Rupisammakon suku (Bufo).
Rupisammakko (B . vulgaris'). P äältä tum-

manruskeanharmaa mustilla täp lillä; alta vaalea.
miin pituus 8 — 12 cm.

Ruu

Oleskelee kosteilla paikoilla. Elää hyönteisistä, tou
kista ja madoista. Hyödyllinen. Koko maassamme tavallinen.

2 Lahko Pyrstösam m akot (Urodela).
1.

Vesiliskon suku (Triton)
Rupilisko (T. palustris). P äältä mustan vih

reä mustilla ja valkeilla täp lillä; alta punakeltainen,
mustilla täplillä. Iho nystermäinen. Ruumiin pituus
13— 17 cm.
kista.

Oleskelee seisovissa vesissä. Elää hyönteisistä ja tou
Etelä-Suomessa. Harvinainen.

2.

Vesilisko ( T . aquaticus).

ruuni tummemmilla viivoilla;
tilla, pyöreämäisillä täplillä.
tuus 7 — 8 cm.

Päältä harmaanalta punakeltainen mus
Iho sileä. Ruumiin pi

Oleskelee lampiloissa ja lätäköissä, harvoin maalla.
Elää sammakon kudusta, hyönteisistä ja toisista pienistä ve
sieläimistä y. m. Siellä täällä koko maassamme.

Y L uokka.
Kalat = Pisces.
l:nen Alaluokka. Varsinaiset kalat.
Niillä on luuranko melkein täydellisesti luutunut.
K idukset peittyneet luisilla kiduskansilla. Ruumis suomuspeitteinen tahi limainen.
I . Selkäevän (jos niitä on kaksi, niin ensimmäi
sen) kaikki ruodot nivelettömät, haarattomat ja pistä
vät. K idukset kampamaiset
(TJimarakko suljettu.) —
Piikkieväiset. (Sivu 182).
I I . Selkäevien ruodot pehmeät ( — ei koskaan
piikkimmäiset). V atsaevät rintaevistä eteenpäin tai nii
den alla. K idukset kampamaiset. (Uimarakko suljettu).
— Pehmeäeväiset. (Sivu 188).
I I I . Eväruodot, — paitsi ensimmäiset ruodot
selkä- ja vatsaevissä — , pehmeät.
(Uimarakko ilmatiehyeellä yhdistynyt nieluun). V atsaevät rintaevien
takana ja jokseenkin kaukana niistä, tai puuttuvat ne
tykkönään. K idukset kampamaiset. == Rakkosuiset.
(S iv u 1 9 1 .)
IV . E vät piikittömät. Hampaat puuttuvat. K i
dukset tupsumaiset. Ruumis peittynyt moniosaisella
iholuustolla. Turpa on suuresti pitennyt. — Tupsukidukset (Sivu 194.)
2 :nen Alaluokka.

Kiillesuomuiset.

Ruodosto pienemmäksi tai suuremmaksi osaksi
rustomainen. Kidukset kiduskannen peittämät. Ruu
miin pinnalla luukyhmyjä.
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I. Pyrstön ylä- ja alaliusko hyvin erikokoisia.
K idukset kampamaiset. Suu hampaaton. =
Rustoruoioiset.
(Sivu 195.)
3 :m as

A la lu o k k a .

Y m p y r ä s u is e t .

Ruodosto täydellisesti rustomainen. Molemmin,
puolin ruumista 6 — 7 kidusreikää. Kiduskansia ei ole.
Y k si ainoa ympyriäinen huuli.
I. Ruumis suomuton. Suussa on sarveisham paita. 7 kidusreikää, jo ista jokainen johtaa erityiseen
kiduspussiin. = Nahkiaiset. (Sivu 196.)
#

*

*

1. V arsin aiset k a la t.

1 Lahko. Piikkieväiset (Achanthopteri.)
X ) Ruum is suomupeitteinen. K a k si selkäevää, va ik k a
ne josku s vo iva t o lla yhteenkasvetluneet, ta i taemmainen ha
jaan tu n u t useam paan pikkuevään.
) M olem mat selkäevät yhteenkasvettuneet. —
(S iv u 1 83 .)
B ) M olem m at selkäevät erillään toisistaan.
a) Vatsaevicn kiinnityspaikka rintaevien takana.
1 . K a ik k i ham paat pieniä. Sekä etukansi, että kidus
kannet nirhalaitaiset ta i p iik illä varustetut. =
(S ivu 184.)
2. H am paat sekä su u ria että p ieniä. E tu k a n sip iik illinen; kiduskannet sileäreunaiset.
(S iv u 18 4 .)
b) V atsaevien\kiinnityspaikka ri»itaevien edellä. =
1.
(S iv u 184.)
C) Taemmainen selkäevä — niinkuin myös kusetinevä
— jakaan tu n u t useam paan pikkuevään.
(.S ivu 18 3.)

suku.

A

K iisk in

Ahvenen

sulin.

— K u h a n suleu.

uni»ojan suku.

To-

— M ak rillin sulettu
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X X ) Ruumis päältä suomuton, vaan limainen ; usein luukyhmyillä, luulevyillä tai luukilvillä varustettu. Kaksi —,
harvoin yksi — selkäevä.
A) Toisen, pehmeäruotoisen selkäevän edellä useampia,
y —ip, erillään olevaa, liikkuvaa piikkiä, jäännöksinä ensimmäi
sestä selkäevästä. Ruumiin nahka sileä; syrjätpoikkipuolisilla
luulevyillä. — lia n ta k a la n suku. (Sivu i 8y.)
B) Ruumis usein hienopiikkinen, sekä luukyhmyillä va
rustettu. Rintaevät suuret. — S im pu n suku. (Siv. iSy.)
C) Ruumis kulmainen ja kokonaan peittynyt terävähar
jaisilla luukilvillä. Pää litteä, ruumista leveämpi. = P a r ta sim p u n suku. (Sivu 187.)
D) Ruumiin peittää kova ja karkea, suicremmilla ja pie
nemmillä luukyhmyillä varustettu nahka, joka vanhempana täy
dellisesti voi kasvaa ensimmäisen selkäevän ylitse. = Tilit k a 
la n suku . (Sivu 187.)
X X X J Ainoastaan yksi pitkä selkäevä.
A) Ruumis suomuinen.
d) Selkäevä ulottuu niskan takaa pie7ieen pyrstöön asti.
Vatsaevät surkastu7ieet. = T eistikalan suku. (Sivu 187.)
b) Selkäevä selvästi erillään suikeasta pyrstöevästä. Vat
saevät kapeat yruotöiset. — L im a k a la n suku. (Sivu 187.)
B ) Ruumis suoinuton.
a) Ruumiin 7tiuoto sammakon pojan kaltainen. — P u i lo k a la n suku. (Sivu 188.)

K iis k in su k u (Acerina).

(A . cernua). Päältä vihreänruskea,
syrjiltään vaaleampi, m ustatäpläinen; alta vaaleankelr
täinen
Ruumiin pituus 20 cm.
1.

K iis k i

Oleskelee mieluummin kirkkaissa, syvissä järvissä,
missä pohja on hiekkaa tai savea. Elää pienistä kaloista,
hyönteisistä, madoista j. n. e. Pohjakala. Liha hyvää.
Yleinen koko maassamme sekä meressä että sisävesissä.
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A h v e n e n s u k u (Perca).
i. A h v e n (P. fluviatilis). P äältä mustauvihreä, kyljiltään vaaleampi, molemmilla tavallisesti 6
mustaa poikkijuovaa; v atsa-ja kusetinevät punaiset. Ruu
miin pituus 4 0 cm.
Oleskelee mieluummin syvissä, kirkkaissa hiekka- tai
kivikkopohjäisissä vesissä. Elää pienistä kaloista, madoista,
hyönteisistä j. n. e. Pohjakala. Liha erittäin hyvää. Ylei
nen Suomessa Lapin perille asti niin hyvin meressä kuin
sisävesissäkin.
K u h a n s u k u (Lucioperca ).

i. Kuha (L . Sandra). P äältä vihreähkön har
maanruskea; kyljiltään selkäpuolella hopeanharmaa sekä
vatsapuolella hopeanvalkea; alta kellertävänvalkea; sel
käpuolella 10— 11 tummaa poikkijuovaa. Ruumiin pi
tuus 9 0 — 120 cm
Oleskelee mieluummin syvissä, kirkkaissa, hiekka- ja
kivipohjaisissa vesissä. Elää pääasiallisesti pienistä kaloista,
etenkin kuoreista. Pohjakala. Liha erittäin hyvää. Eteläja Keski-Suomessa niin hyvin meressä kuin sisävesissä;
Pohjois-Suomessa harvinainen.'
T o k a n p o ja n s u k u {Gobius).

1.

Musta

tokanpoika (G . niger). P äältä
vihreänmustahko mustemmilla juovilla ja pilkuilla;
alimmaiset evät melkein mustat tai valkoruuniset. P y rs
tö pyöreäpäinen. Ruumiin pituus 7,5— 15 cm.
Oleskelee meressä, enimmiten kivipohjaisilla rannoilla.
Elää pienistä vesieläimistä. Pohjakala. Länsi-Suomessa jok
seenkin tavallinen; muualla harvinaisempi.
2. Vaalea tokanpoika {G. minutus). K ellanvalkea tai kellertävänharm aa; yläpuolelta ja pitkin syrjäviivaa tummia täp liä; rintaevät harmaankeltaiset,
tummilla ruodoilla sekä hienoilla ruosteenpunaisilla pil
kuilla. Pyrstö melkein poikkipäinen. Ruumiin pituus
9 — 10 cm
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Oleskelee hiekkapohjalla. Elää kalanpojista, äyriäi
sistä j. m. s. Pohjakala. Siellä täällä Länsi-Suomen me
rivesissä.

M a k r illin s u k u {Scomber).

1.

Makrilli (S . scombrus).

P äältä tummanvih
reä vinoilla, mustilla poikkijuo villa, jo tk a jatkuvat vä
hän y li sy rjäviivan; alta valkea keltaiselle ja punai
selle hohtava. Ruumiin pituus 3 0 — 40 cm.
Oleskelee meressä. Hyvin raatelevainen. Sy’ö pieniä
kaloja, matoja, nilviäisiä j. m. s. Liha erittäin hyvää. San
gen harvinainen Lounais-Suomen saaristossa.

R a u t a k a la n s u k u (Gasterosteus).

i

Kolmipiikkinen rautakala

{G. aculeatus).

