Nuorisojaosto
lanne on merkitsevästi päinvastainen. Myös Ruissalon Kansanpuiston alueen (7,8 ha) laskennoissa ei vuonna 1980 havaittu
sirittäjää lainkaan, mutta v. 1991
yhdeksän paria (Normaja ym.
1995). 1990-lopussa runsastuminen edelleen jyrkkeni koko
Ruissalossa, kuten myös Turusta
n. 15 km luoteeseen sijaitsevissa
Oukkulanlahden metsissä (Lehikoinen & Gustafsson 2003).
Marjaniemen tavoin nokkavarpusen ja ruokokerttusen kannat
ovat runsastuneet laajalti koko
Lounais-Suomessa (Lehikoinen
& Gustafsson 2003).
Kiitokset
Juhani Toukolalle 1970-luvun ansiokkaista laskentakerroista sekä
kommenteista käsikirjoitukseen.
Mia Röngälle monista rakentavista kommenteista käsikirjoitukseen. Veli-Pekka Rautiaiselle kommenteista. Irene Routiolle retkiseurasta ja mielipiteistä.
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”PÖLLÖILYÄ” MASKUSSA
teksti ja kuvat: Elmeri Juuti 9v. ja Jyri Juuti
Nuoresta iästäni huolimatta olen jo muutaman vuoden ajan ollut innokas
lintuharrastaja ja kameraakin olen
ahkerasti kantanut mukanani retkillä.
Minua ovat eniten kiinnostaneet petolinnut
ja esimerkiksi pöllöt, ja olenkin jo pitkään
haaveillut pääseväni seuraamaan petolintujen
rengastusta. Toiveeni toteutui viimein nyt syksyllä,
lokakuisena perjantai-iltana, jolloin
olin isäni kanssa rengastaja Ari Rivaston luona
Maskussa seuraamassa pöllöjen
rengastusta.

Saavuttuamme n. klo
21:n aikaan Maskun Lankilaan oli
meitä odottamassa jo kaksi sarvipöllöä, jotka olivat tulleet verkkoon alkuillasta. Sää oli aika hyvä rengastusta
ajatellen, joten meillä oli hyvä tunne
siitä, että nyt saisin nähdä ekan kerran
myös helmipöllön.

Iltapalan syömisen yhteydessä juttelimme hieman
rengastuksesta, koska se kiinnosti
minua kovasti. Arilla oli pöydällä
myös tietokone, jossa näkyi kahden
infrapunakameran videokuvat, ja
näin pystyisimme seuraamaan pöllöverkkoja koko yön.
Ilta kului hyvin rupatellessamme ja

kuvia katsellessamme, ja kesken kaiken huomasin jonkin lentävän suoraan yhteen pöllöverkkoon. Ari kertoi, että ”tuo voisi olla helmipöllö,
mutta odotetaan hieman, että se jää
kunnolla kiinni verkkoon, jotta pöllö
ei pääse heti irti kun mennään hakemaan sitä verkosta”. Minulle tuo olisi
elis, ja en millään olisi jaksanut odottaa, vaan halusin mennä heti verkon
luo hakemaan helmipöllöä. Odottelimme kuitenkin tietokoneen ääressä
jännittyneinä, että milloin pääsen
katsomaan ensimmäistä helmipöllöäni. Meidän epäonneksemme pöllö
pääsi kuitenkin irti verkoista ja lensi
saman tien pois. Minua harmitti, kun
en päässyt näkemään tuota pöllöä ja
eliskin taisi mennä sivu suun.
Kului ehkä tunti, kun näin yhtäkkiä

Seuraa yhdistystä myös
acebookissa!
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Kuvissa sarvipöllö.
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Maija on Rauvolassa
kuin kotonaan

Susanna Auvinen

Kuvissa helmipöllö.

jonkin lentävän taas kameran edestä;
valkoinen silhuetti vain pyyhkäisi ihan
kameran edestä, ja sitten sitä ei enää
näkynyt lainkaan. Kului taas hetki,
kun sanoin ”katsokaa mikä tuolla
puunoksalla oikein on”. Pienet pyöreät valot vain loistivat pilkkopimeässä
metsässä. Ari kertoi, että ”jos se on
pöllö niin se kääntelee kyllä päätänsä
ja sen huomaa kameran kuvasta heti”.
Katselin tietokoneen ruutua ihan
hiljaa ja ajattelin, että ”olisipa se nyt
se helmipöllö” ja samassa näin kun se

lähti liitämään suoraan kohti verkkoa,
joka vain heilahti. ”Jes, nyt pöllö jäi
kiinni verkkoon kunnolla”! Tässä vaiheessa olin jo kovaa kyytiä lähdössä
juoksemaan verkolle päin, kun isä
huusi perään että ”pistä poika ulkotakki päälle ettet vilustu”!
Pöllörengastuksen saldo alkuyöhön
(klo 02:een) mennessä oli kolme sarvipöllöä ja yksi helmipöllö, toinen
helmipöllö kun pääsi irti. Oli hienoa,
kun sain pitää molempia pöllöjä kädessä ja vielä silittää niitä. Sarvipöllö

