VALOKUVAUSTA LEINOSPERÄLLÄ

Viimme vuonna haaveilin valokuvaus harrastuksesta. Joutsenet ja kurjet tulivat kevään
aikana pellolle. Touko - Elokuun välisenä aikana pellolla oli parikymmentä erilaista
lintu laumaa, kävin kuvailemassa illalla lintuja. Kurjet ääntelivät ja nauttivat viimeisistä
hellepäivistä. Kävin auringon nousun aikaan kuvailemassa soidin menoja, Mahtava
seurata lintuja kun ne liitää pellolle ja ääntelevät. Isän kanssa käytiin katsomassa
lintuja ja eläimiä luonnossa. Näimme isän kanssa valkohäntä kauriita. Kävin Leinosten
järvellä katsomassa lintuja. Ukkoteeren soidin menot kuuluu aamuisin meidän pihalle
maalis – huhtikuu aikoihin. Telkkä ja sorsat tulee yleensä kun on lämminkeli ja lumet
ovat sulanneet. Leinosjärvellä näkee monenlaisia erilaisia lintuja.
Vaihtui uusi vuosi 2021
Tammikuussa käytiin isän kanssa ojanevalla katsomassa ukkoteeriä ja naaraiden laumaa,
siellä oli noin 150 ukkoteertä ja naaraita. Isä ja iso veli näkivät neljä kettua pellolla, minä
kuuntelin tarkkaan menin takaoven kautta ulos kuusen viereen kuvailemaan kettuja. Isä
kyseli minulta olenko nähnyt korppien lentävän taivaalla. Isän kanssa käytiin katsomassa
kuningas metsoa, ei löydetty ja pohdittiin isän kanssa missä kuningas metso on?

Isä tuli Oulaisista ja luuli nähneensä metson. Käytiin isän kanssa katsomassa kuningas
metsoa sehän siellä oli syömässä viimevuoden vanhoja marjoja
Lähdin aamulla kuuden aikaan katsomaan kuningas metsoa soitimella, otin eväät mukana ja
kuuntelin että käpytikka koputti puuta.

Joutsenet olivat palanneet Suomeen ja lähdin sillon kuvailemaan ekat joutsenet. Isän kanssa
käytiin ajelemassa jos sattuis näkemään kuningas metson ja käytiin Ojanevalla katsomassa
lintuja sekä eläimiä luonnossa. Lähdin polkupyörällä auringon nousun aikaan eväiden kanssa
katsomaan Ojanevalle siellähän oli hanhet, joutsenet, kurjet ja ukko teeret seitsemän aikaan
soitimella. Seuraavana päivänä kävin katsomassa kuningas metsoa, mut ei sitä vaan löydetty.

Kävin jälleen katsomassa kuningas metsoa jotka asustelevat Leinosperällä, sillä on komea
linnunväri ja kuningas metso aamun soitimen aikaan aukaisee komean pyrstönsä. Kerran
lähdin metsään katsomaan kuningas metsoa, kävin niin että minä eksyin metsään enkä
osannut tielle , soitin äitille kerroin että olen eksyksissä enkä osannut takaisin.
Isä tuli hakemaan minut metsästä pois ja sanoin mulle että hyvä että et mennyt ojan ylitse.
Minä sanoin isälle että minä voin mennä kävelen. Minä kävelin polkupyörän luokse kuulin
että joku siitä lähti lentämään metsään, mietin että saattoi olla kuningas metso en nähnyt
ollenkaan koppeloita.

Kävin illalla pellolla kävelemässä jos satuis näkemään lintuja, näin kyyhky lähti lentoon.
Seuraavana päivänä kävin katsomassa näkyykö pellolla ketään, näin että joku lähti lentoon ja
pysähtyi pellolle ja siellä oli töyhtöhyyppä.

Isän kävi kaapista hakemassa aseensa katto kiikarilla mikä lintu taivaalla lentelee.
Siellähän oli merikotka joka liittää taivaalla.

