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Sulkasato - syyt

• Höyhenet ja sulat kuollutta materiaalia
• eivät kasva tyvestään kuten karvat

• Höyhenet ja sulat kuluvat 
• kuluneilla sulilla lentäminen on epäenergeettistä

• höyhenpuvun muutkin tarkoitukset kärsivät

 Sulat ja höyhenet on vaihdettava aika ajoin



Sulkasato - haasteet

• Energeettisesti vaativaa

• Etenkin muuttolinnuilla sulkimiseen käytettävät aika 
ja resurssit ovat rajallisia
• mahdollista muuttokausien välissä

• kesällä tosin pesintä rajoittaa

• Pohjolan talvessa resurssien puute ehkäisee

 Sulkasadon säännöllisyys



Sulkasato - säännöllisyys

• Eri lajiryhmillä eri strategiat

• Lajiryhmien ja lajien sisällä eroa iän mukaan

• Eri sulkasatostrategioiden tunteminen mahdollistaa 
lintujen iänmäärityksen



1. Poikaspuku (pullus)
• kehittynyt jo ennen kuoriutumista

• rooli korostunut pesäpakoisilla

• Varpuslinnuilla vaatimaton, vain muutama hapsu päälaella

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut

Juuri kuoriutunut ja jo kuivunut suokukon poikanen © PL© PL



Alli

Tunturikihu Sinirinta
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2. Nuoruuspuku (juv-puku)
• alkaa kasvaa pian kuoriutumisen jälkeen

• ensimmäinen varsinainen höyhenpuku

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut

Poikas- ja nuoruuspukuinen merisirri © PL© PL



Sinirinnan nuoruuspuku kasvaa pesässä ja on liki valmis pesästälähdön aikaan; vain sulat 
kasvavat vielä 
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3. Postjuvenal-sulkasato
• useimmat lintulajit sulkivat jo synnyinkesänä tai 

ensimmäisenä syksynä

• Rengastajan kannalta tärkeimpiä sulkasatoja tuntea

• varpuslinnuilla ei yleensä kata siipisulkia
• poikkeuksena: kiurut, pyrstötiainen, viiksitimali, kottarainen, 

varpuset

• lajiryhmäkohtaista vaihtelua:
• petolinnut eivät suli mitään, kyyhkyt koko puvun

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut



Punarinnan postjuv-sulkasadon eteneminen; vasemman ja oikean puvun välillä samaa vain 
siipi- ja pyrstösulat, alula ja käph ja uloimmat iph
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Postjuv-sulkasadon laajuus on kasvanut ilmaston 
lämpenemisen myötä

Kiat, Y., Vortman, Y. & Sapir, N. Feather moult and bird appearance are correlated 
with global warming over the last 200 years. Nat Commun 10, 2540 (2019)



4. Prenuptial-sulkasato
• Osalla lajeista nuoret linnut sulkivat vielä kerran 

ennen pesintää/parinmuodostusta
• Sulkiminen juhlapukuun (esim. sorsat)

• Koko höyhenpuku (mm. pajulintu & lehtokerttu)

• Valtaosa varpuslintulajeista ei suli talvella
• samat höyhenet kuin syksyllä

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut



Merisirri käy läpi neljä pukua ja kolme sulkasatoa ensimmäisen elinvuotensa aikana, 
muttei suli siipisulkiaan tai siiven peitinh

poikaspuku Postnatal ss  nuoruuspuku (juv-puku)

Postjuv ss  talvipuku (postjuv-puku) Prenuptial ss  pesimäpuku
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5. Postnuptial-sulkasato
• Sulkasato, jossa suuri osa lintulajeista saa ensimmäisen 

aikuispukunsa (ad-puku)

• Käsittää yleensä koko puvun, siipisulat mukaan lukien

• Siipisulkasadossa eri strategioita
• Sulkivat kaikki kerralla (vesilinnut, rantakanat, kurki jne.)

• Sulkivat porrastetusti, jolloin säilyttävät lentokyvyn

• Rengastajien kannalta toinen tärkeimmistä sulkasadoista

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut



Samanaikainen sulkiminen

• Sulkien kasvu päällisin puolin samanlainen nuorilla ja 
vahoilla linnuilla 

 iänmääritys muun puvun perusteella

Sulkiva +1kv tavi kesällä, jolla kaikki siipisulat ja ph:t
kasvussa. Puvussa jäljellä vielä joitain juhlapuvun höyheniä, 
joista iän- ja sukupuolen määrittäminen helppoa
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Porrastettu sulkasato

© Ina Tirri

© Ina Tirri
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• Sulkien vaihtaminen alkaa käsisiiven tyveltä kärkeä kohden sulka 
kerrallaan

Aktiivinen siipisulkasato varpuslinnulla on 
”varma” vanhan linnun tuntomerkki …
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Postjuv-ss ei yleensä
kata siipisulkia

• poikkeuksia:
kiurut,        
pyrstötiainen, 
viiksitimali,  
kottarainen,          
varpuset

© Ina Tirri
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…paitsi!

