
ntujen astaja
- Isäni ja isoisäni olivat kovia ka-

lastamaan. Tä11ä samalla paikalla he
kuivattelivat kalaverkkoja. Mul1a taisi
joku mennä pieleen, naurahtaa Hannu
Ekblom.

Ekblom virittelee verkkoja niin ikään
Särkisalon Rusthollinlahden maisemis-
sa, rnutta saaliilla onkin siivet, ei ki-
duksia.

"Saalistamisen" keskivaiheilla koke-
nutkin lintumies innostuu, ja Rarla-vai-
mo virittää kameransa kuvauskuntoon.
Yhdestä verkosta löytyy nimittäin pen-
saskefiun ja mokokerttusen ohella myös
luhtakefttunen.
- Tämä onkin vähän harvinaisempi

laji, innostuu Ekblom.
Tilastot kertovat, että Särkisalossa on

rengastettu woden 1974 jälkeen vain I 8

luhtakerttusta.
Hannu Ekblom on herännyt aamuila jo

puoli kolme ja suunnannut heti kolmen
jälkeen tutkimuspaikalleen.
- Aamuyöt ovat kivoja. Muuten on

hiljaista, mutta linnut laulavat, tuumaa
Ekblom.
Verkot kannattaa virittää aamusta,

koska silloin linnut ovat aktiivisim-
millaan.

Pikkulintujen rengastuksen ensimmäi-
nen vaihe on niiden kiinni saaminen.
Hannu Ekblom levittää 12 kertaa ke-
sässä toistakymmentä verkkoa samoille
paikoille vuodesta toiseen.

Varpuslintuja Ekblom on rengastanut
ja tutkinut Särkisalossa jo ruodesta
1992 lähtien.
Verkkoon kiinnittyneet linnut Ekblom

irrottaa nopeastija sujauttaa ne kaulassa
roikkuviin kangaspusseihin. kustakin
verkosta rulleet linnut omaan pussiin-
sa.

- Verkot o\ at eri biotoopeissa..joten eri
verkoista tulee myös eri lajeja.

Yhdestä verkosta kuuluu melkoinen
meteli: Seitsemän talitiaisen poikasta
samassa verkossa.

- Kun yksi menee verkkoon, se äänte-
lee niin, että toisetkin tulevat paikalle,
perustelee Ekblom.

Muut lintulaj it or,at palj on hiljaisempia
niin verkossa kuin kangaspusseissakin.

Lintukerhosta se alkoi
Elettiin ruotta 1964, kun Hannu Ek-

blom perusti kaveriensa kanssa lintuker-
hon Särkisaloon.

- Meitä taisi olla 14 poikaa, tyttöjä
ei yhtään. Muistan, kun Johan Signell
piti meille kirjallisia kokeita kuukau-
sittain. Laukkuni täyttyivät kirjaston
lintukirjoista koulukirjojen kustannuk-
sella. Niiltä aioilta muutama kaveri on
vieläkin näissä touhuissa mukana, sanoo
Ekblom.

Arustajista Ekblom haluaa mainita eri-
tyisesti Pekka jaAino Loivarannan sekä
Kalevi Koskisen ja Timo Helteen.

Itse tutkimusvaiheessa tarvitaan kir-

juria. Tä11ä kertaa kirjurin työt hoitaa
vaimo Raija Ekblom.

Ekblom pyöräyttää linnun pään etu- ja
keskisormensa väliin. Jaloista oikea ote
on aivan tyvestä, läheltä varlaloa.

- Jos tääitä kauempaa ottaisi, niin
saattaisi mennä jalat poikki.
lvlaallikolie ensimmäinen yllätys on

lintuien vatsapuoli. Kun Ekblom puhal-
taa linnun vatsaan, höyhenet väistyvätja
kookas paljas alue tulee nä§viin.
- Se on hautomalaikku eli höyirenetön

laikku mahassa, joka kehittyy vain hau-
toville naaraille, kuvailee Ekblom.

Monien naaraiden kohdalla Ekblom
näkee, että linnun pesintä on vielä
kesken. Munan kehittyminen näkyy
vatsasta.

Iän määritys vaikeaa

Tutkimuksiin kuuluu lajin, sukupuolen
ja iän määritys.

Tä11ä kertaa vanhempia koiraita tarttuu
verkkoihin vain pari kappaletta.

Iän määrityksessä käytetään termejä
maastopoikanen, ensimmäisen kalente-
rir,uoden lintu, toisen kalenterilrroden
linru ja siitä vanhemmat linnut. Nuorten
linrujen iän määritys on helpompaa kuin
vanhempien lintujen.
- Terävät pyrstösulat kertovat yleensä

nuoresta linnusta, pyöreämmät van-
hemmasta.

Luotettavasti iän pystyy toteamaan
vain poikasena rengastetulta linnulta,
joka tavataan myöhemmin.
- Lihas 1, rasva 0, luettelee Ekblom

lähes patenttivastauksen jokaisen linnun
kohdalla.
- Jos linnut tutkittaisiin syksyllä, niin

koko vatsa olisi ihan kermanvärinen.
Lintu kerää syksyä kohti rasvaa, jolloin
10 gramman painoinen lintu voikin
painaa jo 15 grammaa.

Kun myös siipien mitta on tutkittu,
linru punnitaan. Tämä tänä keväänä
synt),nyt pajusirkku painaa 17,2 gtam-
maa ja tämä västäräkinpoikanen 20,8
grammaa.

Nuorla lintua on maallikon useimmi-
ten vaikea tunnistaa lajin tp'pillisten
tuntomerkkien perusteella. Esimerkiksi
vasta pesästä lähtenee1lä sinitiaisen
poikasella sinistä väriä löytyy vähän-
laisesti pyrstöstä. Pää ei ole ollenkaan
tuttu sinitiaisen pää. Vielä vaikeammin
tunaistettava on västiiräkin poikanen.

Kun jalkaan on pujotettu rengas, Ek-
blom päästää linnun vapauteen tutki-
musmökin ikkunasta.

- Västäräkin lähdön tuntisi pelkästä
äänestä, huomauttaa Ekblom pästäes-
sään linaun vapauteen.

Tsirp, tsirp, sanoo lintu ja lähtee kohti
uusia seikkailuja. Rengastaja jää odot
tamaan seuraavaa havaintoa pyrstön
keikuttajasta' 

minna.urpo
@pernionseudunlehti.fi

Pemiönseudun Lehli
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Hannu Ekblom kerää
Laitimmainen verkko
tä.

tottuneesti linnut
siiaitsee aivan
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