
SÄIHKYLINNUT Väriä ilmassa 

 

Matala, hyrisevä ääni kaikuu taivaalla. Aluksi ei näy mitään, sitten 

katse tarkentuu ja löytää parven solakoita, teräväsiipisiä lintuja 

hyönteisjahdissa. Linnut lyövät vuoroin nopeasti siivillään  ja vuoroin 

liitävät jäykin siivin. Matalammalta linnut on helppo tunnistaa 

räikeäkirjavien värien perusteella mehiläissyöjiksi.  

 

 

SÄIHKYLINNUT 

 
Suvut Lajit 

kuningaskalastajat 14 92 

todit 1 5 

momotit 6 9 

mehiläissyöjät 3 23 

säihkynärhet 2 12 

marhet 3 5 

kurolit 1 1 

harjalinnut 1 1 

säihkyjät 2 8 

sarvinokat 2 48 

 

Säihkylintujen lahko jaetaan kymmeneen heimoon:  

© kuningaskalastajiin 

© todeihin 

© momotteihin 

© mehiläissyöjiin 

© säihkynärhiin 

© sarvinokkiin 

 

Näistä suurimmat heimot ovat kuningaskalastajat (92) lajia ja 

sarvinokat (48) lajia. Kuroleihin  ja harjalintuihin kuuluu kumpaakin vain 

yksi laji. Kaikkiaan lahkossa on 204 lajia.  
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Kuva 1 Kuningaskalastaja 

 

Erinäköiset mutta samanlaisia 

Säihkylinnut pesivät koloihin. Osa kovertaa onkalon suoraan maahan, 

osa tyytyy vanhoihin tikanpesiin tai muihin valmiina oleviin koloihin. 

Eri heimojen kuuluvien lintujen ulkonäkö vaihtelee melkoisesti, mutta 

kunkin heimon sisällä lajit ovat hyvinkin samannäköisiä. Kaikille yhteisiä 

piirteitä ovat värikkään ulkonäön lisäksi useimpien lajien pitkä pyrstö, 

päässä oleva töyhtö ja iso voimakas nokka, jonka muoto tosin vaihtelee 

heimojen välillä.  Kaikilla lajeilla kolme varvasta osoittaa eteenpäin. 

Keskimmäinen varvas sulautunut  osittain sisimmän varpaan ja lähes 

kokonaan uloimman varpaan kanssa yhteen. Munat ovat kuviottoman 

valkoiset. Poikaset syntyvät sokeina, paljaina ja avuttomina.  

Lahkon lajit ovat levittäytyneet kaikkialle, mutta vain 

kuningaskalastajien heimo on yleinen  koko maailmassa. Muiden heimojen 

lajit elävät hyvinkin  suppealla alueella: esimerkiksi kuroleita on vain 

Komodoreissa, marheja Madagaskarissa, todeja  Isoilla Antilleilla ja 

momotteja  Väli- ja Etelä-Amerikassa.  

Euroopassa vain muutama laji 

 

Sininärhi, mehiläissyöjä, vihermehiläissyöjä, kuningaskalastaja ja 

harjalintu ovat ainoat Euroopassa pesivät säihkylinnut. Niiden levinneisyys 

painottuu Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Suurimmat keskittymät löytyvät 

Pyreneiden niemimaalta ja Itä-Euroopasta, joissa elää valtaosa Euroopan 

säihkylinnuista. Kuningaskalastaja on ainoa, jonka levinneisyys kattaa 

tasaisesti koko Euroopan pohjoisimpia alueita lukuun ottamatta. Se on 
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myös laji, joka pesii suhteellisen säännöllisesti Suomessa, joskin 

parimäärä jää vuosittain noin kymmeneen.  

Kuningaskalastajaa tavataan Euroopassa myös talvisin, muut matkaavat 

pääosin Saharan eteläpuolelle. Se maksaa joinakin vuosina melkoisen 

hinnan jääräpäisyydestään, sillä kovina talvina valtaosa paikoilleen 

jääneistä linnuista kuolee kylmyyteen  tai nälkään jokien jäätyessä. 

Selviytyneet emot tosin korvaavat talvitappiot melko nopeasti, sillä laji 

saattaa tuottaa kolme poikuetta vuodessa.  

