
Kesän kuumimmat kuulumiset

Hepsulihei taas täältä Ukselmapäältä! 
Olen se Ukselmapää-tunturin menninkäinen, 
Elska, joka tarkkailee luontoa ja sen tapahtumia.

Nyt on se aika vuodesta, että kaikki muuttolinnut ovat saapuneet.
Nyt on kesä ja se tuntuu.
Se tuntuu iholla lämpimänä ilmana.
Kesä näyttääkin ihan eriväriseltä kuin talvi!
Kesä tuoksuu ihan omanlaiseltaan!
Kesän äänet ovat ihan omanlaisiaan!
Kesällä luonnossa on ääniä paljon enemmän kuin esimerkiksi talvella.

Linnut tuovat kovasti ääntä kesään.
Lintujen metelöintiä täällä on jatkunut jo useita viikkoja. 
Linnut etsivät kiireesti puolison itselleen
ja laulamalla puolustavat omaa reviiriään 
eli asuinpaikkaansa.

Nyt kaikki linnut, 
niin muuttolinnut kuin nekin, 
jotka viettävät täällä talven, 
ovat rauhoittuneet pesimäpuuhiin; 
kuka kuusen oksalle, 
kuka vanhan puun koloon, 
kuka suon mättäälle, 
kuka tunturiin kivien rakoseen. 
Laulajaisten kuumin kausi on ohi. 
Joku voi vähän luikautella lurituksiaan 
ja myöhemmin kesällä laulella jotain haikeaa syyslaulua. 

Nyt metsässä onkin mielenkiintoinen aika. 
Munien haudonta on käynnissä. 
Minäkin liikun hyvin hiljakseen, 
astun vain puolella jalalla, etten häiritsisi pesiviä lintuja. 
En tohdi edes kurkata pesään, jossa on munia, 
ettei emo tuntisi oloaan kiusatuksi. 
Tiesithän, että pesimäaikaan kaikki linnut ja eläimet on rauhoitettuja.

Ja…
…hetken kuluttua…
kun poikasia alkaa kuoriutua, on taas säpinää. 
Kuikkaemo opettaa omiaan uimaan, 
sotka sukeltelee pikkuruistensa kanssa, 
pääskypojat harjoittelevat lentämistä. 
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Yksi muuttolintu on sinirinta.
Sinirinta on varmaan saanut nimensä siitä,
että uroslinnulla on sininen kurkku.
Lintumaailmassa yleensä onkin niin,
että uroslintu on komeampi ja värikkäämpi kuin naaras,
siis isälintu on komeampi kuin äitilintu.

Sinirinta on niitä lintuja,
jotka syövät kaikenlaisia hyönteisiä,
joten talvella se ei voi olla täällä.
Talveksi se lentääkin Afrikkaan tai Intiaan.
Siellä ei ole lunta, jäätä ja pakkasta,
joten sieltä löytyy talvellakin hyönteisiä.
Mutta keväällä, ennen kuin ihmislapsilla loppuu koulu,
sinirinta saapuu taas pesimään tänne Lappiin.
Sinirinta tekee pesänsä aika matalalle pajupensaaseen tai mättäälle.
Sinne se munii useamman pikkuruisen munan.
Munat ovat harmaanvihreitä
ja niissä on ruskeita pilkkuja.
Aikalailla ovat kesämetsän värisiä ja hyvin piilossa.
Sitten emo hautoo ja pian sieltä kuoriutuvat pikkuruiset poikaset.
Myös poikasille maistuu erilaiset hyönteiset.
”Hyväääää…”, tuumasi sinirinta
ja kiikutti poikasilleen hämähäkin aamupalaksi.

Parahin terveisin,

Elska

Jälkisurinat: 

1.Väritä sinirinta, piirrä sille jalat ja piirrä se puunoksalle istumaan. 
2.Piirrä linnulle oikeanlaista ravintoa suuhun.
3.Piirrä linnunpesä ja sinne munia.
4.Tee linnunpesä pihalta/metsästä löytyvistä heinistä, höyhenistä, savesta…

Sinirinta
- 13-14 cm pitkä, painaa 15-17 g
- silmän yläpuolella valkea juova
- koiraan kurkku kirkkaansininen, jonka keskellä ruosteenpunainen laikku 
- sinisen kurkkulapun alla kapea valkoinen ja leveämpi punainen raita
- selkäpuoli ja siivet ruskehtavat, vatsa valkeahko/vaalea
- nokka musta
- viettää talvet Afrikassa ja Intiassa
- pesii koivikoissa, pajukoissa, kosteissa tunturimetsiköissä
- pesä mättäässä, matalalla pajussa tai juurakossa
- syö hyönteisiä, etanoita, hämähäkkeja ja matoja
- Lapin maakuntalintu
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