
Muuttolintu
PUNARINTA
Syö pieniä selkärangattomia eläimiä, sie-
niä ja marjoja.

Rakentaa pesän lehdistä, sammalees-
ta, ruohoista, eläinten karvasta ja kasvien 
juurista. Pesä on usein maanpinnan tun-
tumassa, pienen puun juurakossa. Mu-
nii huhti-toukokuussa 2−8 munaa. Vain 
naaraslintu hautoo noin 12−15 vuoro-
kautta.

Poikaset viettävät pesässä noin 2 viik-
koa ja lähtevät pesästä jo lentokyvyttö-
minä. Saman kesän aikana punarinta voi 
tehdä vielä toisenkin poikueen.

Paikkalintu
Osa muuttaa.

VARIS

Kaikkiruokainen, syö esimer-
kiksi matoja, linnunpoikasia ja 
ruuantähteitä.

Rakentaa pesän risuis-
ta, savesta, villasta, sulista ja 
kankaan kappaleista korkeal-
le puuhun. Munii huhti-tou-
kokuussa 2−6 munaa. Vain 
naaraslintu hautoo noin kol-
me viikkoa. 

Muuttolintu
TÖYHTÖHYYPPÄ

Syö selkärangattomia eläimiä.
Rakentaa pesän pellon pai-

nanteeseen tai niityn tai ojan 
reunalle. Munii 4 munaa huh-
tikuussa. Molemmat emot 
hautovat 20−29 vuorokautta.

Poikaset lähtevät pesästä 
varhain ja etsivät itse ruokan-
sa, vaikka olisivat vielä lento-
kyvyttömiä.

Paikkalintu
Osa muuttaa.

SINITIAINEN

Syö pieniä selkärangattomia eläimiä ja 
siemeniä. Vakituinen vieras talvi-
ruokintapaikoilla.

Rakentaa pesän sammaleesta, vil-
lasta ja höyhenistä puun koloon tai 
pönttöön. Munii 6−14 munaa huh-
ti-toukokuussa. Naaras hautoo 12−15 
vuorokautta.

Poikaset viettävät pesässä noin 
kolme viikkoa, ennen kuin lähtevät 
lentoharjoituksiin pesän ulkopuolelle.

Muuttolintu 
Osa talvehtii Suomessa.

MUSTARASTAS

Syö selkärangattomia pikkueläimiä, 
marjoja ja siemeniä.

Rakentaa useimmiten pesänsä 
puun alaoksille lehtimetsään. Pesän 
rakennusaineita ovat kuiva ruoho ja 
savi, ja pesä vuorataan sammaleella.

Munii 2–6 munaa useimmiten huh-
ti-toukokuussa, mutta saattaa pesiä jo 
aiemmin keväällä tai lähempänä syk-
syä. Vain naaras hautoo munia 11−14 
vuorokautta.

Muuttolintu
SILKKIUIKKU
Syö kalaa (enimmäkseen särkiä ja salakkaa), hyönteisiä, äyriäisiä, 
nilviäisiä ja sammakon nuijapääpoikasia.

Rakentaa kelluvan pesän vesikasvien sekaan, esimerkiksi ruo-
vikon suojaan. Munii 3–6 munaa toukokuussa. Molemmat emot 
hautovat 25−29 vuorokautta.

Ensimmäisen kesän poi-
kaset seuraavat emojaan 
ja emot ruokkivat niitä. 
Poikaset voivat myös tehdä 
matkaa emon selän suojissa.
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Muuttolintu
NAURULOKKI

Kaikkiruokainen nau-
rulokki rakentaa pesän 
vesikasveista veteen 
tai rantakalliolle. Mu-
nii 1−3 munaa huhti-
kuun lopulla. Molem-
mat emot hautovat 
21−23 vuorokautta. 

Paikkalintu

KÄPYTIKKA

Syö kävyn siemeniä, hyönteisiä, 
linnunpoikasia ja munia.  

Tikka hakkaa joka vuosi uu-
den kolon lehtipuuhun. Pesäko-
lon nakuttaminen vie aikaa suun-
nilleen viikon. Käpytikka munii 
lastuilla pehmustamaansa pesä-
koloon toukokuussa 5−7 munaa. 
Molemmat emot hautovat noin 
10−12 vuorokautta. Poikaset ke-
hittyvät lentokykyisiksi noin kol-
messa viikossa.

Paikkalintu

LEHTOPÖLLÖ

Syö pikkunisäkkäitä ja lintuja.
Rakentaa pesän lehtipuun koloon, 

esimerkiksi vanhaan tammeen, suureen 
linnunpönttöön tai rakennukseen. Leh-
topöllö ei sisusta pesäkoloaan luonnon-
materiaaleilla. Munii 1−6 munaa maa-
lis-huhtikuussa. Naaras hautoo noin 
kuukauden.

Poikaset viettävät pesässä noin kuu-
kauden kuoriutumisensa jälkeen. Nii-
den lentoharjoitukset kestävät muuta-
mia päiviä.

Muuttolintu

KURKI

Muuttaa suurina ”auroina” ja kajauttelee 
kuuluvasti.

Syö siemeniä, marjoja, selkärangattomia 
pikkueläimiä, sammakoita, matelijoita, pik-
kujyrsijöitä ja jopa linnunpoikasia.

Rakentaa pesän oksista, risuista, kasvin 
osista ja kuivasta ruohosta sammaleen 
päälle tai ruovikkoon. Munii 1−3 mu-
naa huhtikuun loppupuolella. Mo-
lemmat emot hautovat suunnilleen 
kuukauden ajan. Poikaset lähtevät 
pesästä pian kuoriutumisen jälkeen.

Muuttolintu

HAARAPÄÄSKY

Syö lentäviä hyön-
teisiä.

Rakentaa pesän 
savesta ja oljista ra-
kennuksiin, siltojen 
alle tai laitureille. 
Munii 4−7 munaa 
touko-kesäkuussa. 
Todennäköisesti 
vain naaras hautoo 
14−16 vuorokautta. 