Esim. alemman kuvan 1kv 
pikkuvarpusen 
siipisulkasato ei eroa yllä 
olevan mustapääkertun 
sulkasadosta

 iänmääritys tehtävä 
poikkeuslajeilla muun 
puvun tai 
sulkimattomien
siipisulkien perusteella



Postnuptial ja postjuvenal -sulkasatojen jälkeen:
 Syksyn, talven ja kevään ajan isolla osalla 

varpuslintulajeista sama vaihtumaton puku

• Erot sulkasadon laajuudessa ikäluokkien välillä 
mahdollistaa iänmäärityksen

• paitsi poikkeuksilla: kiurut, pyrstötiainen, viiksitimali, kottarainen, 
varpuset

 Rengastajan osattava etsiä sulkasatorajoja oikeista 
paikoista

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Sulkasadot ja puvut



• Vanhoilla linnuilla ei sulkasatorajoja esiinny, minkä vuoksi määritys usein 
nuorta epävarmempaa (sulkasatoraja voi jäädä huomaamatta)

• Tukea iänmääritykselle saa usein sulkien muodosta, jotka eroavat 
ikäluokkien välillä

Mustarastaan juv- ja ad-pyrstösulat eroavat toisistaan rakenteen perusteella. Juv-pyrstösulat 
(vas.) ovat terävämpiä ja kuluvat nopeammin kuin ad-sulat (oik.), jotka ovat myös 
talttapäisempiä. Koska mustarastas ei suli pyrstöä postjuv-sulkasadossa, on pyrstösulkien 
muoto ja rakenne hyvä ikätuntomerkki läpivuoden.
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Suomen kesä on lyhyt

• Osa kaukomuuttajista käy täällä vain kääntymässä
- Pääskyt, kultarinnat, kerttuset, sirkkalinnut, lehtokerttu, 

pikkulepinkäinen, punavarpunen

• Eivät suli kesällä lainkaan, hoitavat sen talvella



© Marc Illa

Talvella täydellisesti sulkivilla lajeilla kuluneisuus on hyvä tuntomerkki. Yllä 
nuori rytikerttunen, jonka sulat ovat 1-2kk vanhat ja tuoreet. Alla vanha lintu, 
jolla n. puoli vuotta vanhat, kuluneet siipisulat.
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Termejä

• Puku ja ikä (kalenterivuosina) eivät ole samoja asioita
• Juv = juvenile = nuoruuspuku
• Subad = subadult = ei kumpikaan vaan esiaikuinen
• Ad = adult = aikuispuku, ulkonäöltään muuttumaton

Juv on käytännössä aina 1kv/2kv, mutta 1kv ei ole aina juv
• Esim. juv-puku pyrstötiaisella pysyy n. 1kk, kun taas maakotkalla 1v 

 Ad voi olla lajista riippuen 1-10kv
• Pyrstötiainen voi olla ad n. 1kk-ikäisenä, maakotka n. 7-vuotiaana

Ikämerkinnät varpuslinnuilla:      syksy   /   kevät
Nuori lintu 1kv /     2kv
Vanha lintu +1kv /   +2kv
Iältään tuntematon FL /   +1kv



Sulkasato varpuslinnuilla pelkistetysti:

1. Nuoret linnut sulkivat loppukesästä nuoruuspuvun (juv-
puvun) höyhenet ennen muuttoa, eivät sulkia
Sulkimisrajat (kontrastit) juv- ja postjuv –pukujen välillä

2. Vanhat sulkivat koko puvun:
• paikkalinnut ja lähimuuttajat (ja osa kaukomuuttajista) 

sulkivat pesinnän jälkeen Suomessa
aktiivinen siipisulkasato hyvä ikäkriteeri
sulkasadon jälkeen yhtenäinen ad-puku (ei kontrasteja)

• osa kaukomuuttajista talvehtimisalueilla (kerttuset, 
kultarinta, pikkulepinkäinen, punavarpunen ym.)
kesällä vanhat kuluneita, nuoret tuoreita;

keväällä ikä ei määritettävissä

3. Poikkeukset (molemmat ikäluokat sulkivat täydellisesti)


