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Lemmikkilinnullakin on oikeus lentää 

Monissa maissa on yleisenä tapana typistää lemmikkilinnuilta, ja erityisesti lemmikkipapukaijoilta, 
siipisulat, jotta ne eivät pystyisi lentämään. Vaikka tapa ei olekaan Suomessa näin yleistä, vastaan tulee 
säännöllisesti lentokyvyttömiä lintuja, jotka eivät pahimmillaan koskaan opi lentämään, sillä niiden siipisulat 
on typistetty poikasena jo ennen lentämään oppimista. 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kanta on, että lemmikkilinnun siipisulkia ei tule typistää, vaan linnulla tulee olla 
mahdollisuus lentää. Tärkeimmät perustelut tähän ovat: 

• Lentäminen on kaikille Suomessa lemmikkinä esiintyville papukaijalajeille luonnollinen tapa 
liikkua. Luonnossa ne usein lentävät päivässä useita kilometrejä. 

• Lentäminen on linnulle tyypillinen tapa paeta ahdistavia tilanteita. Siipisulkien typistäminen 
poistaa tämän mahdollisuuden, yleensä tehden ympäristöstä linnun kannalta vähemmän 
turvallisen. 

• Siipisulkien typistäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita: erityisesti jos lintu säikähtää ja yrittää 
paeta, tai muusta syystä yrittää lentää, se voi pudota suoraan lattialle ja loukata itsensä. 

• Lentäminen kuluttaa paljon energiaa. Se pitää linnun fyysistä kuntoa paremmin yllä sekä 
ehkäisee mm. ylipainoa. 

Siipisulkien typistämiselle ei ole olemassa tarvetta. Esimerkiksi linnun turvallisuus tulee varmistaa 
tekemällä ympäristöstä linnun kannalta turvallisen, sekä karkaamisen estäminen vaatii omistajalta 
tarkkuutta. 

Sen lisäksi, että lintu siipien puolesta pystyy lentämään, tulee sillä myös olla mahdollisuus lentää päivittäin: 
joko häkin ulkopuolella tai riittävän suuressa lentohäkissä. 

 

Ei luonnosta pyydettyjä lintuja lemmikeiksi 

Luonnosta suoraan pyytäminen lemmikkikauppaa varten on ollut pitkään yleinen tapa saada 
lemmikkilintuja myyntiin. Vaikka tällä hetkellä luonnosta pyydettyjen lintujen tuominen EU:n alueelle on 
kiellettyä lintuinfluenssan takia, on lintujen salakuljettaminen silti olemassa oleva riski. 

Yhdistys ei hyväksy lintujen pyytämistä luonnosta lemmikkikauppaa varten, mm. seuraavista syistä: 

• Luonnosta pyytäminen on merkittävä uhka monien lajien kannolille luonnossa, ja voi yhdessä 
elinympäristön tuhoutumisen ohella ajaa lajin sukupuuttoon. 

• Luonnosta pyydetty lintu ei sopeudu helposti lemmikiksi, vaan voi kärsiä monista erilaisista 
käyttäytymisongelmista. 

• Salakuljetetuista linnuista vain pieni osa selviää hengissä. 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kanta on, ettei kenenkään tulisi myydä tai tuoda maahan luonnosta pyydettyjä 
lintuja. Tämä vaatii tarkkuutta myös ostajilta: heidän tulee olla perillä siitä, mistä lintu on lähtöisin, ettei 
vahingossa tule ostaneeksi salakuljetettua lintua. 

Lisäksi yhdistyksen mielestä luonnosta pyydettyjen lintujen kiellosta pitäisi tulla EU:n alueella pysyvä. 

 