 
Kuva 2 Mehiläissyöjä 

Töyhtöpää  

 

Harjalintu herättää huomion missä liikkuukin. Mustan- oranssin- ja 

valkoisenkirjavasta puvusta huolimatta lintu jää tosin yllättävän usein 

havaitsematta sen kävellessä maassa hyönteisjahdissa. Se kohottaa 

huomiota herättävän, intiaanipäähineen kaltaisen päälaen töyhtönsä ani 

harvoin, yleensä laskeutuessaan tai hermostuneena. 

Harjalintu  kaivaa pitkällä, alaspäin kaarevalla nokalla maan sisällä 

eläviä hyönteisiä ja matoja avaamalla hetkeksi nokkansa auki ja sulkemalla 

sen nopeasti. Valtaosa saaliista koostuu kuitenkin maanpinnalla elävistä 

hyönteisten toukista ja koteloista. 

Linnun lähtiessä lentoon kiinnittyy huomio leveisiin, mustavalkeisiin 

siipiin. Lento vaikuttaaepävarmalta, mutta harjalintu väistelee yllättävän 

taitavasti kimppuunsa käyviä petolintuja, joita linnun  hoippuva liikehdintä 

vetää puoleensa.  

Harjalinnun kannat ovat vähentyneet Euroopassa. Tarkkaa syytä ei 

tunneta, mutta maatalouden  tehostuminen, hyönteismyrkkyjen käyttö 

pesimä- ja talvialueilla ja ilmaston muutokset  ovat  ilmeisesti suurimmat  
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syyt. Harjalinnulla  on hyvin laaja levinneisyys ja lajia on Euroopan lisäksi 

suurimmassa osassa Aasiaa ja Afrikkaa.  

 

Mehiläisten kauhu 

Pitkä- ja terävänokkainen, kirjavanvärinen mehiläissyöjä on 

erikoistunut pyydystämään heimon muiden lajien tapaan pistäviä  

hyönteisiä, joita muut lintulajit välttelelvät. Niiden pitkä, käyrä nokka 

soveltuukin tähän erinomaisesti. Lintu istuu hiljaa paikallaan 

tarkkailemassa ympäristöään ja lennähtää hyönteisten perään. Se 

havaitsee saaliin jopa 50-100 metrin pasta. 

Mehiläissyöjä on läpi vuoden seurallinen. Linnut pesivät pieninä 

yhdyskuntina usein alle kymmenen parin ryhmänä, mutta toisinaan 

yhdyskunnissa saattaa olla satoja lintuja. Naaras ja koiras solmivat 

elinikäisen  parisuhteen. Muuttoparvet ovat tiiviitä ja  linnut kerääntyvät 

muuton aikana yöksi vierekkäin pitääkseen toisinsa lämpiminä. 

Mehiläissyöjät käyvät ruokailemassa yhdessä ja yksittäinen lintu saattaa 

hälyttää muut parve jäseneet sopivalle ruokailupaikalle. Yleensä 

mehiläissyöjät  ruokailevat nopin kilometrin säteellä pesästä, mutta 

toisinaan ne matkaavat muutaman kymmenen kilometrin päähän 

ruoanhakuun. Mehiläistarhaajat eivät salli lintuja huolimatta niiden 

koreasta ulkonäöstä, sillä parvi saattaa tehdä tarhassa melkoista tuhoa.  

 
Kuva 3 Säihkynärhi 
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Kuva 4 Harjalintu 

 

Momotit liputtavat pyrstöllään 

Väli-Amerikassa ja Etelä- Amerikan pohjoisosissa elävien momottien 

huomiota herättävä piirre ovat pidentyneet keskimmäiset pyrstösulat, 

joiden kärkeen muodostuvat pampulat höyhenettömän  ruotiosan päähän. 

Hermostuneena linnut heiluttavat viirimäisiä ulokkeita sivuttain puolelta 

toiselle. Muutoin momotit viettävät melko huomaamatonta elämää, ja  niitä 

on usein vaikea erottaa metsän varjoista niiden istuessa liikkumatta 

tähystämässä saalista. Voimakkaalla, hieman alaspäin käyrällä nokalla 

linnut poimivat maasta selkärangattomia ja pieniä selkärankaisia. Ne 

täydentävät ravintoaan hedelmillä ja marjoilla.   

