
SILEÄLASTAISET JA TINAMIT Lentokyvyttömiä alkulintuja  
 

Strutsit, nandut, kasuaarit, emut ja kiivit ovat lentokyvyttömiä, 

alkeellisimpia nykylintuja. Ne ovat sukua keskenään vaikka elävätkin eri 

puolilla eteläistä pallonpuoliskoa. Myös Etelä-Amerikan tinamit 

muistuttavat elintavoiltaan sileälastaista vaikka osaavatkin lentää.  

Strutsilinnut, nandulinnut, 

kasuaarilinnut, emut, kiivilinnut, 

tinamilinnut 

strutsit 1 suku, 1 laji; 

nandut 2 sukua, 2 lajia; 

kasuaarit 1 suku, 3 lajia; 

emut 1 suku, 1 laji; kiivit 

1 suku, 3 lajia; tinamit 9 sukua, 

47 lajia 

 

 

 

UHANALAISUUS kypäräkasuaari, isokasuaari, rusko-, pikku- ja kirjokiivi 

sekä 7 peruntinami, viiriäistunami  

 

Monet strutsinsukuiset linnut ovat kuolleet kauan sitten sukupuuttoon 

kuten Uuden-Seelannin moat ja Pohjois-Afrikan  ja Madagasgarin 

elefanttilinnut. Näille linnuille on yhteistä lentokyvyttömyys ja sileä 

rintalasta; lentävillä linnuillahan lentolihakset kiinnittyvät rintalastan 

harjaan. Sileälastaisten yhteinen esi-isä eli mahdollisesti eteläistä 

pallonpuoliskoa aiemmin peittäneellä Gondwanan mantereella, joka hajosi 
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moneen osaan vajaat miljoonaa vuotta sitten. Nämä linnut osasivat ehkä 

aiemmin lentää.  

Strutsi- maailman suurin lintu  

Strutsi elää nykyisin luonnonvaraisena vain paikoin Etelä- ja Keski-

Afrikassa. Levinneisyys  ylsi aiemmin Etelä- Eurooppaan, Mongoliaan ja 

Intiaan. Se on suurin nykylintu: koiras on 2,1-2,8 metriä korkea ja 100-

150 kiloa painava, naaras neljäsosan pienempi.  

Pienipäisen strutsin halkaisijaltaan viisi senttimetriä olevat silmät ovat 

suuremmat kuin yhdelläkään toisella maaeläimellä. Höyhenet ovat 

pehmeitä, koska hyötyliistakkeissa ei ole väkäsiä. Strutsilta puuttuu  

rasvarauhanen, joten höyhenpuku kastuu sateessa. Vain sileälastaisilla ja 

vesilinnuilla on siitin. 

Strutsi on ainoa lintu, jolla on vain kaksi varvasta. Kesävyysjuoksussa se 

peittoaa 50 kilometrin tuntivauhdillaan nisäkkäätkin. Lyhyissä  

pyrähdyksissä se yltää yli kolmimetrisin loikin  jopa 70 kilometriin 

tunnissa.  Strutsi elää avoimilla savanneilla ja se syö kasvinversoja ja 

pieniä eläimiä. Peräti 14-metrisen ohutsuolen avulla strutsi pystyy 

hajottamaan vaikeastikin sulavaa ravintoa.  Erityisen mielellään se syö 

vettä varastoivia kasveja, eikä se tarvitse välttämättä juoda vettä. 

Jos ruokaa on niukasti, linnut pesivät pareittain. Ravinnon ollessa 

runsaampaa ne kokoontuvat haaremeiksi. Johtajauros puolustaa 2-15 

neliökilometrin reviiriään ja osallistuu öisin haudontaan. Johtajanaaras 

munii ensin ja lauman muut naaraat (2-5) laskevat munansa samaan pesään. 

Kooltaan munat ovat 13x16 cm ja painavat puolitoista kiloa, yhtä paljon 

kuin pari tusinaa kananmunaa. Kuori on kahden millimetrin paksuinen. 

