Talkootyötä lintujen hyväksi

Suota kuokkimassa
Teksti ja kuvat: Turkka Kulmala
TLY järjesti sunnuntaina 1. syyskuuta 2013 suotalkoot Vaskijärven luonnonpuistossa Yläneellä. Metsähallituksen ja TLY:n yhteistyönä järjestetyssä tempauksessa padottiin puiston länsipäässä sijaitsevan Kajavajärven laskupuroon yhtyvä oja, joka kuivattaa Kajavanrahkan ja Kaukosuon välistä suoaluetta.

”Ainakin
haastattelupäivänä
parvea rikasti puuhakas
kuusitiainen”
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tajia yhteisesti ruokavarastoja täydentämällä ja paikkoja siistinä pitämällä. ”Osakeyhtiömuotoisesti”
Maija luonnehtii ja lisää, että noin
kymmenen henkeä käsittävä porukka jakaa hommat sopuisasti. Kukin
tekee sen, minkä ehtii. Hän mainitsee Mauno Mustakankaan, joka on
tehnyt tarkoitusta varten suuret,
maastoon sijoitettavat ruokintaalustat, jotka viedään kesäksi pois ja
tuodaan taas paikalleen lokakuussa.
Siivekkäiden ruokavieraiden lajimäärä on tänä talvena jo 28. Samat
lajit ovat näyttäytyneet runsaina
kuin muuallakin Suomessa ja myös
samoja, joita havaittiin valtakunnallisessa pihabongaustapahtumassa.
Urpiaisia, peippoja, järripeippoja.
Harvinaisempia vieraita ovat täällä
pikkutikka ja harmaapäätikka. Yhtään sairasta lintua ei tänä vuonna
ole Vaarniemen ruokinnalla tavattu,
vaikka esim. urpiaisilla on todettu
salmonellaa melko yleisesti. Lintujen menestystä edistetään myös niiden suojaksi paikan päälle rakennetuilla oksastoilla. Sieltä eivät varpuspöllöt- ja haukat niitä kovin helpos40

ti nappaa. Peipot hakevat parven
suojaa keltasirkkujen joukosta, ja
tiaiset pitävät toisaalla yhtä. Ainakin
haastattelupäivänä parvea rikasti
puuhakas kuusitiainen.
Jätämme talviruokintavieraat
rauhassa syömään ja jatkamme
matkaa alas, kohti ruovikkoa ja
Rauvolanlahden lintutornia. Puut
rinteessä ovat tosiaan vanhoja ja
monessa kuhmuraisessa rungossa
on sopivannäköisiä koloja niitä tarvitseville. Maija kertoo, että jossain
niissä asuu lehtopöllö, jonka nimenkin hän paljastaa: ”Kaalepiksi
me sitä sanotaan”.
Aurinko tuntuu jo ihan hiukan
lämmittävän, kun pääsemme avonaiselle rannalle ja kiipeämme lintutorniin. Maija Kaihlamäki kiipeää
sinne lähes joka päivä. Hän aloitti
lintuharrastuksen vuonna -94 jäätyään eläkkeelle. Koska työhön liittyi
aikanaan paljon matka-ajoa ympäri
Suomen, se ei enää lintuharrastuksen yhteydessä niin kiehdo. Yhtä
kiinnostavaa on tuntea jonkun lähialueen linnusto ja seurata sen muutoksia. Rauvolanlahden tilanne on

muuttunut takavuosista, jolloin
puhdistamo oli vielä toiminnassa.
Alueen lehtoja, Katariinanlaaksoa ja Vaarniemen lehtoa hoidetaan
ns. ennallistavilla raivauksilla, kuten nuorten kuusien hakkuilla, ja
yleisöä ohjataan kulkemaan siten,
etteivät alueen luonnonarvot vaarannu. Myös umpeen kasvavia rantaniittyjä ja merenlahtia niitetään
tai laidunnetaan siten, että monipuolinen linnusto säilyisi mahdollisimman hyvin. Maija Kaihlamäki
on kuitenkin hiukan huolissaan
siitä, että alue on jäänyt puhdistamon sulkemisen jälkeen unohduksiin. Parannustyöt tuntuvat olevan
pysähdyksissä. Luvattuja laskeutusaltaan kunnostuksia ei ole tehty,
altaasta tulevan laskuojan virtaus
on likimain pysähdyksissä, eikä
avovettä ole kevättulvankaan aikaan tarpeeksi vesilinnuille. Lintumäärät ovat vähentyneet, lajimäärät samoin. Rannan sulkeutuminen heikentää siellä muuttomatkalla levähtävien kahlaajien ja
sorsalintujen elinoloja.
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Talkoolaisia kertyi parinkymmenen
hengen joukko, joten työsuoritus
muodostui varsin ilahduttavaksi.
TLY:n jäsenistön lisäksi mukana oli
myös Luonnonsuojeluyhdistyksen aktiiveja. Oja saatiin padottua viidestä
kohtaa, ja lisäksi kaulattiin muutamia
kymmeniä puita kelottumaan lahottajia ja kolopesijöitä varten.
Metsähallituksen luontopalveluiden
suunnittelija Johanna Ruusunen valottaa toimenpiteen merkitystä: – Tartuimme ilomielin TLY:n tarjoukseen osallistua soiden ennallistamiseen talkootyön
merkeissä. Nyt padotut ojat on kaivettu
joskus 40-luvun tietämissä vankityövoimalla paikkaan, jossa raskaiden koneiden käyttö ei tule kysymykseen. Tarkoi-

