VUOSI 2021 OLI JÄLLEEN HYVÄ LINTUJEN PESÄPÖNTTÖJEN
SUHTEEN PARKEA BIZIRIK (ELÄVÄ PUISTO) YHDISTYKSELLÄ
Olemme käyneet jälleen läpi asettamamme linnunpöntöt hyöteissyöjä- ja
yöpetolinnuille. Tämäkin vuosi on ollut hyvä. Ympäristössämme on kova puute vanhojen
puiden luonnollisista onkaloista, niitä on joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Iäkkäiden
puiden kaatamisen vuoksi lukuisilla kolopesijöillä on suuria vaikeuksia löytää sopivia
paikkoja, jotka kelpaavat pesän rakentamiseen. Pula sopivista onkaloista on niin suuri,
että osa lintupareista pesii paljaalla maalla rinteiden raoissa tai maassa olevissa koloissa,
jolloin niiden haavoittuvuus on erittäin korkea johtuen helposta altistumisesta
petoeläimille tai sateen aiheuttamille valumille. Edellämainitut vanhingot ovat vain osa
ihmisen toiminnan aiheuttamista harmista.
Puistojemme vihreäksi maalatut linnunpöntöt heiluvat hiljaisesti tuulessa. Ja sieltä
löytyvät linnut, jotka laulavat ja suorittaavat taidokkaita akrobatioitaan suojaten samalla
puita sairauksilta pitämällä tuholaiset ja taudit kurissa, hoitaten samalla myös meidän
ihmisten terveyttä. Donostiassa, Astigarragassa, Errenteriassa ja Irunissa on yhteensä 28
linnunpöntöä, joihin on suoritettu 145 tarkastusta. Niihin on munittu 116 munaa, näistä
96 on kuoritunut ja 77 jälkeläistä on lähtenyt maailmalle; tarkemmin eriteltynä 62
talitiaista (Parus major), 13 sinitiasta (Cyanistes caeruleus) ja kaksi lehtopöllöä (Strix
aluco). Tämä on 250 tunnin vapaaehtoistyön tulos mukaan lukien matkat, tarkastukset,
ylläpito, tiedonkeruu, kenttämuistikirjan kirjoittaminen, käännökset, viestintä, tallenteet,
informatiivisten videoiden editointi...
Kolmenkymmenenyhden vuoden (1990-2021) yhteenlaskettu tulos on vaikuttava
ja ainutlaatuinen ympäristössämme, kenties myös koko maailman mittakaavassa. Antaa
numeroiden
puhua
puolestamme.
Olemme
tehneet
7345
tarkastusta
linnunpönttöihimme. Niissä on syntynyt ja lentänyt ulkomaailmaan 2448 lintua: 4
puukiipijää (Certhia brachydactyla), 9 lehtopöllöä (Strix aluco), 20 varpusta (Passer
domesticus), 26 kuusitiaista (Periparus ater), 86 pähkinänakkelia (Sitta europaea), 223
sinitiaista (Cyanistes caeruleus) ja 2080 talitiaista (Parus major).
Linnunpönttöjen käyttö on ilmeisen hyvää keväällä, eikä se näytä olevan
huonompaa muinakaan vuodenaikoina. Linnut menevät niihin nukkumaan, pakevat
kylmältä, sateelta ja saalistajilta. Selvä merkki tästä on jätökset, jotka kaavimme pois,
kun pönttöjä on puhdistettu. Yksi tämän valtavan vapaaehtoistyön voimannäytöistä on

valokuvanäyttely "30 vuotta linnunpönttöjä" joka on saanut hyvän vastaanoton kaikissa
niissä paikoissa, joissa se on jo nähty. Ihmisten energia, illuusio, ponnistelu,
omistautuminen, halu jatkaa tätä toimintaa ja ystävyysuhteet ovat vain muutamia niistä
lahjoista, jotka elämä antaa meille, kun omistaudumme olemaan sitä, mitä meidän ei
koskaan pitäisi lakata olemasta... inhimillisiä ihmisiä.

Katso ja nauti videosta: 2021, jälleen hyvä vuosi Parkea Bizirik (Elävä puisto)- yhdistyksen
linnunpöntöissä
-

-

YouTube (BASQUE): https://youtu.be/Cl8CqVsDpVU
YouTube (SPANISH): https://youtu.be/L1Ce7ZWvzfw
YouTube (FRENCH) https://youtu.be/ciJS5hULfvc
YouTube (ENGLISH): https://youtu.be/HkX9NP3Xq0Q
YouTube (FINNISH): https://youtu.be/F5zdC-VALPI

Jatkakaamme työtä luonnon ja samalla ihmisten hyväksi
Parkea Bizirik “Kukulunbera” - Elävä puisto “Tamminkainen” - yhdistys
Donostia / San Sebastianissa, 7 toukokuuta 2022

Talitiaisnaaras hautomassa (Parus major)

Lehtopöllön poikasia (Strix aluco)

Egian kaupunginosan alikulkutunneli . Okendon kulttuurikeskus.
Näyttely "30 vuotta linnunpönttöjen vuoksi" levittää tietoisuutta ja tietoa

Valokuva: Joseba Gurutz de Vicente
KIRJA (baskinkieli ja espanja). 20 euroa
Kristina Enean Gladysin puisto. Historia – Kasvisto – Eläimistö
Yhteystieto: info@parkeabizirik.org