Johtajanaaras munii pesäkuopan keskelle vajaat kymmenen munaa, muut 

naaraat jopa useita kymmeniä. Poikaset kuoriutuvat paristakymmenestä 

munasta kuuden viikon jälkeen. Ne ovat vuoden ikäisinä emon korkuisia 

mutta painavat yhtä paljon vasta puolitoistavuotiaina. Haaremit voivat 
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poikueiden kohdatessa kaapata toisiltaan poikasia, mikä voi johtaa jopa 

100-300  poikasen laumoihin. Poikaset alkavat itse pesiä 3-4-vuotiaina, ja 

linnut saattavat elää 30-50 vuotta vanhoiksi.   

 

Kuva 1 Strutsi 

Nandut – Etelä –Amerikan kääpiöstrutsit 

Kaksi nandulajia elää Etelä-Amerikan eteläpuoliskossa heinäisellä pampalla 

ja pensaikkoisella punalla; lisäksi fossiileja  on löydetty kahdesta 

muustakin lajista. Nandut ovat puolet pienempiä kuin strutsit ja niiden pää 

ja kaula ovat höyhenpeitteiset.  Varpaita on kolme. Pyrstö puuttuu, mutta 

suurehkot siivet helpottavat tasapainon  hallintaa. Siivessä n kynsi, jonka 

huitaisulla lintu voi puolustatua. Nandut jaksavat juosta miltei yhtä lujaa 

kuin strutsit, ja ne uivat jokien poikki. 

Nandut elävät alle puolensadan linnun parvina. Ne syövät juuria, siemeniä, 

lehtiä, hedelmiä ja muuta kasviravintoa mutta myös pieniä eläimiä. Nandut 

liikkuvat usein laamaeläinten ja muiden nisäkkäiden keralla; lintujen hyvä 

näkö ja nisäkkäiden hajuaisti varoittavat ajoissa pedoista. 

Keväällä koiraat taistelevat reviireistä. Ne houkuttelevat luokseen jopa 

kymmenen naaraasta, jotka munivat yhdessä parin päivän välein kaikkiaan 

15-30 munaa. Koiras jää hautomaan ja hoitamaan poikasia naaraslauman 
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kävellessä vuorostaan naapurikoiraan reviirille munimaan. Haudonta kestää 

35-40 vuorokautta. Koiras johdattelee poikasiaan puoli vuotta. Sen 

jälkeen puolikasvuiset poikaset kokoontuvat parveksi, joka pysyy koossa 

2-3 vuotta. Parvi hajoaa, kun linnut tulevat sukukypsiksi. 

Pahin uhka hupeneville nandukannoille on luonnonmukaisten arojen 

muuttaminen laitumiksi ja viljelymaiksi.  

 

Kuva 2 Nandu 

Kasuaarit – sademetsän hämärässä 

Vain strutsi on suurempi lintu kuin 170 cm korkea ja lähes 60 kiloa painava 

kypäräkasuaari. Kaakkois-Aasian saariston ja Australian pohjoiskärjen 

sademetsissä elävien kasuaarien erikoispiirre on päälaen harjanne, jolla 

lienee merkitystä lintujen keskinäisessä kanssakäymisessä ja karikkeen 

penkomisessa. Iso- ja kypäräkasuaarilla roikkuvat kaulassa 

kirkkaanväriset heltat, joiden väri vaihtuu linnun mielialan mukaan. Ne 

näkyvät sademetsän hämärässäkin. Karhean kova höyhenpuku suojaa lintua 

tiheikössä.  

Nopeat uimataitoiset kasuaarit ovat arkoja, mutta ne puolustavat 

raivokkaasti poikasiaan potkimalla uhkaajaa vahvoilla jaloillaan. 