tuksena oli teettää työ metsureilla sitten
kun ehditään. Nyt urakka saatiin hoidetuksi tehokkaasti kerralla. Puiden kaulaaminen oli myös plussaa, sillä kuivuneen ojanvarren puurivistö erottuu selkeästi muutoin lähes puuttomassa suomaisemassa. Suuret kiitokset kaikille
talkoolaisille Metsähallituksen puolesta!
”Joutua suota kuokkimaan” ei siis ole
ollut pelkkä sanonta. Jos joku ojan kaivajista on yhä elossa ja sattuu lukemaan
tämän lehden, voimme vain pahoitella
hukkaan mennyttä työtä. Mutta ehkäpä
toivo riekon paluusta Vaskijärvelle ilahduttaa sitäkin enemmän.
Suotalkoisiin osallistuivat Markus
Ahola, Sofia Böling, Riitta Hoverfält,
Raimo Hyvönen, Milka Keihäs, Turkka

Kulmala, Kim Kuntze, Franseska Lahdenranta, Fredrika Lahdenranta, Kari
Lehtonen, Heimo Mänty, Aleksi Määttänen, Matti Pellinen, Markus Rantala,
Antti Sintonen, Joonatan Toivanen,
Petri Vainio ja Katariina Vuorinen.
Ruovikkoa niittämässä
Keneltäkään rannikolla retkeilleeltä
ei varmasti ole jäänyt huomaamatta
yksi Saaristomeren rehevöitymisen
tuntuva seuraus: rantoja reunustavat
monin paikoin valtavat ruovikot. Ne
tarjoavat pesimäpaikkoja rastaskerttusen ja viiksitimalin kaltaisille lajeille, mutta alle jää äärimmäisen uhanalaiselle etelänsuosirrille ja muille

”– Tartuimme
ilomielin TLY:n
tarjoukseen
osallistua soiden
ennallistamiseen
talkootyön merkeissä.
Nyt padotut ojat
on kaivettu joskus
40-luvun tietämissä
vankityövoimalla
paikkaan, jossa
raskaiden koneiden
käyttö ei tule
kysymykseen.”
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rantalinnuille tärkeitä laitumia ja niittyjä sekä muuttavien kahlaajien ja sorsien ruokailu- ja lepäilyrantoja.
Rantaympäristöistä omaa luokkaansa Varsinaissuomessa on Mynämäen Mietoistenlahti, joka kuuluu Natura
2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena (SPA).
Lahti ympäristöineen on myös valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukossa. Mietoistenlahden
hoitotoimenpiteet aloitettiin 1990-luvun alussa TLY:n
johdolla ja Jukka Sillanpään ansiokkaalla työpanoksella.
Vuosituhannen alussa hoito siirtyi vähitellen Metsähallituksen vastuulle valtion maaomistusten lisääntyessä.
Kaarinan Kuusistonlahdella ruovikoitumista on jarrutettu
aluksi, 1990-luvulta alkaen, Esko Gustafssonin omakohtaisella työpanoksella ja noin vuodesta 2004 lähtien talkoovoimin.
Päätavoitteena on ollut lahden pohjukan rantaviivan pitäminen
avoimena kahlaajia ja puolisukeltajia varten. Töissä on ollut
mukana yleensä puolen kymmentä talkoolaista kerrallaan ja
yhteensä noin 30 henkilöä. Suhteellisen pienellä työpanoksella
on saatu aikaan tuntuva jälki; Kuusistonlahden ja viereisen lähes
hoitamattoman Piikkiönlahden lintumäärien välinen ero kahlaajien muuttoaikaan on hämmästyttävän suuri.
TLY omistaa raivaussahan ja kolme viikatetta, jotka ovat
kenen tahansa innokkaan luonnonhoitajan käytettävissä.
Hyvä kohde olisi vaikkapa Raisionlahti, jossa Raision kaupunki on aloittanut kiitettävästi koneelliset niitot, mutta
tuloksesta saataisiin vielä parempi lisäämällä päälle hiukan
talkoolaisten niittotyötä.
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