 

Säihkyvät säihkynärhet  

Leveäsiipisten, vahvanokkaisten ja isopäisten  säihkynärhien puvussa on 

aina jonkin verran sinistä. Kahdestatoista lajista viisi elää Aasiassa, kuusi 

Afrikassa ja  yksi Euroopassa. Säihkynärhet ovat taitavia lentäjiä ja  

soidinaikaan koiraat houkuttelevat naaraita upeilla lentonäytöksillä; siiven 

kirkkaat siniset kuviot tehostavat esitystä. Säihkynärhet eivät itse kaiva 

pesäkoloaan vaan valtaavat usein vapaaksi jääneen puunkolon 

pesäpaikakseen. 

Lintujen ravintoon  kuuluvat kaikenlaiset pieneliöt pienistä hyönteisistä 

matoihin, toukkiin, liskoihin, sammakoihin, käärmeisiin ja  linnunpoikasiin. 

Varsinaisten säihkynärhien siepatessa saaliin tavallisesti maasta 

pikkusäihkynärhet saalistavat lähes yksinomaan ilmassa.  Ne jahtaavat 
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haukkamaisen voimakkaassa lennossa kaikenlaisia lentäviä hyönteisiä ja  

murskaavat ja  nielevät saaliin ilmassa.  

Afrikkalaiset afrikan- ja guineansäihkynärhi ovat erikoistuneet 

käyttämään ravintonaan lentäviä muurahaisia ja termiittejä. Keski-

Afrikassa, jossa aamun kosteus nostattaa keskipäiväksi myrskypilviä ja 

iltapäiväksi ukkosmyrskyjä, linnut eivät tee päivän aikana juuri mitään. 

Vasta tunti ennen auringonlaskua, sateen tauottua, linnut kokoontuvat 

hiljaisina kuin johonkin rituaaliin vesilampareiden ääreen ahmimaan maasta 

lentoon lähteviä muurahaisia ja termiittejä. Ne ovat viimeisen tunnin lähes 

koko ajan siivillään ja napsivat mustana pilvenä nousevia hyönteisiä leveään 

nokkaansa. Tunnin aikana yksi lintu ehtii syödä noin 800 hyönteistä. 

 

Euroopassa tiukoilla  

 

Sininärhi on Euroopassa melko harvalukuinen. Lukumäärät ovat 

laskeneet lähes kaikkialla, ja laji on hävinnyt tällä vuosisadalla Saksasta, 

Ruotsista ja Tanskasta. Itävallassa kanta on pienentynyt muutamassa 

kymmenessä vuodessa 90 prosenttia. Nykyään Euroopassa arvioidaan 

pesivän vain reilut 20 000 paria. Tästä luvusta puuttuvat Euroopan 

Venäjän puoleisen 10 000-100 000 ja Turkin 5000-50 000 yksilöä. 

Suurimpana syynä vähenemiseen pidetään ympäristön muutoksia ja 

erilaisia hyönteismyrkkyjä. Talvialueilla laji oli ainakin vielä 1970-luvulla 

hyvin runsas, ja yksistään Tsavon kansallispuistossa on arvioitu 

talvehtivan noin 500 000-700 000 yksilöä ja Itä-Keniassa kahdesta 

kolmeen miljoonaan sininärheä.  

 

 

 

 
Kuva 5 Sininärhi 
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Kuva 6 Sininärhi 

 

 
Kuva 7 Vihermehiläissyöjä 

 

Afrikkalainen malakiittikalastaja pyydystää päivässä 15-20 mutta 

pesimäaikaan ehkä peräti 60-70 pikkukalaa. 
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AUTTAJAT AUTTAVAT  

 

Osalle mehiläissyöjistä on kehittynyt hyvin monimutkaiset pesimätavat. 

Länsi-Afrikassa elävällä rotkomehiläissyöjällä on pesinnän apuna yhdestä 

viiteen edellisen pesyeen poikasta. Yleensä apurit ovat koiraita, toisinaan 

myös naaraita. Ne auttavat pesän rakentamisessa, puolustamisessa, 

haudonnassa ja poikasten ruokinnassa. 

 

Yhdessä emojen ja poikasten kanssa ne muodostavat klaanin, jolla on 

läheiset välit muutamaan samankaltaiseen ryhmään yhdyskunnan sisällä. 