oli vähän ärhäkämpi kuin helmipöllö
ja se puhisi aina välillä ja naksutti
nokkaa. Retken kohokohta oli kuitenkin se, kun helmipöllö päästettiin
rengastuksen jälkeen vapaaksi ja se jäi
ihan siihen viereen kuuseen istumaan; sainkin siitä hyvät kuvat, kun
se kurkisti oksien keskeltä.
Tämä oli ensimmäinen pöllörengastusreissuni ja kiitokset Arille ikimuistoisesta rengastusyöstä. Oli kiva
olla Arin ja isän kanssa ”pöllöilemässä”. Pöllörengastus oli tosi kiva kokemus, vaikka pimeä metsä hieman
aluksi pelottikin minua. Odotan jo
kovasti, että pääsen taas uudelleen
seuraamaan pöllörengastusta keväällä
tai seuraavana syksynä.

”Jes, nyt pöllö jäi kiinni
verkkoon kunnolla”!
Tässä vaiheessa olin jo
kovaa kyytiä lähdössä
juoksemaan verkolle päin
kun isä huusi perään että
”pistä poika ulkotakki
päälle ettet vilustu”!
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Kuvassa viimeinen sarvipöllö, jonka
saimme verkoilla n. klo 0:20 yöllä.
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Rauvolanlahti sijaitsee Turun ja Kaarinan rajalla ja kuuluu valtakunnalliseen vesiensuojeluohjelmaan. Pääosa lahden
vesi- ja ruovikkoalueesta rauhoitettiin vuonna 2004. Alue sisältyy myös Natura-verkostoon. Se on suosittu retkeilyalue,
johon pääsee helposti tutustumaan viitoitetulla reitillä. Katariinanlaaksosta päin ruovikon halki johtaa pitkospuut, jotka
jatkuvat aina lintutornille saakka.

Yksi alueen vakioretkeilijöistä ja lintujen tarkkailijoista on Maija Kaihlamäki, joka on luvannut toimia
paikallisoppaana kirpeänä helmikuun aamuna.
Tapaamme Kaarinassa, entisen
vedenpuhdistamon kupeessa, mutkaisen tien päästä löytyvällä parkkipaikalla. Aamu on kimmeltävän
kirkas ja hyytävän kylmä. Juuri
tällaisena päivänä on hyvä tietää,
että talvilinnuista pidetään huolta
ja niiden selviytymiseksi nähdään
vaivaa. Sitä olen menossa todistamaan Rauvolanlahdella, Vaarniemen ruokintapaikalla. Maisemissa,
jossa Maija Kaihlamäki käy päivittäin seuraamassa lintumaailman
tapahtumia. Kevät on jossain kaukana tulevaisuudessa, mutta Maija
on kuitenkin huomannut jo selvät
kevään merkit. Hän osoittaa parkkipaikan vieressä kasvavaa kuusiaitaa, jonka uumenista kuuluu pik-

kuvarpusen kiihkeitä kutsuääniä.
Niitä on siellä hytisemässä koko
joukko niin piilossa, että vaikka
ääni kuuluu selvästi, ei silmä tapaa
yhtäkään höyhenpalloa.
Kun lähdemme tallustamaan
kohti metsää, askelten narske pakkaslumella peittää kaikki hennot
piipitykset, mutta Maija Kaihlamäki tietää, mitä ääniä tällä retkellä on mahdollista kuulla ja
keitä lintumaailman edustajia tavata. Kun polku kääntyy vanhojen
puiden lomaan, olisivat seuraavana vastassa keltasirkut, hän ennustaa. Ja tuossahan ne ovatkin, suuren kuusen juurella noukkimassa
maasta jotain nokkiinsa. Omalla
lintulaudallani ei tänä talvena ole
keltasirkkuja näkynyt, mutta onneksi ovat täällä hyvässä tallessa
eikä ruuasta näy olevan puutetta.
Itse ruokintapaikalta tavatut sinija talitiaiset eivät ihan malta kes-

Turun Lintutieteellinen yhdistys ry - Ukuli 44 (2) - 2013

kittyä vain kupunsa täyttämiseen,
vaan ajelevat toisiaan takaa puiden
oksien lomassa. Selviä kevään
enteitä sekin.
Maija kertoo enemmänkin Vaarniemen ruokintapaikan vaiheista.

”Maija kertoo, että
jossain niissä asuu
lehtopöllö jonka
nimenkin hän paljastaa:
Kaalepiksi me sitä
sanotaan.”
Lintujen ruokinta alkoi täällä jo
vuonna 1999 nykyistä pienimuotoisempana, mutta nykyään se on vakiintunut tärkeäksi osaksi paikallisten lintujen talvesta selviytymistä.
Siitä huolehtii joukko lintuharras39

