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Nikkaroi linnuille koti tai
osallistu niiden ”pihatalkoisiin”
Varsinaissuomalaisesta Koski Tl:n
kunnasta kuuluu iloisia uutisia. Kattohaikarapariskunta kotiutui tänä
vuonna Koskelle, ja Suomen ensimmäiset ”pikkuciccet” ovat juuri kuoriutuneet! Voimme vihdoinkin toivottaa kattohaikaran tervetulleeksi
Suomen pesimälajistoon. Kattohaikarat tuskin olisivat kotiutuneet Koskelle ilman paikallisten asukkaiden heille rakentamaa tekopesää. Näin ollen
ilman ihmisen apua kattohaikara
tuskin olisi onnistunut pesinnässään.
Luonto ja linnut tarvitsevat meidän
apua. Monien lintulajien kannat ovat
hurjassa laskussa. Syitä on tietysti monia mm. ongelmat talvehtimisalueilla
ja muuttoreittien varrella tai muutokset pesimäalueilla. Myös järvien, merenlahtien ja kosteikkojen umpeenkasvu on merkittävässä määrin vaikuttanut lintujen määriin. Umpeenkasvun ehkäisemiseksi on jo tehty
paljon töitä mm. Mietoisten Mynälahdella sekä Kaarinan Kuusistonlahdella, jossa vapaaehtoisvoimin on jo
vuosia niitetty lahden rantoja, ja nykyään se on yksi Turun seudun parhaita kahlaajalintupaikkoja. Viime

vuonna niitettiin koneellisesti mm.
Kaarinassa Kuusistonlahdella ja Järvelän kosteikolla, Turussa Friskalan- ja
Krottilanlahdella, sekä Raisionlahdella, ja se näyttää tuottaneen hyvää tulosta. Tästä on hyvä jatkaa!
Varsinkin vielä 1970–80 luvuilla
Varsinais-Suomen parhaimpiin lintupaikkoihin kuulunut Kaarinan Rauvolanlahti vaatii hoitotoimenpiteitä.
Jätevedenpuhdistamotoiminnan loputtua vedenkierto altaaseen lopetettiin, ja se kasvoi nopeasti umpeen.
Myös lahden pohjukka on täysin
umpeenkasvanut, ja niittokoneella
olisi töitä. Toinen viime vuosituhannen lintukeidas Maarian allas eli Åvik
olisi hienoa saada kunnostettua. Varmasti muitakin jo kunnostettuja ja
kunnostusta vaativia kohteita Varsinais-Suomesta löytyy, tässä on mainittu vain muutama minulle tuttu kohde. Jos mielessäsi on joku kunnostusta vaativa kohde, niin kannattaa olla
yhteydessä yhdistykseen ja katsotaan
voidaanko asialle tehdä jotain.
Myös lintujen pesintöjen auttaminen
on tärkeää. Esimerkiksi tuulihaukan
kanta on saatu hyvään nousuun hienon

pöntötysprojektin tuloksena. Kaarinan
Järvelän kosteikolle ja Salon Halikonlahdelle rakennettiin keväällä yhteensä
yli 30 sorsan pesälaatikkoa, jotta mm.
sinisorsalla, tukka- tai punasotkalla olisi
turvallisempi pesiä, eikä maapedot kuten kettu, supikoira tai minkki tuhoaisi
sorsien pesiä. Varsinkin punasotkan
kanta on ollut jyrkässä laskussa.
Yhdistyksemme on tehnyt jo muutaman vuoden hienoa työtä myös
soilla, mm. Vaskijärven luonnonpuistossa on padottu ojia yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa.
Tämän jutun tarkoituksena on
kannustaa harrastajia kantamaan
huolta lintujen elinympäristöjen säilymisestä. Ottamaan osaa talkootyönä
järjestettyihin projekteihin, varsinkin
omien mieluisien retkikohteiden hoitoon. Tulevan kesän ja syksyn talkootöistä ilmoitetaan mm. Ukuliverkossa
tai yhdistyksen Facebook-sivulla.
Lähde mukaan, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin paikkoja, joissa voimme käydä katsomassa lintuja!
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