Lintujen talviruokintapaikat Moisiolla, Pähkinäniemessä ja Porlassa
Lintujen talviruokinnan ansiosta monien meillä
talvehtivien lintujen kanta on kasvanut. Esimerkiksi
sinitiainen, talitiainen, viherpeippo ja punatulkku ovat
selvästi hyötyneet ruokinnasta.
Auringonkukan siemenet ovat monien lintujen herkkua.
Niihin ovat mieltyneet tiaiset (tali-, sini-, hömö-, töyhtöja kuusitiainen) sekä varsinkin viherpeippo ja
punatulkku. Satunnaisista lintulautavieraista peipot ja
järripeipot ovat oppineet kuorimaan auringonkukan
siemenet. Maahan karisseita siemeniä syövät muun
muassa fasaanit, närhet, harakat, mustarastaat ja
toisinaan urpiaisetkin.

- Info-taulun tekijät Jan Södersved teksti ja Merja Eriksson
piirroskuvat .

Keltasirkut pitäytyvät visusti supisuomalaisen kauran
maussa. Niitä ei vierasmaalaisilla herkuilla houkutella.
Kauraruokinnalla keltasirkut saavatkin sitten olla melko
yksinään, sillä useimmat muut turvautuvat vähemmän
rasvaa ja energiaa sisältävään kauraan vasta, kun
muuta ei ole tarjolla. Helpoimmin kauraan kajoavat
varpunen, närhi ja fasaani.
Ruokintapaikan yllätysvierailijoina voit nähdä vaikkapa
nokkavarpusen, pikkutikan tai harmaapäätikan. Myös
varpushaukka ja varpuspöllö voivat tulla paikalle
norkoilemaan pikkulintusaaliin toivossa.

Keltasirkku
Emberiza citrinella

Eläinrasva ja erilaiset valmiit talipallot ovat suosittuja
tiaisten keskuudessa. Kovalla pakkasella ne voivat
viedä voiton jopa auringonkukan siemenistä. Myös
käpytikka ja muut tikat ovat oppineet ruokailemaan
rasvaruokinnoilla. Rasva kannattaa aina kiinnittää
kunnolla, jotta närhet, harakat tai oravat eivät vie
kerralla suuria kimpaleita.
Lintujen ruokintapaikat on perustettu yhteistyössä
Lohjan lintutieteellisen yhdistyksen Hakki ry:n, Lohjan
kaupungin ympäristönsuojelun ja puisto-osaston
kanssa. He myös vastaavat linturuokintapaikan
valvonnasta ja ruokahuollosta. Halutessasi voit tuoda
puiden lähioksille rasvapalloja tai muuta linnuille
tarkoitettua rasvaa. Ruokinta-automaattien täyttäminen
on kielletty.
Ruokkiessasi lintuja voit antaa niille siementen ja
rasvan lisäksi monenlaista muuta ruokaa, kunhan se ei
ole suolaista tai pilaantunutta. Murskattu maapähkinä
on todellista herkkua tiaisille ja leivänmurut maistuvat
monille linnuille. Rastaille ja tilhille voi tarjota omenoita
tai marjoja. Tarjoatpa mitä ruokaa tahansa, tärkeintä on
jatkaa ruokintaa kevääseen saakka, kun sen kerran on
aloittanut.

- Ruokinta-automaatit, joihin mahtuu 25kg
auringonkukansiemeniä ja kauraa 30kg.

Punatulkku
Pyrrhula pyrrhula

Suothan ruokaileville linnuille rauhan. Tarkkaile
lintuja vain tieltä.

Ruokintapaikoista lisätietoa
Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry:
https://www.hakkilohja.fi/lintuharrastus/lintujen-ruokinta/
Lohjan kaupunki:
Jarkko Koskela, s-posti jarkko.koskela(a)lohja.fi
Moisio:
Aki Mettinen (Hakki)
p. 040 7671681, s-posti aki.mettinen(a)gmail.com

- Ruokintapaikka on suunniteltu niin, että ohi kulkijat voivat tuoda
linnuille sopivaa ruokaa

Pähkinäniemi ja Porla:
hakki(a)birdlife.fi
Lohjan ympäristönsuojelu ja
Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry.
Teksti: Jan Södersved
Piirrokset: Merja Eriksson

Talitiainen
Parus major

