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Pelikaani 

Pelecanus onocrotalus eli Pelikaani on aikuisena pituudeltaan 160 cm ja sen siipien 
kärkiväli on 280 cm. Sen paino on 9-15 kg. 
Väritykseltään pelikaani on valkoinen, mutta sen siipisulat ovat mustat ja silmien ympärillä 
ja jaloissa on vaaleanpunaista. Kun pelikaani rakastuu, se vaihtaa väriä. 
Kosiskeluvaiheessa osa kaulapussista muuttuu vaaleanpunaiseksi, osa keltaiseksi, ja osa 
nokasta muuttuu koboltin siniseksi. Värinvaihdos ei ole pysyvä, väri haihtuu alkuhuuman 
hälvettyä. 

Pelikaanit elävät kaakkoisessa Euroopassa ja Aasiassa aina Mongoliaan saakka. 
Elinympäristönä ovat suot ja matalat järvet sekä jokien suistot. Pelikaani tarvitsee 
pesimiseen suuret järviruokokasvustot, joissa se elää suurina yhdyskuntina,  joissa voi olla 
jopa 30 000 paria. Yleensä pesissä on 2 munaa, joita haudotaan 29-36 päivää. Poikaset 
kuoriutuvat alastomina, ja saavat mustahkon untuvapuvun. 

Pelikaanit muodostavat omintakeisen lajin. Ne ovat kehittyneet merimetson kaltaisista 
linnuista, jotka elivät jo dinosaurusten aikana. Pelikaanien fossiileja on löydetty 40 
miljoonan vuoden takaa, mikä tarkoittaa, että ne sopeutuvat  hyvin ympäristön muutoksiin. 
Pelikaaneihin kuuluu kuusi heimoa, kuten tropiikkilinnut, pelikaanit, suulat, merimetsot, 
käärmekaulat, fregattilinnut. Varsinaisia pelikaaneja tunnetaan suomenkielisillä nimillä 
seitsemän lajia Afrikan-, Pisama-, Kihara-, Australian-, Amerikan- ja ruskopelikaani. Useita 
pelikaanilajeja on kuollut myös sukupuuttoon. 

Ravintonaan pelikaanit syövät pääasiassa kaloja, joita ne pyydystävät matalasta vedestä 
uimalla pinnassa. Saalistus tapahtuu parvissa, jolloin parvi ui laajana kaarena, ja linnut 
paimentavat kalaparven ahtaalle. Napattuaan kalan, pelikaani asettelee kalan nokassaan 
sellaiseen asentoon, että kalan pää osoittaa pelikaanin kurkkua kohti. Sitten se nykäisee 
päätään ja nielaisee kalan kokonaisena. Pelikaani kerää myös saalista venyvään 
kurkkupussiinsa, jota se ei käytä ruoan pitkäaikaiseen säilömiseen, vaan etupäässä 
”verkkona” saalistamisessa. Pelikaani syö myös kilpikonnia, sammakonpoikasia ja 
äyriäisiä. Päivittäinen ruuantarve on 900-1200 g. 

Mikäli olosuhteet ovat suotuisat, pelikaani voi elää 30-vuotiaaksi, mutta näin on harvoin 
tosielämässä. Pesukarhut, alligaattorit ja hait ovat sen vihollisia. Pelikaanit ovat 
ihmisrakkaita – mutta samalla ihminen muodostaa niille vaaran. Käytännössä suurimman 
uhan muodostavatkin ihmisen virittämät kalastusverkot, mereen lasketut myrkyt sekä 
vauhtiveneet. Joskus luonnonvoimat kuten pyörremyrskyt ovat koituneet pelikaanien 
kohtaloksi. 
Lähde: http://www.pelikaanimies.fi/pelicanman/fi/pelikaanit.htm, Wikipedia. 

 