Selkäevän edessä 3 — 4 erillistä piikkiä. Ruumiin pituus
9 cm.
Oleskelee mieluummin mutapohjaisissa vesissä. Syö
pieniä vesieläviä, mätiä v. m. Yleinen meressä ja Laato
kassa sekä löytyy myös Pohjois-Suomen sekä Inarin Lapin
sisävesissä, vaan ei ole tunnettua Keski-Suomessa.

2.

Kymmenpiikkinen

rautakala

{G. pungi-

tius).

Selkäevän edessä 8 — 11 erillistä piikkiä. Ruu
miin pituus noin 5 cm.
Oleskelee sekä meressä että sisävesissä koko maas
samme. Elää pienistä vesielävistä.

3. Vaskikala (G. spinachia). Selkäevän edessä
15 erillistä piikkiä. P äältä harmaan vihreähkö; alta
hopeanvalkoinen. Ruumiin pituus noin 16 cm
Oleskelee matalassa vedessä meriruohoisilla rannoilla.
Syö pieniä kaloja, äyriäisiä, mätiä y. m. Merikala. Jok
seenkin harvinainen Etelä- ja Lounais-Suomessa.

S im p u n s u k u (Cottus).

1
vihreät

Kivikala (C. gobio).
tummemmilla

Selkä ja k yljet ruuniviivoilla ja täplillä; alta vaale-
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ampi. Iho sileä. Vatsaevien sisimmäinen ruoto evän
puolta pituutta pitempi. Ruumiin pituus 7 5 — 100 cm.
Oleskelee lähellä rantaa kivisissä tai hiekkaisissa pai
koissa. Pohjakala. Elää pienistä kaloista, vesihyönteisistä,
madoista j. n. e. Yleinen sekä meressä että sisävesissä.

Iso simppu (C. scorpius). V äri hyvin vaihteleva. P äältä enemmän tai vähemmän ruskea; alta val
kea tai punertavan vaalea. Pään yläpuolella usein 6
taaksepän
kääntynyttä sileätä piikkiä tai kyhmyä.
Syrjäviiva selvä. Ruumiin pituus 2 0 — 25 cm.
Oleskelee levikasvien joukossa savi- tai kivisellä poh
jalla. Syö pieniä kaloja, äyriäisiä, matoja ja nilviäisiä. L i
ha huonoa. L öy ty y kaikissa Suomen merivesistöissä, vaan
on harvinainen Pohjanlahden pohjois- ja Suomenlahden itä
osissa.

3. Pikku horkkeli (C. bubalis). Väriltään hy
vin vaihteleva, vaan tavallisesti päältä mustan- ja harm aankirjava; alta vaalea, kellertävän vaalea tai punai
nen. Syrjäviiva karhea pienistä piikeistä sai kyhmyistä.
Ruumiin pituus 1 2 (5 — 15 cm
Oleskelee merenpohjalla syvimmissä paikoissa Itäme
ressä ja Suomenlahdessa Suursaareen asti. Harvinainen.
Liha kelpaamatonta.
4 Merihärkä (C . q u a d r ic o r n is ) . Harmaan-

ruuni; alta vaalean kellanruuni tai valkea. Pään y lä 
puolella 4 korkeata, nystyräm äistä kyhmyä.
Sy rjäv ii
va sileä. Ruumiin pituus noin 25 cm.
Oleskelee meren pohjalla. Elää etenkin äyriäisistä,
vaan myös nilviäisistä, hyönteisistä, madoista, harvoin pie
nistä kaloista. Yleinen Suomenlahdessa, Itämeressä, Poh
janlahden eteläosassa ja Laatokassa; harvinaisempi Pohjan
lahden pohjoisosassa ja Saimaan vesistössä. Liha hyvää.
Vuorisimppu (C. poecilopus). Muistuttaa hyvin pal
jon kivikalaa, josta sen parhaiten voi eroittaa siitä, että
vatsaevien sisin ruoti on näitä eviä ainakin puolta lyhy
empi.
Oleskelee kivisellä pohjalla meressä, järvissä ja joissa.
L öy ty y luultavasti maassamme.
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P a r ta s im p u n s u k u {Agoniis).

i.

Tavallinen partasimppu {A . cataphractus).

Turpa 4 ylöspäisellä piikillä; pään yläpuoli kyhtnjunen
ja piikkinen; pään alapuolella runsaasti viiksiä. Päältä
ja k yljiltä harraaanruuni tummilla täplillä tai viivoilla;
alta vaalea. Ruumiin pituus 15— 2 0 cm.
Oleskelee hiekkaisella ja kivisellä merenpohjalla. Elää
pääasiallisesti pienistä äyriäisistä. Hyvin harvinainen Suomenlahdessa. Kotoisin oikeastaan Jäämerestä.

V ilu k a la n s u k u (Cyctoptrus.)

i. Vilukala (C. lunipus). Väriltään suuresti
vaikteleva. Ruumis muuten varustettu seitsemällä pitkinpuolisella luukyhmyrivillä. Ruumiin pituus 1 4 — 16
cm.
Oleskelee pohjalla matalissa vesissä. Elää pienistä
vesielävistä. Suomen merivesistöissä tavallinen.

T e is t ik a la n s u k u {Centronotus).

i. Teistikala {C. gunncllus). Harmaan tai ruuninkellertävä, epäsäännöllisillä ja epäselvillä vaaleam 
milla täp lillä; selkäevän tyvellä noin 10 mustaa täp
lä ä ; alimmat evät punakeltaiset. Ruumiin pituus noin
22 cm.
viä.

Pohjakala matalissa merissä.
Harvinainen.

Syö pieniä vesielä-

L im a k a la n s u k u {Lm npenus).

i.

Limakala (L. lam petraeform is).

Vaalean
ru skea; kupeet ruskealla k irjatu t; syrjäviivan alla rivi
tummanruskeita kulmaisia täpliä; alta vaalea. Ruumiin
pituus noin 3 0 cm.
Pohjakala.

Suomenlahdessa hyvin harvinainen.
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P u llo k a la n s u k u {Liparis).

i.

(L . lineatus). V äriltään
Ruumiin pituus noin 12 cm.

Pullokala

vaihteleva.

hyvin

Pohjakala. Oleskelee matalissa vesissä ruohoisella
pohjalla. Elää pienistä nilviäisistä, madoista j. n. e. Siellä
täällä merivesissämme.

2 Lahko Pehm eäeväiset (Anachanthim).
*) Ruum is pitkäveteinen; säännöllistä muotoa.
A ) Selkä- j a kusetin evät selvästi erotetut pyrstöevästä.
a) j selkäevää j a 3 kusetinevää. =
{S iv u 188.)
b)
selkäevää j a kusetinevä. —
{S ivu
189.)
c) 1 p itk ä selkäevä j a 1 kusetinevä. —
{S iv u 189.)
B ) Selkä-, pyrstö- j a kusetinevä yhteydessä toistensa
kanssa. =
{S ivu 189.)
**) Ruum is sivu ilta litisty7iyt. P ää epäm ukainen, sillä
molemmat silm ät ova.t sam alla, vä rillisellä , pu olella. R uum iin
toinen p u o li valkea.
A ) Ruum is p iikkinen. —
(S i
vu 190.)
B ) Ruum is piikitön , jo k u s myös suomukseton. =
(S iv u 190I)

T u rskan suku.

2

M ateen suku .

lu u le n k u la n

suku.

K ivin llk a n suku.

P u k k ih a m p ela n suku.

K am 

p ela n suku.

T u r s k a n s u k u (Gadus.)

1. Turska (G. m orrhuä). P äältä ja k yljiltä
musta- tai ruskeankirjava, tuhka- tai ruskeanharmaalla pohjalla; alta hopeanharmaa; syrjäviiva vaalea.
Ruumiin pituus noin 4 5 cm.
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Oleskelee meressä, lähellä pohjaa; talvella syvissä,
vaan kutuaikana matalammissa vesissä. Hyvin raatelevai
nen. Syö kaikkia merieläviä silleistä äyriäisiin. Liha erit
täin hyvänmakuista. Itämeressä tavallinen; muualla jok
seenkin harvinainen.

M a te e n s u k u (Lota ).

i.

Made ( L . m a c u lo s a ).

Päältä ja k yljiltä vaa
lean ruuninvihreä, marmoroitu mustilla tai tummanrus
keilla täp lillä; alta harmaanvaalea. Ruumiin pituus
3 0 — 75 cm.
Pohjakala mutapohjalla. Hyvin raatelevainen. Syö
kaikenmoista eläinkuntaan kuuluvata, mitä suinkin sen tielle
sattuu. Liha hyvänmakuista. Yleinen sisävesissä ja me
renrannoilla.

T u u le n k a la n s u k u (Ammodytes).

l Isompi tuulenkala ( A . la n ceo la tu s). Päältä
tummanvihreä; kyljiltä ja alta hopeanvalkea; suunpielessä mustahko täplä. Ruumiin pituus noin 3 0 cm,
Meressä, hiekkapohjalla, usein hiekan sisässä. Hyvin
raatelevainen. Syö kaloja, kalan sikiöitä, matoja, äyriäisiä
mätiä y. m. s. Siellä täällä Itämerestä ainakin Poriin asti
sekä Suomenlahdessa.
2. Pienempi tuulenkala ( A . la n cea ). P äältä

vibreähkö, siniselle vivahtava; alta ja kyljiltä hopean
v alkea; suunpielessä ei ole mustahkoa täplää. Ruumiin
pituus 15— 17 cm.
Oleskelee hiekkapohjaisissa, matalissa merivesissä.
Muistuttaa elintavoiltaan hyvin paljon edellistä lajia. Siellä
täällä Itämeressä ja Suomenlahdessa.

K iv in ilk a n s u k u (Zoarces).

i. Kivinilkka (Z. v iv ip a ru s ). Kellanruuni tai
harmaankeltainen; alta aina vähän vaaleampi kuin
p äältä; k y ljillä kaksi riviä mustia täpliä. Ruumiin pi
tuus 3 0 — 4 0 cm.
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Oleskelee yksinäisenä meressä kivien ja merilevien
seassa rannalta aina 20 metrin syvyyteen. Elää pienistä
vesielävistä, vaan myös kasviaineista. Tavallinen.

P iik k ik a m p e la n s u k u (Rhombus).
i. P iik k ik a m p e la (R . maximus). Väriltään hy
vin vaihteleva. Ruumiin pituus 6 0 — 9 0 cm.
Merikala, joka oleskelee puhtaalla tai mudansekaisella
hiekkapohjalla, usein kaukana rannasta. Elää pienistä ka
loista, äyriäisistä j. m. s. Lihaa kehutaan erittäin hyvän
makuiseksi. Siellä täällä Itämeressä, Suomenlahdessa ja
Pohjanlahden eteläosassa.