Sisävarpaan terävä kynsi on vaarallinen. Kasuaarit syövät hedelmiä, sieniä 

ja pikkueläimiä. Koiraat elävät muutaman neliökilometrin kokoisella 

reviirillään, ja pariside kestää muutaman viikon, kunnes naaras on muninut 
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3-5 munaa koiraan muovaamaan  pesäsyvennykseen. Tämän jälkeen naaras 

pariutuu vielä 1-2 muun koiraan kanssa. Kasuaarin munat ovat kooltaan 

puolet strutsin munista. Koiras hautoo niitä 7-8 viikkoa, ja untuvikot 

hankkivat itse ravintonsa. Ne pysyvät koiraan huomassa yhdeksän 

kuukautta ja liikkuvat parvena sen jälkeenkin.  

 

Kuva 3 Kasuaari 

Emu – Australian alkulintu  

Emu on kypäräkasuaarin ohella maailman toiseksi suurin lintu: korkeutta 

on 150-190 cm ja painoa 30-50 kiloa. Kasuaarien tavoin naaras on 

suurempi kuin koiras. Emu etenee yli 2,5-metrisin loikin jopa 50 kilometriä 

tunnissa ja voi juosta väsymättä tasaista seitsemän kilometrin 

tuntivauhtia. 

Emut elävät Australiassa monenlaisilla heinikkoisilla ja pensaikkoisilla 

avomailla, mieluiten vesistöjen liepeillä. Ne syövät kasvien juuria, 

hedelmiä, siemeniä, kukkia ja muita kasvinosia, kesällä myös isoja 

hyönteisiä. Emut käyvät juomassa päivittäin toisin kuin strutsit. Ne 

seuraavat uteliaina ihmistä mutta ovat harvoin vihamielisiä.  

Emut elävät yksin tai pareina, parhailla paikoilla pikku parvina. 

Vuodenvaiheessa naaraat päästävät rummuttavia ääniä houkutellakseen 

puolison, joka alkaa muovailla pesäkuoppaa. Pariside kestää viitisen 

kuukautta, jonka aikana naaras munii muutaman päivän välein  5-15 
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puolikiloista munaa. Koiras hautoo munia kahdeksan viikkoa syömättä  ja 

juomatta pesinnän edellä keräämiensä rasvavarastojen turvin. Tänä aikana 

linnusta haihtuu vain viidesosa normaalista nestemäärästä, koska se 

pystyy pudottamaan ruumiinlämpöään 3-4 astetta. Koiras huolehtii 

poikasista 7-8 kuukautta. Nuoret linnut tulevat sukukypsiksi 2- tai 3-

vuotiaina.  

Siirtolaisten tulon myötä emu alkoi vähentyä, koska lintuja syötiin, munia 

kerättiin ja rasvasta saatiin lamppuöljyä. Kanta on kuitenkin säilynyt 

melko vakaana viime vuosikymmeninä. Australian pienistä lähisaarista 

kaksi muuta emulajia kuoli kuitenkin sukupuuttoon jo 1800-luvulla. 

 

Kuva 4 Emu 

Uuden-Seelannin kansallislinnut  

 

Polynesiasta Uuteen – Seelantiin tulleet maorit metsästivät kiivejä mutta 

myös kunnioittivat niitä metsänjumalan suojatteina. Vasta läntiset 

siirtolaiset pyysivät lihan ja höyhenten vuoksi kiivejä enemmän kuin kanta 

kesti. Vielä pahempaa jälkeä tekivät sademetsien hävittäminen ja muualta 

tuodut nisäkkäät; yhden koiran tiedetään tappaneen parissa kuukaudessa 

900 linnun populaatiosta 500 yksilöä. Ruskokiivin asema vaikuttaa 

turvatulta sekä Pohjois- että Eteläsaaressa. Sen sijaan pikkukiivejä on 

sen sijaan jäljellä vain yksi elinvoimainen populaatio Eteläsaaressa, mutta 

huolestuttavaa on, että sataa paria kohti kehittyy vuosittain vain 

kahdeksan poikasta. Kirjokiivejä elää vain kolmella paikalla Eteläsaaressa.  
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Kiivi- lintu kuin nisäkäs 

Kiivit ovat eriytyneet muista strutsilinnuista noin 70 miljoonaa vuotta 

sitten. Niiden kohtalona oli ajautua Uudeksi-Seelanniksi päätyneen 

mannerlaatan mukana. Kiivit ovat säilyneet niitä pitäen lähes 

muuttumattomina; yhtään sukupuuttoon kuollutta kiivilajia ei tunneta 

fossiileinakaan. 

