
Kevätkurrutuksia sinulle!

Terveiset täältä Urho Kekkosen kansallispuistosta, 
tarkemmin sanottuna Ukselmapään tunturilta!

Näin kesän lähestyessä linnut tulevat kovasti mieleen.
Tai paremminkin linnut tulevat korviin!
Talvi on hiljaista aikaa.
Talvella vain Riitu-riekko nauraa räkättää, 
tiaiset tirskuttavat
ja kuukkeli naukuilee.
Mutta, kun muuttolinnut saapuvat,
metelinpoikasia vipeltää korviini joka suunnasta.

Vilkkainta metelinpoikasaikaa on touko-kesäkuun vaihde.
Silloin suurin osa muuttolinnuista on palannut.
Linnut ovat pesintäpuuhissa.
Pohjoisen linnuista suurin osa on muuttolintuja.
Suurin osa linnuista lentää talveksi lämpimämpiin maihin.
Eivät pärjää meidän pakkasen ja lumen kanssa!
Eikä talvella löydy ruokaakaan.

Mutta kesällä täältä löytyy ruokaa parvikaupalla.
Miljoonia ja biljoonia parvia lintujen ruokaa suruuttelee ilmassa.
Sääsket ovat tarpeellisia ja tervetulleita.
Näin lintujen ystävänä oikein toivon runsaita sääskiparvia.
Silloin lintuystävät saavat riittävästi ruokaa.
Sapuskaa tarvitaan kovasti, 
että jaksaa rakentaa pesän, 
jaksaa munia ja hautoa munat, 
jaksaa ruokkia poikasia, 
opettaa poikaset lentämään 
ja jaksaa jälleen syksyllä lähteä muuttomatkalle sinne jonnekin kauas.

Pesänrakennusaikaan linnuilla on aina kova kiire.
Pitäisi saada äkkiä pesä valmiiksi ja päästä munimaan.
Tiedäthän, että Lapin kesä on lyhyt ja siksi kiire painaa päälle.

Minulla on tapana auttaa pesiviä lintuja.
Kerään pesätarpeita lintujen apuna.
Kerran jouduimme tosi toimiin, kun eräs kirjosieppo ei ollut löytänyt sopivaa paikkaa.
Kirjosiepot rakentavat pesänsä puiden koloihin.
Tämä kirjosieppoystäväni, 
nimeltään Kati, 
ei siis ollut löytänyt sopivaa koloa.
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Kun kolopuuta ei löytynyt, otin yhteyttä Kyösti-kirjanpainajaan. 
Tunnetko Kyösti-kirjanpainajan?
Kyösti-kirjanpainaja on sellainen pieni kovakuoriainen,
jolla on tummanhohtava kuori yllään. 
Kyösti-kirjanpainajan työnä on kovertaa ja nävertää vanhoja puita niin, 
että ne muuttuvat jälleen maaksi. 
Sitten sinne putoaa vaikkapa puun siemen ja siemenestä kasvaa uusi puu.
Puiden kovertaminen ja lahoaminen kestää tosi kauan.
Lahoavassa puussa ehtii moni lintu pesimään. 

Kyösti-kirjanpainaja kertoi yhden salaisen paikan, 
jossa oli tikan ja palokärjen kanssa yhteistyössä tehty sopiva kolo asunnoksi.
Kyösti kertoi tehneensä siihen hienoa koristekaiverrusta.

Kaikki eivät tosin pidä Kyösti-kirjanpainajasta.
Silloin, kun haluaa kasvattaa puita isoiksi ja vahvoiksi,
kun haluaa sahata niitä ja rakentaa niistä vaikka taloja,
Kyösti-kirjanpainajan kovertamat puut eivät kelpaa.
Mutta täytyyhän Kyösti-kirjanpainajankin syödä!

No niin, 
vein Kati-kirjosiepon pesäkoloon, 
missä kirjanpainajan työ näkyi hienosti. 
Kyösti-kirjanpainaja oli tehnyt upeita taideteoksia seinille. 
Kati oli todella tyytyväinen pesäänsä, 
mutta kiire sillä jo tuntui olevan pesintäpuuhiin; 
kesä on lyhyt 
ja munimiset ja hautomiset on ehdittävä tehdä ajallaan.
Nyt Kati-kirjosiepon laulunuotti alkoi kuulostaa ilostuneelta.

Muutaman päivän kuluttua arvasin, että poikaset ovat kuoriutuneet.
Lumpsuttelin ensin pesää kohden, 
mutta sitten arvelin uusien tulokkaiden, 
pikkuriikkisten poikasten pelästyvän minua ja pysähdyin.

Tiedäthän, 
että pesiviä lintuja ei saa häiritä!
Jätin onnentoivotuslahjani,
parikymmentä sääskeä kannon nokkaan Kati-kirjosiepon noudettavaksi.
Kati-kirjosieppo visersi tyytyväisenä, 
että siitä riittäisi ruokaa heille koko päiväksi.



Näissä merkeissä alkukesäni siis on sujunut.

Mitä lintuja sinä olet nähnyt tähän aikaan?
Oletko nähnyt kirjosieppoa?
Oletko nähnyt västäräkkiä?
Silloin, kun västäräkki ilmestyy,
niin kesä on jo ihan lähellä.
Västäräkkikin syö sääskiä ja muita hyönteisiä.

Pesimisiin!

Toivoo 

Ukselmapään Elska
Urho Kekkosen kansallispuiston oma pikku menninkäinen

Jälkisurinat: 

1.Väritä kirjosieppo, piirrä sille jalat ja oksa, jolla se istuu. 

2.Piirrä myös ruokaa suuhun.

3.Piirrä kuva Kyösti-kirjanpainajasta, joka on tumma koppakuoriainen. Sen var-
talo on kaksiosainen tai oikeastaan sillä on pää ja vartalo. Sillä on kuusi jalkaa, 
kolme jalkaa molemmilla puolilla sekä kaksi tuntosarvea päässä.
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