K a m p e la n s u k u {Pleuronedes).
1. T a v a llin e n k a m p e la (P. Jlesus). Sokealta
puolelta vaalea; silmäpuolelta tummanruskeahko vaikka
väliväreissä hyvin vaihteleva.
Selkä- ja kusetinevän tyvissä on rivi karkeita, teräväpiikkisiä kyhmyjä,
vaan silmien takana sellaisia ei ole. Ruumiin pituus
2 0 — 25 cm.
L öytyy meressä, vaan nousee myös usein jokiin. Pohjakala. Oleskelee matalissa vesissä hiekka- tai hiekansekaisella mutapohjalla. Elää pienistä kaloista, näkinkengistä,
madoista j. n. e. Liha hyvää. Yleinen Itämeressä, Suomen
lahdessa ja Pohjanlahden eteläosassa; pohjoisempana har
vinainen — epätietoinen.

2. P u n a k a m p e la {P. platessa). Sokealta puo
lelta vaalea; silmäpuolelta harmaanruuni punakeltai
silla täplillä, vaan väriltään muuten hyvin vaihteleva.
Syrjäviiva melkein suora. Ruumis sileä, mutta silmän
takana 4— 7 luukyhmyä. Ruumiin pituus 2 5 — 35 cm.
Oleskelee meressä pääasiallisesti kovalla hiekkapoh
jalla. Elää enimmäkseen nilviäisillä. Harvinainen Ahvenan
meressä.

3 . H ie ta k a m p e la (P. limanda). Silmäpuolella
vaaleanruskea kellertävillä tai vihreähköillä täplillä.
Syrjäviiva kaartunut rintaevien yli.
Ruumiin pituus
2 4 — 3 0 cm.
L öytyy meressä hiekkapohjalla. Elää kalan sikiöistä,
nilviäisistä, madoista j. n. e. Satunnainen Ahvenanmeressä.
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3 l ahko R akkosuiset (Physostomi).
X ) Ruum is suomufteitteinen. Vatsaevä.
A ) R asvaevä (s. o. pieni, paksu, ruodoton evä) selkäevän takana.
a) Selkäevä p äätä p aljo a lyhyem pi. Yläleuka ulottuu
silm än takareunan alle. Ruum is täpläinen. —
(S ivu 1)3 -)
b) Selkäevä ja yläleu ka = edell. Ruum is täplätön, m el
kein läpikuultava. —
(S iv u 19 4 )
c) Selkäevä y h tä p itk ä ta i pitem pi kuin p ää, korkeuttaan
pitem pi. Yläleuka ulottuu silm än etureunan alle. Ruum is
täpläinen ta i täplätön. —
(S iv u 19 4.)
d) Selkäevä muuten kuin edell., vaan pituuttaan kor
keam pi. Yläleuka = edell. Ruum is täplätön. —
(S iv u 194.)
B) R asvaevä puuttuu. (Y lä leu k a muodostunut ainoas
taan välileuanluista). Selkäevä takapuolella selkää kusetinevän kohdalla.
d) Leuat tavallista pituutta, leveät. —
n- | «UT
(S iv u iS y .)
b) Leuat m uodostavat p itk än , ym pyriäisen nokan. —
(S ivu 184.)
|<JJ"
C) R asvaevä puuttuu. ( Yläleuka muodostunut ainoas
taan välileu anlu ista). Selkäevä keskellä selkää. Ruum iin vatsapuolella ei ole terävää taikaa. Turpa viiksetön ta i viiksikäs.
a) Selkäevä kusetinevää leveäm pi,
f . T u rja 2-viik sin en .—
(S iv u *87.) f ? '
f f . Turpa viiksetön. =
(S iv u 18 4 .) n r
b) Selkä- j a kusetinevä melkein y h tä leveät.
f . Ruum is verrattain korkea, hyvin pienien suomujen
peittäm ä. T urpa 2-viiksinen. Pyrstöevä lanttopäineti. —
(S iv u 18 8 .)
m
f f . R uum is korkeudeltaan keskinkertainen, tavallisten

Lohen suku.

K u oreen suku.

H arjuksen suku.

S iian suku.

H auin sub

N okka lu m in suku.

R a u l a t örön suku.
K o u rin suku.

ta r in suku.

Suu
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suom ujen peittäm ä. T urpa viiksetön. Pyrstö pykälepäinen. =
(S ivu 1S8.) \ ^ &
f t p . Ruum is m atala, m elkein pyöreä, pienien suom ujen
peittäm ä. T urpa viiksetön. Pyrstö pykälepäinen. —
(S iv u iSg.) ||
f f f f . Ruum is m atala, m elkein pyöreä, pitkäveteinen ,
lim ainen sekä pienien suom ujen peittäm ä. T urpa 6 —1 0 viik sinen. —
= (S iv u i8gi)
c) K usetinevä selkäevää pitem pi (ei koi'keam pi).
f ) Ruum is k u peiltain h yvin litistynyt, korkea. Yläleuka
alaleukaa pitem pi. =
(S iv u 19 0.)
f f . Ruum is m atala, pitkäveteinen. Y läleuka alaleukaa
lyhyem pi. Silm ät pienet. Suom ut tavallista kokoa.
(S ivu ig i.) £,QQ
f f f . Ruum is m atala, pitkäveteinen. Y läleuka alaleukaa
lyhyem pi. Silm ät suuret. Suom ukset verrattain pienet. K use
tin evä y kertaa selkäevää pitem pi. - {S iv u 19 3.) 2 . 6 1
D ) R asvaevä puuttuu. Y läleuka ainoastaan keskellä
m uodustunut välileu an, vaan sivu ilta yläleu an lu ista.
A la 
leuka yläleu kaa pitem pi. Selkäevä keskellä selkää. R u u m iin
vatsapuolella terävä taika. Tu?pa viiksetön.
{ S ivu i( 3 .) SL O f
X X ) Ruum is suomukseton, ta i varustettu p ien illä nahan
sisässä olevilla suom uilla.
A ) Vatsaevä on. Selkäevä p ien i. Y/äleuassa 2 h yvin
p itkää, alaleuassa 4 lyhyem pää viiksisäiettä. =
(S ivu .193.) g. OJ
B ) Vatsaevää j a viiksisäikeitä ei ole. Selkä- j a kusetinevät suuret, surkastuneeseen pyrstöön yhtyneitä.
a) A laleu ka yläleu kaa pitem pi. Selkäevä alkaa hyvän
m atkaa pään takana. —
(S ivu 19 4 .)
bj Yläleuka alaleukaa pitem pi. Selkäevä alkaa rin ta ,
evien kohdalta. =
(S ivu 19 4.) 2 , 0 2 .

S ärjen suku.

M udun

n

suku.

in

K iven n u oliaisen suku.

L a h n an suku.

L a m p i-

vim m a n suku.

M iek k a k a la n suku .

S illin suku.

S ä k iä n suku.

A n k eria a n suku.

M eria n keria a n suku.
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Lohen suku (Salmo).
Lohi (S . salar). Selkäpuolen

1.
täplät ovat
tummat ja ulottuvat suurimmaksi osaksi syrjäviivän ylä
puolelle. Kiduskannella useimmiten 3 — 4 mustaa täp
lää. Vannasluun etukappale 5-kulmainen. Pyrstöevä
lanttopäinen. Vaihtelee suuresti väriltään eri ijällä. eri
vuoden aikaan j . n. e., vaan on aina selkäpuolelta tum 
mempi kuin liopeanvalkoinen vatsapuoli. Ruumiin pi
tuus 120— 135 cm.
Oleskelee kirkkaissa, kylmissä vesissä, missä pohja on
kivistä tai hiekkaista. Kutumatkoillansa jokiin on lohi ihan
syömättä; meressä syö se etupäässä kaloja. Lohen kutu
paikka on aina siinä joessa, missä se itse aikoinaan on syn
tynyt. Liha erittäin hyvänmakuista. Nousee pääasiallisesti
Pohjanlahden suuriin virtoihin. L ö y ty y myös Laatokassa ja
siihen laskevissa virroissa. Tavallinen.

2. Taimen (S. eriox). Selkäpuoli tavallisesti
paljoa tummempi kuin edellisellä lajilla. Ruumis runsastäpläinen mustilla täplillä, jotka ulottuvat syrjäviivan alapuolellekin. V äri suuresti vaihteleva. K idus
kansi monitäpläinen. Vannasluun etukappale 3 -kulmai
nen. P yrstöevä tasapäinen tai ulospäin kaareva. Ruu
miin pituus 9 0 — 105 cm.
Oleskelee meressä, järvissä ja virroissa, monessa pai
koin maatamme, vaan vaatii niinkuin muutkin lohet kyl
mää, hiekka- tai kivikkopohjaista vettä. Liha hyvää, vaan
ei niin hyvää kuin edellisellä lajilla. Elää pienistä kaloista.
Paikottain tavallinen, vaan puuttuu monin seuduin maa
tamme.

3. Nieriä ( S . alpinus). P äältä tummanvihreä
tai mustahko; alta valkea tai punertava. Ruumis va
rustettu vaaleilla tai kellertävillä täplillä, jo tk a aina
ovat pohjaväriä vaaleammat. Ruumiin pituus 4 0 — 70 cm.
Oleskelee ainoastaan sisävesissä, missä pohja on hiek
kaista ja vesi kylmää ja kirkasta. Elää pienistä vesieläi
mistä, etupäässä kalanpoikasista. Liha jotenkin hyvänma
kuista. Itä-Suomessa.
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K u o r e e n s u k u (Osmerus).

i.

Kuore (O.

vihreähkö, kupeiltaan
tuus noin 2 0 cm.

cperlanus). P äältä sinertävän
hopeanhohtoinen. Ruumiin pi

Oleskelee meressä ja järvissä hiekkapohjalla. Käy aikai
sin keväällä jokiin kutemaan. Lihaa kehutaan hyväksi, vaan
inhottavan hajunsa tähden sitä ylenkatsotaan maassamme.
Hyvin raatelevainen. Syö kaikenlaisia pieniä vesieläviä,
ja niiden joukossa myös pieniä kaloja omaa lajiaan. Ta
vallinen.
H a r ju k s e n s u k u ( Thym allus ).

l. Harjus (T. vulgaris). P äältä harmaanruuni;
k y ljet hopeanharmaat, usein mustapiikkiset. Rintaevät
kellertävät
Ruumiin pituus noin 4B— 50 cm.
Oleskelee kivikko- tai hiekkapohjalla kylmissä ja kirk
kaissa vesissä. Nousee keväällä aikaisin merestä ja järvistä
jokiin kutemaan. Liha erittäin hyvämakuista. Raatelevai
nen kala, joka syö sekä nilviäisiä, matoja j. m. s., että myös
pieniä kaloja. L öytyy Pohjanmaan ja Etelä-Suomen rannik
koseuduilla sekä Itä-Suomessa.

