Kevätkauden alussa ei voinut kuin arvailla
mitä tuleman pitää. © Jari Laitasalo

31.3. satoi
enemmän lunta kuin
koko talvena.

© Nico Niemenmaa
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Lintuasemilla aamu alkaa auringonnoususta, joskus jo ennen sitä.
© Nico Niemenmaa

KEVÄT SIVARINA HANGON
LINT UA SEMALL A
Nico Niemenmaa

A

loitin siviilipalveluksen 7.1. neljän viikon mittaisella peruskoulutusjaksolla Lapinjärvellä, josta
siirryin Tringan palvelukseen 3.2. Aloitin
toimistotöillä kirjoittaen vanhoja Hangon
lintuaseman eli Haliaksen havaintoja sähköiseen muotoon. 21.2. siirryin Haliakselle, missä olinkin koko kevään.
Työtehtäviini Hangossa sisältyi
muutonseurantaa, paikallisten lintujen
laskentaa, havaintojen (uusien sekä hiljaisina päivinä vanhojenkin) tallennusta,
sekä joitakin pienempiä hommia.
Alkujakson mieleenpainuvin
havainto tapahtui 12.3. Aamuvakio jouduttiin aloittamaan saunan katoksen tarjoamassa suojassa huonon sään vuoksi.
Sateen loppuhetkillä 2kv jääkuikka lensi
itään aivan niemen editse, niin läheltä
että se täytti koko kaukoputken kuvan
ollen hätkähdyttävä ilmestys.
22.4. oli itselleni mieleenpainuvin
päivä. Olin ollut koko aamun bunkkerilla, missä oli aamun aikana havaittu
mm. naaras sepelrastas ja riuttatiira.
Puolenpäivän jälkeen mietin asemalle
paluuta. Kurkia oli kuitenkin alkanut

näkyä horisontissa, eikä bunkkeria voinut jättää tyhjilleen, joten odottelin että
joku toinen miehittäjä pääsisi bunkkerille. Silloin näkyi kuitenkin jo satoja
kurkia samanaikaisesti tulossa mereltä,
ja hetkessä niitä oli näkyvissä jo yli tuhat,
enkä enää miettinyt asemalle paluuta.
Pian melko läheltä havainnointibunkkeria lensi 2kv arosuohaukka yhdessä sinisuohaukan kanssa ja hetken päästä löysin hienon arosuohaukkakoiraan itäpuolelta. Kurkimuuton hiljennyttyä palasin
viimein asemalla, jolloin näkyi vielä kolmaskin arosuohaukka, tällä kertaa naaras. Kurkisumma oli loppujen lopuksi
5200 muuttavaa.
Kevään kovin taksoni oli 19.5. löytynyt hemprichii-alalajin sepeltasku, joka
saatiin myös verkkoon. Kyseessä oli Suomen kolmas havainto kyseisestä alalajista, joka saatetaan tulevaisuudessa
muuttaa omaksi lajikseen. Havainnosta
saisi tuolloin nojatuolipinnan.
Keväällä saatiin myös uusi laji asemalle, kun 4.6. tiibetinhanhi oli aamulla
hetken Gåun lahdella ennen lähtöä lännen suuntaan.

Kevät lintuasemalla on todella
omanlaisensa kokemus. Itse ekobongarina kuljen lähinnä pyöräillen ja siten
kuulen normaalisti enemmän tavallisia
lajeja kuin autoileva harrastaja. Haliaksella kuitenkin kuuli lähinnä niemen
pesimälajiston laulua, eikä siellä pesinyt
tänä vuonna lainkaan esimerkiksi punakylkirastasta, ja niiden muuton päätyttyä
punakylkirastaan laulua ei kuulunut. Asia
voi vaikuttaa aika vähäpätöiseltä, kun
kyseessä on niin yleinen laji, mutta huomasin kaipaavani sen laulua! Tällaisia
tuntemuksia ei pääse kokemaan, jos viettää aina samanlaisia keväitä, eikä silloin
myöskään välttämättä opi arvostamaan
tavallisia lajeja kuten punakylkirastasta.
Siviilipalvelus Tringalla on ainutlaatuinen tapa suorittaa tämä pakollinen
palvelus. Luulen, että melkein jokainen
lintuharrastaja haluaisi joskus viettää
pidemmän jakson jollain lintuasemalla,
mutta nykymaailmassa se on entistä vaikeampaa. Siksi olikin hienoa saada mahdollisuus viettää kevät lintuasemalla ja
suorittaa samalla sivaria. Myös toimistohommat ennen ja jälkeen Haliaksen olivat lintuaiheisia ja mieleisiä. Haliaksen
havaintojen tallentamisen lisäksi jatkoin
vanhojen Tringa-lehtien viemistä BirdLifen lintulehtiportaaliin. Siinä oppii
todella paljon Tringan ja koko lintuharrastuksen historiasta, kun selailee vanhoja Tringa-lehtiä eri vuosikymmeniltä.
Siviilipalvelusta Tringalla voi suositella jokaiselle nuorelle lintuharrastajalle.

Kevään harvinaisin taksoni oli sepeltaskun
hemprichii -alalaji, joka oli kolmas havainto Suomesta kyseisestä alalajista. Se saatetaan tulevaisuudessa erottaa omaksi lajikseen, jolloin siitä saisi
nojatuolipinnan. Taustalla linnun verkkokierroksen
aikana löytänyt Tomas Swahn. © Nico Niemenmaa
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