MUUTTOLINTUJEN MUKANA LUONTOON
Selityksiä PowerPoint-esitykseen
1. Otsikkodia.
2. Kemijärvellä rengastetun (myös kaularenkaallisen) laulujoutsenen matka Jyllannista
Tanskasta Kolariin, missä lintu nähtiin kolmena eri keväänä.
3. Diassa itsessään on paljon tietoa, mutta todettakoon, että kaikki linnut eivät seuraa
vesistöreittejä. Esim. piekanat ja muut isot haukat voivat käyttää hyväkseen vaarajonoja,
joilta ylöspäin nousevat ilmavirtaukset auttavat niiden matkantekoa. Monilla ns.
pikkulinnuilla on ns. rintamamuuttoa. Ne lentävät miltei missä tahansa kohti
pesimisseutujaan leveänä rintamana tietämättä välttämättä, että lajikumppanit tai
lajikumppanien muut parvet etenevät samaan suuntaan. Suuri osa lintumuutosta tapahtuu
yöllä, jolloin maastokuvioilla ei ole välttämättä suurta merkitystä.
4. Esimerkki Pellon seudulla muistiinmerkitystä alkukevään muutosta (täydellinen tilasto on
saatavissa). KA = keskimääräinen tulopäivä; hajonta kertoo yksittäisten saapumispäivien
keskimääräisen poikkeaman keskiarvosta; N = niiden keväiden lukumäärä, jolloin kyseisestä
lajista on saapumishavaintoja; loput sarakkeet ovat saapumiskeskiarvoja tietyiltä (lähinnä
kymmenvuotisjaksoilta) vuosijaksoilta.
5. Ruokintapaikan perustamisessa on vähän vaivaa, mutta siitä on suuri hyöty, koska esim.
matkailuyrityksen ruokailutilan ikkunan takana hyörivät linnut taatusti herättävät
mielenkiintoa. Tämä ruokintalaite on tehty mehukanisterista. Tässä kuvassa etualalla
pikkuvarpunen, joka on lyhyessä ajassa (2000-luvulla) runsastunut alueellamme hurjaa
vauhtia. Taustalla hömö- ja talitiainen.
6. Vähintään yhden ruokintalaitteen on syytä olla suuri säiliötyyppinen, johon mahtuu
kilokaupalla siemeniä. Tässä kuvassa keskellä on viherpeippo ja reunoilla vihervarpusia.
Lisäksi on syytä ripustaa esim. puiden oksista riippumaan tai puiden rungoilla rasvapalloja
ja -makkaroita yms.
7. Kevään edetessä ruokintapaikalle voi tulla jopa satoja lintuja. Ruokintapaikalla voidaan niin
haluttaessa järjestää rengastusnäytös, jos lähistöllä asuvan lintujen rengastajan kanssa
sovitaan. Oletettavasti yksikään matkailuyrityksen asiakas ei ole koskaan nähnyt lintujen
rengastamista. Tässä kuvassa on järripeippoja…
8. …, jotka ovat kauniita lintuja. Koiras järripeippo on juhlapuvussaan kuin koru! Opasta
asiakas pysähtymään, katsomaan ja ihastumaan!
9. Rakenna linnunpönttöjä tai hanki niitä kaupasta. Kun matkailuyrityksen lähimetsissä
(muutaman kilometrin säteellä) on useita pöllönpönttöjä, voivat asiakkaat sopivina
kevättalvina päästä kuulemaan niiden soidinhuutelua, joka kuutamoisena yönä on
jännittävää kuultavaa. Kun helmipöllön (kuvassa) pesäpuuta kopauttaa, hautova naaras tulee
katsomaan: ”Kuka siellä?”
10. Myöhemmin keväällä voit asiakkaiden kanssa mennä ihastelemaan pöllönpoikasia. Tässä
kuvassa on helmipöllön poikasia. HUOM! Helmipöllöä ei tarvitse pelätä, mutta hiiri-, viiruja lapinpöllö voivat pesällään hyökätä ihmisen kimppuun ja aiheuttaa pahoja vammoja.
Näiden pöllöjen pesillä voidaan käydä lintuharrastajan opastuksella. Pönttöjen ei tarvitse
olla kovin korkealla: pöllönpöntöt 2,5 metristä alkaen, pikkulinnunpöntöt 1,5 m, niin että
maasta voi kurkistaa pönttöön.
11. Jos asiasta on sovittu rengastajan kanssa, pöllönpoikaset (tässä helmipöllö) ihastuttavat
asiakkaitanne…
12. … ja niitä voi valokuvata ja silittää! Tämäkin on helmipöllö.
13. Pikkulinnunpönttöjä voi ripustaa aivan matkailuyrityksen lähipuihin (matalalle!). Tässä on
kirjosieppo.

14. Tässä on sinitiaisen poikasia. Pönttöön voi kurkistaa. Rengastajan kanssa sopimalla voidaan
järjestää rengastusnäytös…
15. ... ja taas kamerat räpsyvät – ja silittääkin saa! Lintuja rengastamalla saadaan tietoa, minne
matkailuyrityksen pihalinnut menevät, kuinka kauan ne elävät, palaavatko ne takaisin…
16. Muuttolintujen matkassa voidaan hyvällä onnella nähdä upeita taviokuurnia jo tammikuun
lopusta alkaen (hyvänä pihlajanmarjasyksynä ja -talvena läpi talven).
17. ”Puhdas kuin pulmunen”-sanonta lienee tuttu ainakin suomalaisille. Joka tapauksessa
pulmunen on ihastuttava lintu…
18. …, joka voi joskus pelmahtaa kymmenien, jopa satojen lintujen parvena ruokintapaikalle
(pulmuselle on syytä olla tarjolla kauraa)…
19. …, jonka lähipuissa ne ovat kuin ”varhaisomenia”!
20. Kansallislintumme laulujoutsen on juhlallinen ilmestys.
21. Västäräkki on tuttu ja pirteä kevään sanansaattaja.
22. Kurjet tunnetaan kaikkialla Euroopassa, jopa maailmassa.
23. Piekanamuutto voi olla vilkasta: keskipäivän molemmin puolin voi luodetta kohti matkata
kymmeniä lintuja.
24. Kuovi kuuluu erottamattomasti Tornionlaakson kevääseen!
25. Kahlaajia (tässä kapustarintoja) voi joskus nähdä jopa satapäisinä parvina pelloilla,
suokukkoja kymmenittäin. Viimeksi mainitut ovat erikoisennäköisiä ja hyvin värikkäitä
ilmestyksiä.
26. Kuikkapari.
27. komean karmiininpunainen punavarpunen on eksoottisen näköinen lintu, joka saapuu
alueellemme yleensä toukokuun lopussa.
28. Pikkusirkun voi EU:n alueella nähdä oikeastaan vain Suomessa. Tornionlaaksossa se on
vähälukuinen.
29. Lintuharrastus liikuttaa suuria ihmismääriä. Tässä ollaan Porkkalanniemellä seuraamassa
arktista lintumuuttoa.
30. Alueemme lintutornit palvelevat kaikkia ja niitä on hyvillä lintupaikoilla koko
Tornionlaaksossa.
31. Joskus harvinaiset linnut saavat bongarit pääkaupunkiseudulta Tornionlaaksoon. Tässä
ihastellaan huippuharvinaista…
32. … arokiurua Pellossa (ylempi lintu, alempi on västäräkki).
33. Alkukesän aurinkoinen varhaisaamu tornionlaaksolaisella peltoaukealla, suolla,
vaaramaisemassa tai rannalla voi olla unohtumaton elämys!