S iia n s u k u (Coregonus).

1.

Tavallinen siika (C. lavaretus).

Alaleuka
yläleukaa lyhempi tai yhtä pitkä. Väriltään hyvin
vaihteleva, vaan päältä tummempi kuin kyljiltään. K u setinevä mustanvihreä. Ruumis hyvin erisuuruinen, BO
— 90 cm.
Yleinen sekä meressä että sisävesissämme, niin hyvin
hiekka- kuin savipohjalla. Liikkuu suuremmissa tai pienem
missä parvissa. Ivutee syyspuolella. Liha hyvää. Elää pää
asiallisesti pienistä äyriäisistä, vaan myös hyönteisistä, ma
doista, nilviäisistä j. m. s.
2. Muikku (C. albula) Alaleuka yläleukaa

pitempi.
Ruumis korkeudeltaan hyvin vaihteleva.
P äältä sinertävän vihreä, muuten hopeanhohtoinen. Alim 
maiset evät vaaleat
Ruumiin pituus 10— 25 cm.
Oleskelee parvittain sekä meressä että erinkaltaisissa
sisävesissä, monin paikoin hyvin yleinen. Liha hyvää. Elää
kaikenmoisista pienistä vesielävistä. Löytyy Etelä-Suomessa
Lapin perille asti.
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Hauin suku (Esox.)
i. Hauki (E . lucius.') Päältä mustanvihreä kyljiltään vihreänharmaa, kellertävillä täplillä tai viivoilla.
Puum in pituus 12 0 cm.
Elää yksinään. Kutee ruohoisissa lahdissa. Oleske
lee niin hyvin meressä kuin sisävesissämme. Syö kaikkia
vesieläimiä, jotka luulee voittavansa, pääasiallisesti kuiten
kin kaloja. Liha hyvää. Yleinen.
Nokkahauin suku (Belone).
l. Nokkahauki (B . vulgaris ). P äältä mustan
v ih reä; kyljiltään hopeanvalkea. Ruumiin pituus noin
8 0 cm.
Oleskelee meressä. Täällä se kutee hiekkaisissa lah
dissa, missä liejua löytyy. Elää parvittain. Syö pieniä ka
loja sekä äyriäisiä. Hyvin harvinainen. Liha huonoa.
Rantatörön suku (Gobio)
l. Rantatörö (G. fluviatilis). P äältä tumman
vihreähkö-harmahtava; usein pitkin syrjäviivaa rivi tum
mia täp liä; alta hopeanvalkea. Ruumiin pituus 13— 15
cm.
Oleskelee kivi- ja hiekkaisilla rannoilla meressä, jä r 
vissä ja virroissa. Nousee kesällä jokiin kutemaan. Elää
pääasiallisesti vesihyönteisistä. Lihaa sanotaan hyväksi.
Siellä täällä Etelä- ja Luonais-Suomessa.
Kourin suku (Cyfirinopsis).
i.

Kouri

(C. carassius). T ästä löytyy maas
samme kaksi päärotua: a) järvikouri. P äältä tummanruuninvihreä; alta harmaanvihreä-kellertävä.
Ruumis
2— 2,5 kertaa korkeuttaan pitempi. Ruumiin pituus noin
3 5 cm. b) lampikouri. P äältä paljon tummempi;
alta pomeranssikeltainen. Ruumis noin 3 kertaa kor
keuttaan pitempi. Pituudeltaan edellistä vähän pienempi.
13
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Oleskelee kaikenlaisissa vesissä ja on erittäin sitkeä
henkinen. Liha hyvää. Syö kasviaineita sekä pieniä hyön
teisiä, matoja j. n. e. Etelä-Suomessa tavallinen; Keski-Suomessa siellä täällä — harvinainen.

i.

Suutarin suku (Tinca).
Suutari (T . vulgaris). Väriltään enemmän

tumma, vaan vaihtelee suuresti. Ruumiin pituus noin
2 5 — 3 5 cm.
Oleskelee pääasiallisesti pienissä, mutaisissa ja ruohoi
sissa lampiloissa tai samanlaatuisissa joissa ja merenlahdissa.
Kutuaika kesäkuussa. Hyvin sitkeähenkinen. Lihaa kehu
taan hyväksi. Elää kasviaineista, hyönteisistä, äyriäisistä
j. n. e. Paikottain Etelä-Suomessa.

1.

Särjen suku (Leusiscus).
Särki (L. rutilus). P äältä vihreäkö; kyljil-

tään kiiltävän hopeanharm aa; alta v alk ea; silm ät pu
n aiset; vatsa- ja kusetinevät punakeltaiset. Ruumiin
pituus noin 1 5 — 2 0 cm.
Oleskelee vesikasvien seassa savisella tai mutaisella
pohjalla, niin hyvin meressä kuin järvissä ja joissa, usein
suurissa parvissa. Kutee kesällä. Liha hyvää. Elää vesihyönteisistä, madoista, äyriäsistä, kasviaineksista j. n. e.
Yleinen aina Inarin Lappiin asti.
2. Sorva (L. erythrophthalmus). P äältä tummanvihreähkö; k yljet hopeanharmaat, keltaiselle vivah
tav at; alta vaaleankellertävä; silmät punaiset tai k el
lanpunaiset; vatsa- ja kusetinevän kärkipuolinen osa
tummanpunainen. Ruumiin pituus 12— 21 cm.
Oleskelee ruoho- ja mutapohjalla sameissa sisäve
sissä. Kutee kesällä. Liha hyvää. Elää kasviaineista sekä
pienistä vesieläimistä. Etelä- ja Keski-Suomessa.
3. Turpa (L . cephalus). P äältä tummanvihreä ;
k y ljet hopeanvalkoiset, keltaiselle vivahtavat; selkä-,
rinta-, ja pyrstöevät tummanvihreät; vatsa- ja kusetinevä punainen; silmät vaaleankeltaiset; alta hopeanhoh-
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tava. Suurisuomuinen. Ainoa suvun lajista, jonka kusetinevä ulospäin on vähäsen kaareutuva. Ruumiin pi
tuus 3 0 — 4 0 cm.
Oleskelee muutamissa syvissä, ruohoisissa ja mutaisissa
järvissä, vaan pääasiallisesti meressä, mistä se nousee jokiin
ja virtoihin kutemaan. Kutee alkukesällä. Liha hyvää. Syö
kasviaineita sekä myös pieniä vesieläviä.

4 Seipi (L . g n sla g in e ) Päältä tummanvihreä ;
k y ljet hopeanvalkeita; alta valkea; vatsa-, kusetin- ja
rintaevät kellertävän vaaleat, viimemainitut tummem
m at; selkäevä vaaleanharmaanruskea; selkäevä tumman
vihreä; silmät vaaleat. Ruumiin pituus 26-— 3 0 cm.
Oleskelee mieluimmin kirkkaissa, juoksevissa vesissä.
Kutee kesän alussa. Meressä ja sisävesissä. Syö pieniä ve
sieläviä, vaan myös kasviaineksia.

5. Säynäs (L . idus). Päältä tummanharmaanv ih reä ; kesällä ovat ruumiin kyljet m essinkikeltaiselle
vivahtavat, vaan syksyllä hopeanharmaat; alta v alk ea;
rintaevät harmaanpunaiset; vatsa- ja kusetinevä lihapunaiset; pyrstöevä tummanvihreä; silmät keltaiset tai
kellertävät. Ruumiin pituus 4 0 — 50 cm.
Oleskelee mieluummin kylmissä ja kirkkaissa järvissä.
Yleinen sekä meressä että sisävesissä. Liha hyvää. Syö
hyönteisiä, matoja, äyriäisiä j. n. e., vaan myös kasviaineksia.

M u du n s u k u (Phoxinus).

i.

Mutu [P h. aphya). Päältä tumman- tai mus-

tanvihreä; kyljissä noin 15 mustaa poikkijuovaa; sekä
musta viiva pitkin kylkeä; alta valkea (uros kesällä
kellertävä tai punertava). Ruumiin pituus 7,5—-10 cm.
Oleskelee kirkasvesisissä, hiekkapohjaisissa puroissa,
joissa ja järvissä sekä myöskin meressä, aina suurissa par
vissa lähellä merenpintaa. Kutee juhannuksen jälkeen. Elää
vesihyönteisistä, vaan myös kalansikiöistä (myös lohen
poikasista) ja on hyvin ahvattu. — Yleinen.

K iv e n n u o lija is e n s u k u (Cobitis.)
Turpa 10-viiksinen,
jo ista 4 yläleuassa, 1 kumpaisessakin suupielessä sekä 4
1.

Mutakala ( C . fossilis').
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alaleuassa.
Buumiin väri ihokeltainen, paitsi pää,
selkä ja kolme juovaa, jo tk a ovat mustanruunit sekä
vatsapuoli, jo k a on punakeltainen.
Ruumiin pituus
15— 3 0 cm.
Oleskelee seisovissa, pehmeäpohjaisissa vesissä. Elää
pienistä vesielävistä, mädistä, mätänevistä kasviaineista j. n. e.
Hyvin harvinainen. Tähän asti tunnettu ainoastaan Haudun
pitäjän Kirkkojärvessä, Etelä-Karjalassa.

2.

Tavallinen kivennuolijainen (C. barbatula).

Turpa 6-viiksinen, kaikki yläleuassa. Vihreänkellertävä,
tummanruunilla kirjattu. Silmänalus sileä. Eturuumis
liereäm äinen; takaruumis litistynyt.
Ruumiin pituus
1 0 — 12 cm.
Oleskelee oikeastaan kirkkaassa, juoksevassa vedessä,
vaan löytyy myös järvissä ja meressäkin. Liha hyvää. Elää
pienistä vesieläimistä, mädistä ja luultavasti myös kasviaineista. Tavallinen Lappiin asti.
3 - Rantaneula (C. taenia). Turpa 6-viiksinen,
kaikki yläleuassa. V aaleankellertävä; harmaalla ja mus
talla k irjattu ; kyljessä rivi suurempia ja leveämpiä mus
tia täpliä. Koko ruumis sivuiltaan litistynyt. Ruumiin
pituus 10—-11 cm.
Oleskelee muta- tai hiekkapohjaisissa vesissä sekä sisä
maassa että meressäkin. Kutee luultavasti kesällä. Syö pie
niä hyönteisiä, matoja, pieniä äyriäysiä y. m. s. KaakkoisSuomessa. Harvinainen.

i.