Ne vierailevat toistensa pesillä ja viettävät aikaansa yhdessä. Klaanit 

puolustavat varaamaansa ruokailualuetta muilta samankaltaisilta 

ryhmittymiltä. Eri klaanit liikkuvat ruokallessa erillään, mutta ne pitävät 

jatkuvasti toisiinsa yhteyttä erilaisin äänin. Kuten ihmisillä linnuilla on 

perhe ja ystävyyssuhteet, ja klaanin jäsenet osaavat ihmisten tapaan olla 

itsekkäitä ja uhrautuvaisia.  

 

PESÄÄN TELJETTY 

 

Sarvinokkien pesimätavat ovat vähintääkin eriskummalliset. Heimon lajit 

pesivät kolohoin. Pesäkolo valitaan huolella, minkä jälkeen naaras vetäytyy 

koloon ja muuraa koiraan avustamana kolon suun lähes kokonaan umpeen. 

Suuaukkoon jää ainoastaan nokan kärjen mentävä aukko. Ensin naaras 

istuu pesässä muutaman päivän varmistaakseen, että pesäkolo on 

turvallinen ja munii vasta sitten ensimmäisen munan. Pitkän haudonnan 

aikana se sulkii höyhenpukunsa. Naaras tähystää rakomaisesta kolosta 

välillä ulos ja yrittää nähdä pesää uhkaavat viholliset ajoissa. Havaittuaan 

mahdollisen uhan, se vetäytyy näkymättömiin tai yllätettynä yrittää 

nokkaista terävällä nokalla tungettelijaa. 

 

Koiras ruokkii kolosta naarasta koko haudonnan ajan. Jos se kuolee 

pesinnän aikana, yleensä myös naaras ja poikanen menehtyvät. Naaras 

joutuu olemaan teljettynä pesään useamman viikon. Poikasten 

kuoriutuessa pesä käy vähitellen ahtaammaksi. Tästä huolimatta osa 
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emoista pysyttelee kolossa niin kauan, että jälkeläiset ovat lähes aikuisen  

kokoisia ja vasta sen jälkeen naaras murtautuu pesästä ulos. Rakennelman 

rikkominen vie siltä muutamasta tunnista useampaan päivään. Pesäkolo 

suljetaan tämän jälkeen usein uudestaan ja naaras auttaa koirasta siitä 

eteenpäin ruokinnassa. 

 

Vaikka sarvinokkien pesiminen vaikuttaa hankalalta, se onnistuu 

tavallisesti paremmin kuin samalla alueella pesivien muiden kolopesijöiden. 

 

 

ISOJEN ANTILLIEN SUURSYÖMÄRIT 

 

Isoilla Antilleilla elävät viisi todilajia muistuttavat suuresti toisiaan. Ne 

ovat selkäpuolelta vihreitä,  vatsapuolelta vaaleita. Alaperä on kellertävä, 

nokka pitkä ja kapea ja kurkku punainen. Haitissa elää kaksi lajia, 

Jamaikassa, Puerto Ricossa ja Kuubassa kussakin yksi. Kupeiden väri, 

äänet ja käyttäytyminen erottavat lajit toisistaan. 

 

Pienet, noin 11 senttimetrin kokoiseet ja reilun viiden gramman painoiset 

linnut hakevat aamusta iltaan ruokaa. Ne syövät päivän aikana noin 

prosenttia oman painonsa edestä hyönteisiä, hämähäkkejä, pieniä 

siemeniä ja toisinaan pieniä liskoja. Todit etsivät ruoan pääasiassa lehtien 

ja oksien alapinnoilta. Vain kymmenesosan saalistaan todit pyydystävät 

suoraan ilmasta. Pyydystystaktiikka muistuttaa sieppoja. Poikasaikaan 

emot käyvät useasti päivän aikana ruokkimassa maapenkkaan kaivetussa 

pesäonkalossa jälkeläisiään. Todeilla   onkin kunnia pitää 

hyönteisravinnolla kasvavien poikasten ruokintaennätystä hallussaan, sillä 

emot kantavat pesään ruokaa keskimäärin 140 kertaa päivässä. Tämän 

lisäksi todit  joutuvat pitämään huolen myös omasta energiantarpeestaan. 

Kiihkeimmillään lintu sieppaa noin kaksi hyönteistä minuutissa.  
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LINTUJEN VÄRIT  

 

Säihkylinnut, erityisesti mehiläissyöjät ja kuningaskalastajat, ovat 

poikkeuksellisen värikkäitä lintuja. Monilla lajeilla on metallinkiiltoinen, 

miltei kaikissa sateenkaaren väreissä hehkuva höyhenpuku. Useimpiin 

muihin eläinryhmiin verrattuna muutkin linturyhmät ovat hyvin värikkäitä. 