Kiivit painavat vain 1-3,5 kiloa. Pää on suhteellisen pieni. Kynteen 

päättyvät siivet ovat vain viiden senttimetsin pituiset, pyrstöä ei ole 

ollenkaan. Kiivillä on huono näkö mutta erinomainen kuulo- ja hajuaisti – 

kuin nisäkkäällä. Sieraimet ovat poikkeuksellisen lähellä pitkän nokan 

kärkeä, joten kiivi haistaa hyvin ravintoeläimiä karikkeesta  ja maasta. 

Höyhenpeite on karvamainen mutta veden pitävä. Vahvoissa jaloissa on 

neljä varvasta. Lintu ui tai kahlaa usein kosteikkojen tai jokien yli. 

Kiivien alkuperäinen elinympäristö on sademetsä, mutta ne ovat joutuneet 

sopeutumaan myös muunlaisiin metsiin, pensaikkoihin ja heinikkoihin, 

joissa on kostea maaperä ja tiheä kasvillisuus. Pariskunta elää yhdessä ja 

puolustaa koko ikänsä reviiriään, joka voi suurimmillaan olla puoli 

neliökilometriä.  Kiivit kaivavat maahan pitkiä onkaloita, joissa viettävät 

päivänsä. Linnut merkitsevät onkalonsa pahalta haisevilla ulosteillaan. Yöllä 

ne ääntelevät jatkuvasti vihellystään kaula ojossa ja nokka pystyssä.  

Kiivit syövät maaperäeläimiä ja jonkin verran siemeniä, hedelmiä ja lehtiä. 

Ennen pesintää puolisot kokoavat ihonalaista rasvaa jopa kolmasosan 

ruumiinpainostaan. Muista sileälastaisista poiketen kiivit ovat yksiavioisia. 

Niiden munat ovat neljä kertaa niin suuria kuin kiivin kokoisilla muilla 

linnuille keskimäärin, yksi muna on ennätykselliset 15-25 prosenttia 

naaraan painosta. Munasta peräti 60 prosenttia on keltuaista. Munia on 

yksi tai kaksi, ja jälkimmäinen muna ilmaantuu vasta 2-4 viikkoa 

ensimmäisen jälkeen.  
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Yleensä koiras hautoo, mutta naaras osallistuu poikasten holhoamiseen. 

Haudonta kestää kahdesta yli kolmeen kuukauteen, mikä voi osittain 

johtune linnun alhaisesta ruumiinlämmöstä (38 astetta). Poikasen 

kuoriutuminen kestää pari-kolme päivää, ja poikaset kuoriutuvat viikon tai 

kahden välein. Koska munahammas puuttuu, poikanen särkee munankuoren 

jaloillaan.  Kymmenkunta päivää se saa ravintoa vatsassaan roikkuvasta 

isosta keltuaispussista. Poikaset itsenäistyvät  jo 2-3 viikon ikäisinä, 

mutta voivat viipyä vanhempiensa reviirillä vielä vuosia. Ne saavuttavat 

emonsa painon puolitoistavuotiaina, pesivät parin vuoden ikäisinä ja elävät 

ainakin vankeudessa  jopa 35 vuotta.  

 

 

Kuva 5 Kiivilintu 

Muista sileälastaisista poiketen kiivit  ovat yölintuja, jotka viettävät  

päivän onkaloissaan. Ne lähtevät liikkeelle vasta auringon laskettua ja 

pysyttelevät  pimeässäkin  tiheän kasvillisuuden  suojissa.  
 