Lahnan suku (.Abramis).
Merivimpa {A. viniba). Ruumis neljä k er

ta a korkeuttaan pitempi. P äältä tummanruuni; kyljiltään hopeanvalkea; alta valkea. Rintaevät punaruskeat,
kärjistä mustanharmaat; vatsaevä kellertävä; selkä-,
pyrstö- ja kusetinevä mustanharmaat; viimemainittu tyveltään vaaleanpunakeltainen, 2 0 — 23 ruotoinen. Y läleuka hyvin pullottava. Ruumiin pituus 2 4 — 35 cm.
Oleskelee pienissä parvissa järvissä ja meressä. Näistä
se kesällä nousee jokiin, missä se kivikkopohjaisilla ran
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noilla kutee. Syö pieniä vesieläviä. Liha vähäarvoinen.
Tavallinen Lounais- ja Etelä-Suomessa.
2. Sulkava (A. ballerus). Ruumis 3 '/2 kertaa
korkeuttaan pitempi. Päältä ruskeanvihreä; kyljiltään
hopeanvalkea; alta valkea. R inta- ja vatsaevät keller
tävät, muut harmahtavia. Kusetinevä 3 8 — 4 4 ruotoinen.
Silmät suuret. Ruumiin pituus 3 9 — 42 cm.
Oleskelee sisävesissämme, missä se jäänlähtöaikana
matalissa ruohopohjaisissa lahdissa tai tulvillaan olevissa
niittymaissa kutee. Liha vähäarvoinen. Elää pääasiallisesti
äyriäisistä. Etelä- ja Keski-Suomessa.
3 . Lahna ( A . brama ). Ruumis 3 kertaa kor
keuttaan pitempi. P äältä vihreäuruskea; kyljet messinkihohtavat, evät mustanharmaat, tyviltään punerta
vat. Kusetinevässä 2 8 — 29 ruotoa. Ruumiin pituus
6 0 — 75 cm.
Oleskelee mieluummin sellaisissa savipohjaisissa jär
vissä, missä lahnaruohoa kasvaa, vaan löytyy myös meressä.
Talvella lahna oleksii syvissä paikoissa, joista se kesällä nou
see johonkin ruohoiseen lahteen kutemaan. Liha hyvän
makuista. Elää suuremmaksi osaksi kasviaineksista vaan
myös pienistä vesielävistä. Yleinen koko Suomessa; Lapissa
aina Sodankylään asti.
4. Pasuri (A. björkna). Ruumis 3 '/2 kertaa
korkeuttaan pitempi. P äältä ruskea; k y ljet hopeanvalkeat; alta valkea; rinta- ja vatsaevät usein vaaleankellertävänpunaiset; muut evät harmaanruskeat. K u se
tinevä 2 4 — 26, ruotoinen. Ruumiin pituus 3 0 — 3 4 cm.
Elantotapoihinsa nähden kaikin puolin lahnan kaltai
nen. Liha huonoa. — Etelä-Suomessa, ainakin itään päin
tavallinen.
S e k a s ik iö it ä .
Ne erotetaan helposti vastaavista lajista siitä, että
koko etuselkä on suomuinen.
Näiden joukossa on
meillä huomattu.
i:n s. Abramis Leuckartii (lahnan ja särjen
sekasikiö). Ruumis 3 1/2 kertaa korkeuttaan pitempi.
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Väriltään enemmän sorvan näköinen, vaikka silmät ja
evät ovat harmaat.
Kusetinevässä 1 8 — 21 ruotoa.
Ruumiin pituus noin 12 cm. Harvinainen. Tavattu S a i
maassa, Espoossa ja Nurmijärvellä.
2:n s. Bliccopsis erythrophthalmoides (pasurin ja sorvan sekasikiö). V äriltään vaalean sorvan
näköinen, vaaleanpunaisilla tai kellertävillä evillä ja sil
m illä. Erotetaau helposti ruumiin muodosta ja kusetinevän pituudesta, jotka enemmän muistuttavat pasuria.
Kusetinevässä 1 8 — 2 0 ruotoa. V atsa, vatsaevien ja
kusetinevän välissä, teräväharjuinen. — Löydetty Nurmi
järv ellä.
3 :n s. A b r a m is B u g g e n h a g ii (Ollaan epätietoisia,
onko tämä lahnan ja sorvan, vai pasurin ja särjen seka
sikiö). Päältä tummanvihreä; kyljiltään hopeavalkea, messinkihohtava; alta valkea; parittomat evät mustanharmaat,
punaiseen vivahtavat; rinta- ja vatsaevät harmaat, tyviltään
vaaleanpunaiset; silmät punakeltaiset. Kusetinevässä 18—21
ruotoa. Ruumiin pituus 23—30 cm. Löytyykö maassamme,
on vielä hyvin epätietoista.
L a m p iv im m a n s u k u (A spius ).

1.

Lampivimpa ( A . r a p a x ) . P äältä vihreähkö;

kupeiltaan hopeanvalkea; alta valkea; evät harmaanpunertavat tai punaruskeat, mustansinisillä kärjillä.
Ruumiin pituus 9 0 — 1 20 cm.
Oleskelee suurissa ja syvissä järvissä, missä pohja on
hiekkaa tai kivikkoa. Lihaa kehutaan hyväksi. Petokala,
joka syö pieniä kaloja niinkuin salakoita, kuoreita, särkiä
j. n. e. — Etelä- ja Keski-Suomessa.
2. Salakka ( A . a lb u r n u s ). P äältä ruskean
vihreä; k yljiltä hopeanvalkea; alta valkea; evät, paitsi
pyrstöevä, jo ka on tummanvihreänruskea, vaaleat. Ruu
miin pituus 9 — 15 cm.
Oleskelee mieluummin juoksevissa vesissä, mutta myös
suurimmissa järvissä ja meressäkin kivi- tai hiekkapohjalla.
Elää parvittain vedenpinnalla. Syö hyönteisiä, matoja, pie
niä äyriäisiä j. n. e. — Yleinen aina Lappiin asti.
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M ie k k a k a la n s u k u (Pelecus).

i.

Miekkakala

(P . cu ltra tu s ). F äältä sini
vihreä; k y ljet hopeanvalkeita; alta valkea. Rintaevät
hyvin pitkät ja suipot ja niiden takana tekee syrjäviiva suuren kaaren. Terävävatsainen. Ruumiin pituus
3 0 — 45 cm.
Oleskelee mieluummin kirkkaassa, juoksevassa vedessä.
Liha arvoton. Elää pienistä vesielävistä. Laatokassa sekä
Etelä-Karjalassa. Harvinainen.

S illin s u k u {Clupea).

1. Silakka (C . h a r e n g u s ) . Päältä mustahko,
purppuran ja punasinisen hohtava; k yljet hopeanvalkeat
kullan ja sinipunaisen hohtavat; alta hopeanvalkea.
Kiduskansi sileä. Vatsaevät, jo illa on kapea lisäke
tyvessään, alkavat selkäevän keskikohdan alta. Ruumiin
alapuoli liereä, piikitön. Ruumiin pituus 15— 20 cm.
Oleskelee meressä suurissa parvissa. Liha hyvää.
On halvan hintansa vuoksi kansalle tärkein merikala. Silakka
on pienempää rotua sillistä. Kutee koko kesän. Sy ö p ieniä merielävia. Tavallinen.
2 . Kilohaili ( C . s p ra ttu s ). Päältä tummansininen,
vihreänkeltaisen hohtava; kyljiltään ja alta hopeavalkea.
Kiduskansi sileä. Vatsaevät, jo ista lisäke puuttuu, alka
vat selkäevän etureunan alta. Ruumiin alapuoli terävä ;
varustettu taaskäänteisillä, pienillä piikeillä. Ruumiin
pituus noin 12— 13 cm.
Oleskelee parvittain meressä. Elää pääasiallisesti pie
nistä äyriäisistä. Yleinen Itämeressä sekä Suomenlahden
länsiosassa.
S ä k iä n s u k u {Silurus).

i.

Säkiä (S. g l a n i s ) . P äältä tummanvihreähkö,

mustilla täplillä; alta vaikeahko. Ruumiin pituus 180
— 2 4 0 cm.
Oleskelee yksittäin suurissa, mutapohjäisissä sisäjärvissä. Elää kaloista, vesilinnuista j. m. s. Onpa kerran uiko-
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mailla (Unkarissa) löydetty säkiän vatsassa pojan jäänöksiäkin. Suurin maamme kaloista. Saatu järvistä Hämeenlinnan
seuduilta. — Harvinainen.
A n k e r ia a n s u k u {A nguilla).
i. A n k e r ia s (A . vulgaris). V äri hyvin vaihtelevaa, vaan aina päältä tumma, vihreän vivah
tava; alta vaalea. Uroksella on aina vahvasti metallihohtavat kyljet.
Ruumiin pituus uroksella 4 0 — 45
cm, sekä naaraksella 6 0 — 120 cm.
Täyskasvaneena ankerias oleksii meressä, missä
kuteminen myös tapahtuu. Vaan ankeriaan sikiöt kohoavat,
jos ovat naaraksia jokiin, missä ne oleskelevat, kunnes tule
vat täysikasvaneiksi. Urokset taas aina jäävät mereen.
Liha hyvänmakuista. Syö pieniä vesieläviä, kaloja ja mätiä,
rapuja ja ravun mätiä, ojakonnia, vesikäärmeitä, sorsanpoikia
j. m. s. sekä myös vedessä mätäneviä raatoja. Yleinen Laa
tokassa, Suomen- ja Pohjanlahdessa sekä useimmissa niihin
laskevissa vesissä; muualla harvinainen tai puuttuu se ko
konaan.
M e r ia n k e r ia a n s u k u {Conger).
i . M e ria n k e r ia s (C. vulgaris). P äältä tummanruskeanharmaa; sivuilta vaaleampi; alta harmaanvalkea. Ruumiin pituus 1 2 0 — 180 cm.
M erikala. L ih a huonoa. E lää kaloista. Ainoas
taan pari kertaa saatu Suomenlahdesta.

4:jäs Lahko. Tupsukiduksiset (Lophobranchii).
*) R in taevät h yvin kehittyneet; kusetinevä p ie n i; vatsaeviä puuttuu. K oiras kantaa m ätim unat pyrstön alapuolella
olevassa pussissa =
**) R in ta-, vatsa- j a kusetineviä puuttuu. Uros kantaa
?nätimunat avonaisessa poim ussa, vatsan a lla =

S ärtn iin eu lan suhu.

suhu.

