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Lintuharrastajan kevät

Linnut liikuttavat meitä monin tavoin. Illalla puoli yhdeksän ai-
kaan puolison puhelimeen tuli viesti kahdesta ruostepääskystä
muutaman kymmenen kilometrin päässä. Viiden minuutin ja

muutaman puhelinsoiton päästä auto oli täynnä lintuihmisiä, kameroi-
ta ja kaukoputkia. Itse bongauspaikalla oli saapuessamme jo varsin
kattava joukko Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aktii-
viväkeä. Ilta oli harmaa ja vesisateinen, mutta tunnelma kotoisa — her-
jaakin heitettiin. Linnut pitivät sadetta lehdettömissä koivuissa mutta
suostuivat välillä viihdyttämään meitä pikku saalistuspyrähdyksin. Osa
väestä jatkoi juttuaan paikallisella huoltoasemalla kahvin ääressä. Me
muut lähdimme tyytyväisinä koteihimme.

Kevään ja muuttolintujen saapuminen on vuodesta toiseen suuri ta-
paus lintuharrastajalle. Harvinaisuuksia riittää bongattavaksi, ja ret-
keillessä on kiehtovaa havainnoida lajien saapumisjärjestystä ja ver-
tailla vuosia keskenään. Todella asiaan vihkiytyneet luettelevat ulko-
muistista eri lajien aikaisimmat saapumispäivämäärät. Nykyisin asiaan
kuuluu päivitellä kevään aikaisuutta. Tutkijat, kuten allekirjoittanut,
kopioivat kuumeisesti karttoja ja kaivelevat rengastusvälineitään ros-
kaisista pussukoistaan. Mielessä käy, että tavarat olisi edellisen kauden
päättyessä voinut huoltaa paremminkin. Lintuverkkokin on rikki jo
kolmatta kesää. Maastokausi pääsee aina yllättämään; tänä vuonna
töyhtötiaistenrengastaja on myöhässä, ennen kuin on ehtinyt edes etsiä
maastokenkiään!

Myös suuri yleisö panee merkille lintujen saapumisen. Monet teke-
vät huhtikuun lopussa koko perheen retkiä läheisille pelloille ihastel-
lakseen hanhien ja joutsenten joukkoja. Täällä Oulun seudulla tällai-
seen retkeilyyn on mitä hienoimmat edellytykset. Keväisenä aamuna
linnunlaulusta ilahtuu lajeja tuntematonkin luonnonystävä. Jokaisessa
itseään kunnioittavassa sanomalehdessä julkaistaan juttuja kevään ete-
nemisestä ja lainataan ”kuu kiurusta kesään” -lorua. Kovin kesäiseltä
ei vielä vaikuta, vaikka runon mukaan pääskysestä ei olisi kesään päi-
vääkään. Kun Etelä-Suomessa luonto jo viheriöi, täällä pohjoisessa hii-
renkorvatkin antavat vielä odottaa itseään.

Yhtä varmasti kuin jokakeväinen koiranjätöskeskustelu nostetaan
nykyään esille myös lintujen aiheuttamat ongelmat. Lintuinfluenssa-
rintamalla on ollut tänä keväänä viime vuoden hysterian jälkeen oudon
hiljaista, mutta sentään naurulokit ja valkoposkihanhet ovat päässeet
televisioon. Merimetso pani paremmaksi päätymällä hallitusohjel-
maan. Aggressiivisesti käyttäytyvät lokit ovat toreilla todellinen harmi,
ja naurulokkiyhdyskunnat häiritsevät varmasti ihmisten mielenrauhaa
metelöinnillään. Ihmettelen kuitenkin ongelmien ratkaisuehdotuksia,
joihin sisältyy uhanalaiseksi luokiteltujen lintujen ampuminen. Luuli-
si olevan itsestään selvää, että ainoa järkevä tapa ratkaista ongelmat
pysyvästi on puuttua lintujen ravinnonsaantiin. Ruoan perässähän ne
turuille ja toreille tulevat.

Tässä Luonnon Tutkijan numerossa käsitellään muun muassa Poh-
jois-Suomen linnustoa ja pohjoisen satakieleksi kutsuttua sinirintaa.
Linnut ovat yksi niistä biologian tutkimuskohteista, joissa harrastajien
ja tutkijoiden tiet kohtaavat hienolla tavalla. Monet lintuharrastajat lu-
kevat hyvin kiinnostuneina artikkeleita eri lajien pesimäbiologiasta, le-
vinneisyydestä, muuttoreiteistä tai reagoinnista ilmastonmuutokseen.
Alan tutkijoille taas harrastajien esimerkiksi lintuasemilla keräämät
pitkäaikaiset aineistot ovat valtavan arvokkaita. Tällaista tutkimuksen
ja harrastuksen vuoropuhelua pitäisi mielestäni vieläkin enemmän ar-
vostaa ja kannustaa.
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