Tinamit – sileälastaisten lentävät 
sukulaiset  

Tinamit ovat sukua sileälastaisille, mutta ne osaavat lentää. Ne 

muistuttavat peltopyitä ja ovat kooltaan  kananpojasta fasaaniin. Niillä on 

pitkä ja ohut kaula sekä lyhyt nokka. Pyrstö puuttuu, mutta yläperän ja 

selän höyhenet ovat isona tukkuna, joka voi harhauttaa  takaapäin 
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hyökkäävän petoeläimen iskemään ohi. Tinamit  kävelevät maassa 

rauhallisesti mutta pakenevat juosten tai lentopyrähdyksin. Millään muulla 

linturyhmällä ei ole yhtä pientä sydäntä ja ohuita verisuonia, mikä rajaa 

pisimmätkin lennot 500 metriin.  

Tinamit elävät monenlaisissa metsissä ja heinikkoisilla avomailla, 

vuorenrinteillä viiden kilometrin korkeuteen asti. Ne ovat kaikenruokaisia, 

ja useille lajeille kelpaavat niin kasvit kuin pikkueläimet. 

Osa tinamilajeista elää parvena, osa pareittain tai yksin. Linnut 

paljastavat  olinpaikkansa monipuolisella ääntelyllään. Tinamit lisääntyvät 

tehokkaasti, koska kullakin koiraalla on samanaikaisesti monta naarasta ja 

naaraat parittelivat peräkkäin usean koiraan kanssa. Muninnan jälkeen 

naaras ei osallistu  pesintään, ja monilla lajeilla koiraita on enemmistö. 

Pesä on maassa. Munia voi olla kymmenkunta, ja joskus useampi naaras 

munii samaan pesään. Haudonta kestää 2,5-3 viikkoa. Koiras huoltaa 

poikasiaan pari-kolme viikkoa, minkä jälkeen se kutsuu jo uutta naarasta. 

Vuoden iässä poikaset alkavat pesiä. 

Tinameilla on tärkeä osa Etelä- Amerikan intiaanien tarustossa ja 

ruokataloudessa. Miljoonia tinameita ammutaan vuosittain. Pahimpia uhkia 

ovat sademetsien ja muiden elinympäristöjen pirstoutuminen maa- ja 

karjatalouden vuoksi.  

Tinameilla on huomiota herättävän värikkäät munat, joissa on 

posliinimainen kiiltävä kuori. Väri vaihtelee vihreästä, lilasta, 

viininpunaisesta ja suklaanruskeasta turkoosiin, kuten vuoritinamilla. 

koiras hautoo tiiviisti ja poistuessaan ruokailemaan kerran päivässä 

peittää munat lehdillä tai höyhenillään. Vastakuoriutuneilla poikasilla on 

tuuhea, karikkeenruskea untuvapeite.  
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STRUTSILINTUJEN KARU KOHTALO  

 

Ihmiset ovat käyttäneet strutsin höyheniä koristeiksi jo 5000 vuotta 

sitten Mesopotamiassa ja Egyptissä, missä strutseja kasvatettiin 

tarhoissa. Myös strutsin liha ja nahka ovat kelvanneet kauan ihmisen 

tarpeisiin. Munankuorista on tehty  koruja ja astioita. Eurooppalainen 

muoti suosi 1800-luvulla koiraan valkoisia pyrstö- ja siipisulkia, mikä johti 

kannan rajuun taantumiseen. Myös laiduntamista seurannut 

elinympäristön supistuminen on ollut strutseille kohtalokasta. Samat 

tekijät ovat vuosisatojen ajan johtaneet myös muiden sileälastaisten 

ahdinkoon. Kasuaareja on kasvatettu aitauksissa lihakarjan lailla; yksi 

kasuaari vastasi kahdeksaan sikaa tai jopa yhtä vaimoa. Niiden kynsistä 

on tehty nuolenkärkiä. Kasuaarit ovat kuitenkin kärsineet eniten 

sademetsien pirstoutumisesta, koirista, sioista ja muista kotieläimistä.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