M erineulan
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S ä rm ä n e u la n s u k u (Siphonostoma).

i. Särmäneula ( S . ty p h le). Viri riippuu aina
kin osaksi ympäristöstä vaan on päältä tumma, alta
valkea. Kuumiin pituus 2 4 — 27 cm.
Oleskelee ainoastaan meressä, merilevien joukossa.
Elää hyönteisistä, toukista, madoista, äyriäisistä j. n. e,
Lounais-Suomen rannoilla, Poriin ja Helsinkiin asti.
M e rin e u la n s u k u (N erophis ).

i. Merineula ( N . o p h id io n ). Päältä vihreähkö
vatsa kellertävä. Naaraksella on nokan sivut, pää sekä
eturuumis varustettu sinisillä täplillä ja juovilla. Ruu
miin pituus koiraksella noin 20, naaraksella noin
3 0 cm.
Yleinen Itämeressä ja Suomenlahdessa sekä Pohjanlahdessa Poriin asti. Elää pienistä merielävistä.
*

2.
1

Lahko.

*

*

Kiillesuomuiset.

Rustoruotoiset

(Chondrostei) .

*) Ruum is pitkäveteinen, sen p in n a lla luukyhm yjä riv ittäin.

Su u kaukana kuonon a lla —

S u m m in suku.

S a m m in s u k u (Acipenser).
i. S a m p i (A . sturio). Päältä siniharmaa-keltaharmaa; syrjiltä harmaanvalkea; alta valkea. Ruumiin
pituus 1 2 0 — 1 8 0 cm.
Oleskelee meressä pehmeällä muta- tai hiekkapohjalla.
On suuri raatelukala, joka syö kaloja ja mieluimmin särki
kaloja. Liha sekä mäti hyvänmakuista. Silloin tällöin
nähty Suomen rannoilla.
%

*

*
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3.
1

Lahko.

Ympyräsuiset.

Nahkiaiset

(P etrom yzontidae).

*) Kaksi selkäevää, joista takammainen on yhteydessä
pyrstöevän kanssa. Monilukuisia hampaita = K au kiaisen

su ku .

N a h k ia ise n suku^ (Petromyzori).
1. V ir ta n a h k ia in e n [P . flu viatilis). P äältä ja
k yljiltä mustanvihreä, mustanharmaa tai teräsharmaa,
kyljiltä punasinihohtava; alta valkea. Selkäevät lähellä
toisiaan, vaan kuitenkin hyvin erotetut. Ruumiin pituus
uroksella 2 7 — 3 0 ja naaraksella 3 9 — 42 cm.
Oleskelee meressä, mistä se syksyllä suurissa laumoissa
liikkuu ylös virtoihin. Seuraavana kesänä se täällä hiekkai
sella tai kivisellä pohjalla kutee. Sikiöt muuttavat mereen,
jossa ovat siksi kuin täyskasvaneiksi tulevat. Elää pienistä
vesielävistä. Yleinen meressä, Laatokassa sekä niihin laske
vissa virroissa.
2 . P ik k u n a h k ia in e n (P . branchialis).
V äri
vaihteleva, niinkuin edellisellä. Selkäevät melkein kiinnikasvettuneet. Ruumiin pituus 2 1 — 2 4 cm.
Oleskelee ainoastaan suolattomissa vesissä, kesällä
kulkien suuremmista pienempiin kutemaan, joka hiekkapohjalla tapahtuu. Elää pienistä vesielävistä, mädistä, kuol
leista kaloista j. n. e. Löytyy koko Suomessa.

Nimiluettelo.
A.
A bram is ballerus, g. 199.
&—
björkna, s. 199.
—
brama, s. 199.
—
vim ba, s. 198.
A canthis carduelis, s. 33, 62,
148.
Acanthis U naria , s. 33,61, 155.
—• spinus, s. 33, 61,147.
A cerina cernua, s. 183.
A cipenser sturio, s. 203.
A credula caudata, s. 38, 51,
148.
A ctitis hypoleucus, s. 96, 104,
167.
Agonus cataphractus, s. 187.
Ahma, s. 12.
Ahven, s. 184.
A lu nda alpestris, g. 30, 65,172.
— arborea, s. 33, 65, 159.
— arvensis, s. 30, 65,161.
— cristata, g. 30, 65.
A lea torda, 123, 139, 173.
Alli gtellerin, g. 133.
— tavallinen, g. 132.
Ammodytes lancea, s. 189.
—
lanceolatus, g. 189.
A m pelis g a rru la , s. 37, 64,
146.
A nas acuta, s. 121, 128, 163.

Anas boschas, g. 121, 127,164.
— clypeata, g. 126, 163.
—• crecca, s. 121, 129, 163.
— Penelope, g. 121,128,163.
— querquedula, g. 121,129,
163.

strepera, s. 121, 127.
Anguilla vulgaris, g. 202.
Anguis fragilis, g. 178.
—

Ankerias, meri, s. 202.
—
tavallinen, s. 202.
Anorthura troglodytes, s. 35,
51, 157.
Anser albifrons, g. 124.
— brachyrynchus, s. 123.
— cinereus, s. 120, 124, 162.
— segetum, s. 120, 123, 163.
— temminckii, s 120,124,162.
Anthus cervinus, s. 31, 53,167.
— obscurus, s. 31, 53,171.
— pratensis, s. 31, 53,167.
— trivialis, s. 33, 53,158.
Aquila chrysaetus, s. 74,81,172.
— naevia, s. 74, 81, 143.
Archibuteo lagopus, s. 74, 81,
172.
Ardea cinerea, s. 98, 111,143.
— stellaris, s. 98,111,162.
Arvicola agrestis, s. 17.
—
amphibius, s. 17.
—
glareola, s. 16.
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Arvicola ratticeps, s. 17.
— rufocanus, s. 17.
— rutilus, s. 17.
Asio accipitrinus, s. 83, 85,162.
— otus, s. 83, 85, 142.
Aspuis rapax, s. 200.
— alburnus s. 200.
Astur palumbarius, s. 75, 79,
143.

Astur nisus, s. 75, 80, 144.

B.
Belone vulgaris, s. 195.
Branta bernicla, s. 121, 125.
— leucopsis, s. 121, 124.
Bufo vulgaris, s. 180.
Buteo vulgaris, s. 74. 80,143.
c.
Calamoherpe dumetorum, s.

35, 47, 155.
— fluviatilis, s. 35, 47.
— naevia, s. 35, 47, 168.
— schoenobaenus, s. 40, 47,
168.
Canis lagopus, s. 10.
— lupus, s. 11.
— vulpes, s. 9.
Caprimulgus europaeus. s. 30,
69, 161.
Carpodacus erythrinus, s. 34,
58, 156.
Centronotus gunellus, s. 187.
Certhia famUjaris, s. 37, 51,
152.
Cervus alces, s. 19.
Charadrius apricarius, 98, 99,
166.
— hiaticula, s. 96, 98, 169.
— minor, s. 96, 99, 169.
— morinellus, s. 96, 99, 166.
— helveticus, 96, 100.

Chloropeta hippolais, s. 39, 46,
155.

Circaetus gallicus, s. 74. 81.
Circus aeruginosus, s. 78.
— cinerascens, s. 78.
— Pygargus, s. 74, 78, 162.
— swainsoni, s. 78.
Cleptes pica, s. 34, 63, 145.
Clupea harengus, s. 201.
— sprattus, s. 201.
Cobitis barbatula, s. 198.
— fossilis, s. 179.
— taenia, s. 198.
Coccothraustes vulgaris, 36,59,
147.

Coluber levis, s. 177.
— natrix, s. 177.
Columba oenas, s. 32, 70, 150.
— palumbus, s. 32, 69, 142.
— turtur, s. 70.
Colymbus arcticus, s. 123,138,

169.
— lumme, s. 123, 139, 169.
Conger vulgaris, s. 202.
Coregonus albula, s. 194.
— lavaretus, s. 194.
Coracias garrula, s. 34, 70,
150.
Corvus corax, s. 32, 34, 64,
144.
— cornix, s. 32, 64, 145.
— frugilegus, s. 32, 64, 145.
— monedula, s. 32, 64, 157.
Cottus bubalis, s. 186.
— gobius, s. 185.
— poeälops, s. 186.
— quadricornis, s. 186.
— scorpius, s. 186.
Cuculus canorus, s. 40, 68,
175.
Cyclopterus lumpus, s. 187.
Cygnus minor, s. 120, 126.
— musicus, s. 120, 126, 163.
Cyprinopsis carassius, s. 195.
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Cypselus apus, s. 30, 69,
156.

E.
Emberiza citrinella, s. 33, 54,

158.
— hortulana, s. 36, 55, 159.
— rustica, s. 34, 55, 159.
— schoeniclus, s. 34, 55, 159.
Erinaceus europaeus, s, 8.
Esox lucius, s. 195.

Gasterosteus aculeatus, s. 185.
— pungitius, s. 185.
— spinachia, s. 185.
Glaucion clangula, s. 121, 132,
150.
Gobio fluviatilis, s. 195.
Gobius minutus, s. 184.
— nie;er, s. 184.
Grus communis, s. 97, 101,
168.
Gulo luscus, s. 12.
H .

P.

Falco aesaion, s. 73, 76, 144.
— gyrfalco, s. 73, 75, 172.
— peregrinus, s. 73, 76, 172.
— subbuteo, s. 73, 76, 144.
— tinnunculus, s. 73, 77, 144.
— vespertinus, s. 73, 77, 144.
Felis lynx, s. 9.
Foetorius ereminea, s. 11.
— lutreola, s. 12.
— nivalis, s. 11.
— putorius, s. 11.
Fringilla coelebs, s. 33, 59,
148.
— montifringillä, s. 33, 59,
148.
Fulica atra, s. 98, 109, 174.
Fuligula cristata, s. 122, 133,
164.
— ferina , s. 122, 134, 164.
— marila, s. 122, 133, 164.

G.
Gadus morrhua, s. 188.
Gallinula chloropus, s. 98,110,
174.

Garrulus glandarius, s. 40, 63,

145.
— infaustes, s. 40, 63, 145.

Haahka, pulska, s. 130.
— tavallinen, s. 130.
Haapana, s. 128.