 

Lintumaailmassa värien tehtävänä on joko herättää huomiota esimerkiksi 

soidinmenoissa tai sulauttaa lintu ympäristöönsä ja  kätkeä se pedon 

katseelta. Lisäksi väripigmentit voivat suojata lintua auringon 

ultraviolettisäteilyltä, imeä itseensä lämpöenergiaa tai suojata höyheniä 

ja sulkia kulumiselta. 

 

Lintujen värit johtuvat siitä, että höyhenpuku heijastaa vain osan 

näkyvän, valkoisen valon aallonpituuksista. Heijastumiseen vaikuttaa 

joko höyhenpuvun rakenne, jolloin puhutaan rakenteellisista väreistä, 

tai sen pigmentit, jolloin puhutaan pigmenttiväreistä. Jotkin värit 

syntyvät näiden molempien yhteisvaikutuksesta. 

 

Rakenteelliset värit syntyvät valon eri aallonpituuksien heijastuessa 

tai sirotessa höyhenen  pinnasta. Valon tulosuunta ja linnun 

tarkastelukulma  vaikuttavat siihen, miltä väri katsojan silmässä 

näyttää (esimerkiksi sorsien siipipeili tai kolibrin höyhenpuku). 

Pigmenttivärejä on höyhenpuvun lisäksi muiden muassa linnun jaloissa 

ja nokassa. Pigmenteistä tärkeimpiä ovat melaniinit (musta, ruskea, 

joskus keltainen) ja lipokromit (punainen, oranssi, keltainen, sininen 

ja vihreä). 

 

Tavallisesta lajinsa väristä poikkeavat lintuyksilöt ovat luonnossa 

varsin harvinaisia. Väripoikkeamat voivat johtua sairaudesta,  

puutteellisesta ravinnosta, hormonitasapainon häiriöistä tai 

perimästä. Tällaisilla yksilöillä joko höyhenen rakenne tai pigmentit 

ovat kehittyneet puutteellisesti.  Tavallisimpia väripoikkeamia ovat 

melanismi, jolloin lintu on tavallista mustempi tai ruskeampi. 

Erytristisellä yksilöllä kastanpunainen syrjäyttää muut melaniinit, ja 
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flavistinen lintu on poikkeuksellisen keltavoittonen. Leukistisella, 

tavalllista vaaleammalla linnulla on puolestaan liian vähän pigmenttejä, ja 

albiinolta ne puuttuvat kokonaan. Huomiota herättävät myös 

gynandromorfiset yksilöt, joilla toinen puoli höyhenpukua koostuu 

koiraan, toinen naaraan höyhenistä.  

 

Häkki- ja tarhalintujen ravinto ei aina vastaa luonnonmukaista. Niinpä 

niillä on väripoikkeamia useammin kuin luonnossa, mikä viittaa ravinnon 

merkitykseen normaalin värin kehittymisessä. Esimerkiksi flamingot eivät 

tule vaaleanpunaisiksi, elleivät ne saa syödäkseen tiettyjä äyriäisiä kuten 

luonnossa. Toisaalta väreiltään poikkeavat yksilöt joutuvat huomiota 

herättävinä luonnossa normaaleja lajikumppaneitaan todennäköisemmin 

petojen kynsiin, mikä tekee niistä entistä harvinaisempia. Ne voivat myös 

kärsiä tavallista suurempaa fysiologista stressiä. Pesintäkään ei 

välttämättä onnistu kovin hyvin, sillä lajikumppanit saattavat vieroksua 

poikkeavan värisiä yksilöitä eivätkä tunnista niitä oman lajiinsa kuuluviksi. 

 

Miksi sitten juuri säihkylinnut ovat Vanhan mantereen värikkäimpiä 

lintuja? Varmaa vastausta on mahdoton antaa. Ilmeisesti niiden väreillä 

on merkitystä soidinmenoissa, mutta toisaalta kirkkaat värit eivät 

muodosta lisäriskiä esimerkiksi petolintujen saaliiksi joutumiseen. 

Joissakin elinympäristöissä koreat värit voivat myös auttaa lintua 

naamioitumaan taustaansa, varsinkin kun ryhmän enemmistö asustaa 

trooppisissa, melko värikkäissä ympäristöissä.  

 


