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Kansalliskirjaston näyttelytyöryhmä katsoi ansainneensa onnistuneiden
Pommern-näyttelyn avajaisten jälkeen työhuoneen kokouspöydän ääressä
kuohuviinilasilliset. Näyttelykoordinaattori Inkeri Pitkäranta ehdotti maljaa
muuttolinnuille, jotka uskollisesti saapuvat Suomeen kaukaisilta
talvehtimisseuduiltaan. Keväinen ja kesäinen luonto ei ole vain vihreyttä ja
kukkien loistoa ja tuoksua, vaan myös riemukasta lintujen laulua. Tosin
nykyisin yleinen satakieli ”tjoptjoptjoppelee” yön tullen niin kaikuvasti, että
unta ei ehkä saa ellei sulje ikkunaa.

Tein viikko sitten lintupöntön ja kiinnitin sen puutarhamme nurkassa
kasvavaan raitaan. Ei kestänyt kuin hetken, kun pöntön luota kuului jo
frakkiinsa pukeutuneen kirjosiepon laulu. Alkoi jo kaduttaa, sillä sieppoparka
houkuttelee tunnista ja päivästä toiseen livertelemällä naisväkeä paikalle,
vaikka pesintäaika alkaa olla lopuillaan ja vapaita tyttöjä ei juuri ole liikkeellä.
Sieppo on moniavioinen ja vaimoja on parhaassa tapauksessa jo muissa
pöntöissä, mutta minkä ”Sigismund luonnollensa taitaa…”

Lintujen tunnistaminen ja bongailu on levinnyt kansanharrastukseksi. Viikko
sitten oli Salossa satoja ihmisiä, kaukaisimmat Keski-Suomesta asti,
kärsivällisesti odottamassa, jos Suomessa aivan uusi lintulaji amerikanhuitti
suvaitsisi laulaa tai edes äännellä. Muutama ornitologi sen oli ehtinyt kuulla ja
jo joku nähdäkin. Mutta huitti pysyi vaiti ja ehkä toivotti koko häiritsemään
tulleen joukon huit-sin Nevadaan! Muita tämän kevään harvinaisuuksia ovat
olleet kenttäkerttunen, rusorintakerttu ja Iberian tiltaltti, jonka suomalainen
serkku aikaisemmin tunnettiin tynnyrilinnun nimellä. Ääni kuulostaa
vesipisaroiden tippumiselta tynnyriin.

Kirjakaupat lähes tursuavat lintuoppaita, pieniä ja isoja ja toinen toistaan
koreampia. On taitavasti tehtyjä piirroksia, on valokuvia, on tarjolla keinoa jos
jonkinlaista millä linnun pystyy määrittämään. Silti ohi pyyhältävä haukka tai
pikkulintu jää useimmilta tunnistamatta. Tämä lienee ollut yksi syy miksi
entisaikain ornitologit ja lintumaalarit aina John James Audubonia ja von
Wright veljeksiä myöten ampuivat kaikki linnut, joita kuvasivat.



Yksikään kirjakauppojen lintukirjojen
kuvituksista ei silti yllä
vaikuttavuudessaan Kansalliskirjaston
luonnontieteellisten kokoelmien
atlasten aarteiden tasolle. Erityisesti
ranskalaiset tekivät 1800-luvun
alkupuolella tutkimusmatkoja aina
Australiaan asti ja luontokuvaajien ja
kivipiirtäjien taituruuden ansiosta
kokoelmissa on toinen toistaan
hienompia kuvia linnuista. Oma
ylivoimainen suosikkini on sininen
mangrovemonarkki, mutta lintuja on
eri teoksissa satoja, eikä vain lintuja,
on matelijoita, nisäkkäitä, kaloja,
perhosia …. Toki on
heikompilaatuisiakin kuvia, mutta kauneimmat ovat ylittämättömiä.
Erinomaisen paperilaadun, kivipainotekniikan, käsityön ja taiteellisen kyvyn
yhdistelmänä ne ovat ihmiskunnan aarteita siinä kuin Rembrandtin tai Repinin
maalauksetkin. Näitä folioita voi saada kirjaston erikoisaineistojen saliin
tutkittavaksi ja kupolisalissa voi selata vanhojen kuvateosten luetteloa.

Kun Vesuvius vuonna 79 jKr. purkautui ja hautasi hetkessä tuhkaan Pompejin
ja Herculaneumin kaupungit, hautautui myös paljon hienoa aikalaistaidetta,
joiden joukossa lintuja seinämaalauksissa tai astioiden koristeina, mosaiikkina.
Oli kivitaskuja, kyyhkyjä, pyitä ja viiriäisiä, oli tikkoja, kurkia, hanhia ja
kotkia … Antero Tammisto on antiikin lintutaidetta tutkinut aina Niilin seutuja
myöten ja aiheesta väitellyt ”Birds in Mosaics”-teoksellaan.

Tulta, laavaa ja tuhkaa tupruttaa ja syöksee Etnakin Sisiliassa, josta pieni
kerttu lähetti Topeliuksen Sylvian laulussa terveisiä Suomeen: ”Miss’ sypressit
tuoksuu nyt talvellakin, istun oksalla uljaimman puun, miss’ siintääpi veet,
viini on vaahtovin ja sää aina kuin toukokuun ….!” Jos hiilidioksidin määrä
ilmakehässä kasvaa nykyisellä vauhdilla on meillä kohta magrovemonarkkeja
Suomessakin ja sää aina kuin toukokuun.

Aurinko näyttäisi olevan ainoa, joka ei ihmisten toimista hätkähdä. Se nousee
kevätkesästä korkealle taivaalle, jonne talven tullen vain vaivoin punnertaa,
mutta aina se tulee uudelleen, tulee kuin muuttolinnut keväällä ja tuo
tullessaan iloa ja kokoaa alttareilleen hartaita palvojia. Miten sanoikaan C. W.
Leadbeater: ”Taivas ei ole paikka jossain vaan tietoisuuden tila.”
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Mangrovemonarkki (Myiagra alecto)



Kuvassa: Kivitasku (Oenanthe oenanthe)