Haematopus ostralegus, s. 96,

101, 170.
Haikara, harmaa, s. 111.
— kaulus, s. 111.
Haliaetus albicilla, s. 73, 82,
143.
Halichoerus grypus, s. 14.
Halli, s. 14.
Hanhi, harmaa, s. 124.
— iso, 123.
— kilju, s. 124.
— lyliytnokkainen, s. 123.
— sepel, s. 125.
— valkeaposki, s. 124.
Harakka, ranta, s. 101.
— tavallinen, s. 63.
Harelda hiemalis, s. 122, 132,
164.
— stelleri, s. 133.
Harjalintu, s. 66.
Harjus, s. 194.
Haukka, haara, s. 80.
— hiiri, s. 80.
— kana, s. 79.
— käärme, s. 81.
— mehiläis, s. 75.
— muutto, s. 76.
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Haukka, nuoli, s. 76.
— piekana, s. 81.
— pouta, s. 76.
— punajalka, s. 77.
— sini, s. 78.
— suo, s. 78.
— torni, s. 77.
— tunturi, s. 75.
— varpuis, s. 80.
Hauki, nokka, s. 195.
— tavallinen, s. 195.
Hempponen, keltanokka, s. 60.
— tavallinen, s. 60.
Hema, s. 135.
Hiiri, koivu, s. 15.
— koti, s. 16.
— metsä, s. 16.
— vaivais, s. 16.
Hippiäinen, s. 44.
Hirundo riparia, s. 30, 52,
173.
— rustica, s. 30, 52, 156.
— urbica, s. 30, 52, 156.
Hirvi, s. 19.
Horkkeli, pikku, s. 186.
Huuhkaja, s. 84.
Hydrobata cinclus, s. 40, 42,

m.

Hylje, harmaa, s. 14.
— kiehkurais, s. 14.
Hyyppä, töyhtö, s. 100.
I .

Illeri, s. 11.
Ilves, s. 9.

Iynx torquilla, s. 39, 68, 150.

J.
Joutsen, iso, s. 126.
— pikku, s. 126.
Jänis, rusakka, s. 18.
— tavallinen, s. 18.

K.
Kaakkuri, s. 139.
Kalasääski, s. 82.
Kampela, hieta, s. 190.
— piikki, s. 190.
— puna, s. 190.
—• tavallinen, s. 190.
Kana, hieta. s. 87.
— lieju, s. 110.
— metsä, s. 88.
— noki, s. 109.
Karhu, s. 13.
Kehrääjä, s. 69.
Kerttu, harmaa, s. 45,
— herne, s. 45.
— kaisla, s. 47.
— kirjarinta, s. 45.
— lehto, s. 45.
— mustapää, s. 45.
— vihreä, s. 46.
— viita, s. 47.
•
— virta, s. 47.
Kerttunen, heinäsirkka, s. 47.
Kettu, s. 9.
Kiiruna, s. 88.
Kiiski, s. 183.
Kilohaili, s. 201.
Kirvinen, luoto, s. 53.
— metsä, s. 53.
— niitty, s. 53.
— tunturi, s. 53.
Kivennuoliainen, iso, s. 197.
— tavallinen, s. 198.
Kivikala, s. 185.
Kivinilkka, s. 189.
Korppi, s. 64.
Koskelo, iso, 134.
— pikku, 134.
Koskikara, s. 42.
Kotka, kilju, s. 81.
— maa, s. 81.
— meri, s. 82.
Kottarainen, puna, s. 62.
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Kottarainen, tavall. s. 62.
Kouri, s. 195.
Kuha, s. 184.
Kuhankeittäjä, s. 62.
Kuikka, silkki, s. 137.
— tavallinen, s. 138.
Kultarinta, s. 46.
Kuore, s. 194.
Kuovi, iso, s. 101.
— pieni, s. 101.
— puna, s. 102.
Kurki, s. 101.
Kurmitsa, keräjä, s. 99.
— pikku, s. 99.
— ranta, s. 100.
— tunturi, s. 99.
— tylli, s. 98.
Kurppa, heinä, s. 105.
— lehto, s. 105.
Kuusanka, s. 63.
Kyyhkynen, jää, s. 139.
— metsä, s. 70.
— sepel, s. 69.
— tunturi, s. 70.
Käenpiika, s. 68.
Käki, s. 68.
Käpylintu, isompi, s. 57.
— kirjasiipi, s. 57.
— pienempi, s. 57.
Kärppä, s. 11.
Käärme, kanerva, s. 177.
— kyy, s. 176.
— tarha, s. 177.
— vaski, s. 178.

li.

Lacerta vivipara, s. 178.
Lagopus albus, s. 87, 88, 160.
— mutus, s. 87, 88, 160.

Lahna, s. 199.

Lanius collurio, s. 36, 54, 155.
— excubitor, s. 40, 54, 146.

Larus argentatus, s. 113,114.

173.
— canus, s. 113, 114, 170.
— fuscus, s. 113, 115, 170.
— glaucus, s. 113, 115.
— marinus, s. 113, 115, 170.
— minutus, s. 113, 114, 175.
— ridibundus, s. 113,114,175.
Leivonen, metsä, s. 65.
— pelto, s. 65.
— tunturi, s. 65.
— töyhtö, s. 65.
Lepinkäinen, isompi, s. 54.
— pienempi, s. 54.
Leppälintu, s. 43.
Lepus europaeus, s. 18.
— timidus, s. 18.
Lestris cepphus, s. 113, 116r
170.
— parasitica, s. 113, 115, 168..
— pomarina, s. 116.
Leusiscus cephalus, s. 196.
— erytrophtalmus, s. 196.
— grislagine, s. 197.
— idus, s. 197.
— rutilus, s. 196.
Limakala, s. 187.
Limicola pygmaea, s. 109,165.
Limosa lapponica, s. 96,102,
167.
Linota cannabina, s. 34, 60,
155.
— chloris, s. 34, 60, 155.
— flavirostris, s. 34, 60, 171..
Liparis lineatus, s. 188.
Liro, s. 103.
Lisko, rupi, s. 180.
— vesi, s. 180.
— sisi, s. 178.
Lohi, s. 193.
Lokki, harmaa, s. 114.
— iso, s. 115.
— kala, s. 114.
— meri, s. 115.
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Xiokki, nauru, s. 114.
— pikku, s. 114.
— selkä, s. 115.
— vuori, s. 113.
Lota maculosa, s. 189.
Loxia curvirostra, s. 36, 57,
146.
— leucoptera, s. 36, 57, 146.
— pityopsittacus, s. 36, 57,
146.
Lucioperca Sandra, s. 184.
Lumikko, s. 11.
Lumpenus lampetraeformis, s.
187.
Luotulainen, s. 100.
Luscinia philomela, s. 35, 43,
158.
— phoenicurus, s. 39, 43, 151.
— rubecula, s 38, 43, 159.
— suesica, s. 35, 43, 159.
Lutra vulgaris, s. 12.

M.
Machetes pugnax, s. 97, 102,

167.
Made, s. 189.
Makrilli, s. 185.
Meles taxus, s. 13.
Mergulus alle, s. 139.
Mergus albellus, s. 122, 135,
150.
— merganser, s. 122, 134,150.
— serrator, s. 122, 134, 160.
Merihärkä, s. 186.
Merilintu, tavallinen, s. 131.
— valkoniska, s. 131.
Metso, korpi, s. 90.
— meri, s. 136.
— tavallinen, s. 90.
Miekkakala, s. 201.
Milvus migrans, s. 80.
Motacilla alba, s. 31, 52, 157.
— flava, s. 31, 52, 161.

Muikku 194.

Mus decumanus, s. 16.
— minutus, s. 16.
— musculus, s. 16.
— rattus, s. 15.
— sylvaticus, s. 16.
Muscicapa atricapalla, s. 38,

48, 151.
— grisola, s. 30, 47, 151.
Mustahanhi, s. 124.
Mustela martes, s. 12.
Mutu, s. 197.
Myodes lemmus, s. 18.
Myyrä maa, s. 6.
— metsä, s. 17.
— oja, s. 17.
— pelto, 17.

N.
Naakka, s. 64.
Naali, s. 10.
Nahkiainen, pikku, s. 204.
— virta, s. 204.
Neropkis ophidion s. 203.
Neula, meri, s. 203.
— särmä, s. 203.
Nieriä, s. 193.
Nucifraga caryocatactes, s. 40,
63, 145.
Numenius arquata, s. 97, 101,
164.
— phaeopus, s. 97, 101, 164.
Närhi, sini, s. 70.
— tavallinen, s. 63.
Näättä, mänty, s. 12.

o.
Oidemia, fusca, s. 122, 131,

163.
— nigra, s. 122, 131, 163.
Oidemia perspicillata, s. 131.
Orava, siipi, s. 15.
— tavallinen, s. 15.
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Oriolus galbula, s. 39, 62,
149.
Ortygion coturnix, s. 87, 92,
161.
O rtyepm etra crex, s. 96, 110,
162.
— porzana, s. 97, 110, 174.
Osmerus eperlanus , s. 194.

F.
Paarmalintu, harmaa, s. 47.
— mustankirjava, s. 48.
Palokärki, s. 67.
Pandion haliaetus , s. 73, 82,
143.
Parus ater, s. 38, 50, 152.
— borealis , s. 38, 49, 153.
— cinctus, s. 38, 50, 152.
— coeruleus, s 38, 49, 152.
— cristatus, s. 38, 49, 152.
— m ajor, s. 38, 48, 152.
— palu stris, s. 153.
Passer domesticus, s. 31, 58.
157.
— montanus, s. 31, 59, 151.
Pastor roseus, s. 62.
Pasuri, s. 199.
Peipponen, härkä, s. 59.
— tavallinen, s. 59.
— vihreä, s. 60.
Pelecus cultratus , s. 201.
Pelias berus, s. 176.
Perca flu v ia tilis , s. 184.
P ernis apivorus, s. 75, 143.
Petromyzon branchialis, s. 204.
— flu v ia tilis, s. 204.
Peukaloinen, s. 51.
Peura, s. 19.
Phalacrocorax carbo, s. 122,136.
Phalaropus hyperboreus, s. 98,
109.
Phoca foetida, s. 14.
— vitu lin a, s. 14.
f

Phocoena communis, s. 19.
Phoxinus aphya, s 197.
Pkyllopseustes borealis, s. 46.
— collybita, s. 39, 46, 158.
— sib ila trix, s. 39, 46, 158.
— trochilus, s. 39, 46, 158.
Picus canus, s. 37, 67, 149.
— leuconotus, s. 37, 67, 149.
— m ajor, s. 37, 67, 150.
— m artius, s. 37, 67, 149.
-- m inor, s. 37, 68. 150.
— tridactylus, s. 67, 150.
Pilkkasiipi, s. 131.
Pinicola enucleator, s. 36, 57,
146.
Plecotus auritus, s. 4.
Plectrophanes lapponicus, s.
31, 56, 168.
— n iva lis, 31, 56, 172.
Pleuronectes flesu s, s. 190.
— lim anda, s. 190.
— platessa, s. 190.
Podiceps auritus, s. 123, 137.
174
— cristatus, s. 123, 137, 174.
— griseigena, s. 123, 137,
174.
— m inor, s. 123, 138.
— nigricollis, s. 123, 138.
Pullokala, s. 188.
Pulmunen, s. 56.
Punatulkku, s. 58.
Puukiipijä, s. 51.
P yrrh u la rubicilla, s. 36, 58,
147.
Pyy, tavallinen, s. 91.
— teiri, s. 91.
— turkin, s. 91.
Pyöriäinen, s. 19.
Pähkinähakkeli, s. 51.
Pähkinähakkinen, s. 63.
Pääskynen, haara, s. 52.
— räystäs, s. 52.
— terva, s. 69.
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Pääskynen, törmä, s. 52.
— vesi, s. 109.
Päästäinen, paksuhäntäinen,
s. 7.
— tavallinen, s. 7.
vesi, s. 7.
Pöllö, helmi, s. 85.
— hiiriäis, s. 84.
— kissa, s 85.
— lapin, s. 86.
— sarvi, s. 85.
— suo, s. 85.
— tunturi, s. 84.
— varpus, s. 84.
— viiru, s. 86.
R .

Rana arvalis, s. 180.
— temporaria, s. 179.
Rangifer tarandns, s. 19.

Rantaneula, s. 198.
Rantasipi, s. 104.
Rantatörö s. 195.
Rastas, laulu, s 41.
— musta, s. 42.'
— punasiipi, s. 41.
— roso, s. 41.
— räkätti, s. 41.
— sepel, s. 42.
Rautakala, kolmepiikkinen,
s. 185.
— kymmenpiikkinen, s. 185.
Regulus cristatus, s. 38, 44,
148.
Rhombus maximus, s. 190.
Riekkonnetso, s. 89.
— pyy, s. 89.
— teiri, s. 89.
Riskilä, s. 139.
Rissa tridactyla, s. 113.
Rotta, iso, s. 16.
— musta, s. 15.
Ruokki, tavallinen, s. 139.

Raiska, leveäpyrstöinen, s.
116
— suippopyrstöinen, s. 116.
— tunturi, s. 115.
Rääkkäkaisla, s. 110.
— ruis, s. 110.

S.
Salakka, s. 200.

Salmo alpinus, s. 193.
— eriox, s. 193.
— salar, s. 193.

Sammakko, rupi, s. 180.
— pelto, s. 180.
— tavallinen, s. 179.
Sampi, s. 203.
Satakieli, punarinta, s. 43.
— sinirinta, s. 43.
— tavallinen, s. 43.
Saukko, s. 12.
Saxicola, oenanthe, s. 31, 44,
156.
— rubetra, s. 31, 44, 160.
Sciuropterus volans, s. 15.
Sciurus vulgaris, s. 15.
Scolopax rusticula, s. 96, 105,
161.
Scomber scombrus, s. 185.
Seipi, s. 197.
Siika, s. 194.
Siili, s 8.
Sika, metsä, s. 13.
Silakka, s. 201.
Sirriäinen, kangas, s. 107.
— meri, s. 107.
— pikku, s. 107.
— pitkänokka, s. 108.
— ranta, s. 106.
— suo, s. 108.
Silurus glanis, s. 201.
Simppu, iso, s. 186.
— parta, s. 187.
— vuori, s. 186.
*
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Sirkku, kelta, s. 54.
— Lapin, s. 56.
— metsä, s. 55.
— paju, s. 55.
— pohjan, s. 55.
Sitta europaea, 8. 51.
Smithus subtilis, s. 15.

Somateria mollissima, s. 121,

130, 169.
— spectabilus, s. 130.
Sopuli, tunturi, s. 18.
Sorex f odiens, s. 7.
— pygmaeus, s. 7.
— vulgaris, s. 7.
Sorsa, jouhi, s. 128.
— lapa, s. 126.
— lörppö, s. 127.
— risti, s. 125.
— ruoste, s. 126.
— sini, s. 127.
Sorva, s. 196.
Sotka, jouhi, 133.
— puna, s. 134.
— tunturi, s. 133.
Starna perdix, s. 87, 91, 161.
Sterna caspia, s. 112, 116,
170.
— hirundo, s. 112, 116, 171.
— nigra, s. 112, 117.
— paradisea, s. 112,117, 169.
Strepsilas interpres, s. 96, 100,
170.
Strix bubv, s- 84, 171.
Sturnus vulgaris s. 33, 62,151.
Sulkava, s. 199.
Suokulainen, s. 102.
Sumia nyctea, s. 83, 84, 171.
— passerina, s. 83, 84, 149.
— ulula, s. 83, 84, 142.
Susi, s. 11.
Suutari, s. 196.
Sylvia atricapilla, s. 35, 45,
153.
— cinerea, s. 35, 45, 154.

Sylvia curruca, s. 35, 45,154.
— hortensis, s. 35, 45, 153.
— nisoria, s. 35, 45, 154.
Sy7'nium aluco, s. 83, 85, 149.
— funereum, s. 83, 85, 149.
— lapponicum, s. 83, 86, 142.
— uralense, s. 83, 86, 149.
Syr? haptes paradoxus, s. 87.
Säkiä, s. 201.
Särki, s. 196.
Säynäs, s. 197.

T.
Taimen, s. 193.
Taivaanvuohi, isompi, s. 105.
— pienempi, 106.
Talpa europaea, s. 6.
Tasku, kivi s. 44.
— pensas, s. 44.
Tavi, heinä, s. 129.
— tavallinen, s. 129.
Taviokuurna, s. 57.
Teiri, s. 89.
Teistikala, s. 187.
Telkkä, s. 132.
Telmatias %allinae;o, s. 97,
105, 165.
— gallinula, s. 97, 106, 165.
— major, s. 97, 105, 165.
Tetrao tetrix, s. 87, 89, 160.
— ttrogalius, s. 87, 90, 160.
Tetrastes bonacia, s. 87, 91,
160.
Tharraleus modularis, s. 35,
48, 154.
Thymalius vulgaris, s. 194.
Tianen, hömö, s. 49.
— Lapin, s. 50.
— musta, s. 50.
— pakas, s. 48.
— pyrstö, s. 51.
— rauta, s. 48.
— sini, s. 49.
— töyhtö, s. 49.
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Tiira, kala, s. 116.
— .Lapin, s. 117.
— 'musta, s. 117.
— rauku, s. 116.
'liivi, leveänokkainen, s. 109.
Tikka, harmaapäinen, s. 67.
— iso, s. 67.
— kolmivarpainen, s. 67.
— pikku, s. 6 8 .
— valkeaselkä, s. 67.
Tikli, s. 62.
Tilhi, s. 64.
Tinca vu lg aris, s. 196.
Tokanpoika, musta, s. 184.
— vaalea, s. 184.
Totanus calidris s. 97,104,166.
— fuscus, s. 98, 103, 166.
— glareola, s. 98, 103, 166.
— glottis, s. 98, 104, 166.
— ochropus, s. 98, 103, 147.
T ringa alpina, s. 96, 108, 165.
— canutus, s. 96, 106.
— m aritim a, s. 96, 107.
— * m inuta, s. 96, 107.
— subarquatä, s. 96, 108.
— temmenckii, s. 96, 107, 165.
Triton aquaticus, s. 180.
— p alu stris, s. 180.
Tuhkuri, s. 12.
Turdus iliacus, s. 32, 41, 163.
— m erula, s. 32, 42, 154.
— musicus, s. 32, 41, 147.
— p ila ris, s. 32, 41, 147.
— torquatus, s. 32, 42, 158.
— viscivorus, s. 32, 41, 147.
Turpans. 196
Turska, s. 188.
Tuulenkala, isompi, s. 189.
— pienempi, s. 189.
Tynnyrilintu, s 46.
u .

Uikku, etelän, s. 138.

Uikku, liarmaakulkku, s. 137.
— mustakulkku, s. 137.
— pikku, 138.
Upupa epops, s. 66, 150.
U ria g ry lle, s. 122, 139, 173.
Urpiainen, s. 61.
U rsus arctos, s. 13.
Uunilintu, tavallinen, s. 46.
— pohjan, s. 46.

V.

Vanellus cristatus,

s. 97, 100,
166.
Vares, pelto, s. 64.
— tavallinen, s. 64.
Varpunen, koti, s. 58.
— metsä, s. 59.
— nokka, s. 59.
— puna, s. 58.
— vihreä, s. 61.
Vaskikala, s. 185.
Vesisiippa, s. 5.
Vespertilio daubentonii s. 5.
— mystacinus, s. 5.
- nattereri, s. 5.
Vesperugo borealis, s. 5.
— murinus, s. 4.
— noetula, s. 4.
Viiriäinen, s. 92.
Vikla, harmaajalka, s. 103.
— musta, s. 103.
— punajalka, s. 104.
— valkea, s. 104.
Vilukala s. 187.
Vimpa, lampi, s. 200.
— meri, s. 198.
Vulpanser casarca, s. 126.
— tadorna, s. 120, 125, 173.
Västäräkki, kelta, s. 52.
— valkea, s. 52.
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Y

t Yösiippa, nattererin, s. 5.

Yöleikko, pitkäkorvainen, s.4.

I — viiksellinen, s. 5.

Yölepakko, hiirenkarvainen, !
s. 4.
— iso, s. 4.
— pohjan, s. 5.
;

Z

Zoarces viviparus,

s. 189.

Oikaisuja.
Siv.
51

5?

n
})
V
55

22 riv.
35
83

83
83
113

120
85

13 ylh. on: Kahlaajat lue: Kahluujalat.
1 alli. n Accentor „ Tharraleus.
havumetsissä sanan jälkeen lisät
4 55
55
tävä: vaan illalla lentäen aukeilla
mailla, ylhäällä ilmassa.
alula
lue ulula.
8
55
55
55
„ funereum.
V funerium
)) 17 n
„ cepphus.
1) crepidata
n 11 n
5 f)
f)
n erythropus „ temminckii.
on kummankin Asio-lajin jälkeen merkittävä M.
55

Selityksiä.
Kuudessa ensimmäisessä lahkossa lintujen luokassa on
tekstissä muuttolinnut merkityt M:llä. Koska viiden viimeisen
lahkon lajit luonnollisesti kaikki muuttavat talveksi maasta
pois, ei siitä ole katsottu tarpeelliseksi erityisesti kirjassa
mainita.

*
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