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Luonto tarjoaa parastaan

M

ikä on sinun ihmeellisin kotimainen luontoelämyksesi? Minun on joku näistä: Istun aukean kosteikon äärellä ja seuraan aitiopaikalta, kun lokit pelottelevat sorsapoikuetta.
Emo kiertää suojellen poikasiaan, ja pienet sukeltavat pinnan alle aina, kun lokit lentävät kohti nokka ojossa. Etsin suunnistusrasteja metsiköstä, ja parin metrin päästä rymistää hirvi. Istun iltaa omalla terassillani, ja yhtäkkiä pensaikosta köpöttelee supikoira.
Se ei huomaa minua ja pysähtyy viereeni kanssani kesäyötä kuuntelemaan.
Kysyn saman kysymyksen läheisiltäni. Yksi on päässyt hiekkamontulla seuraamaan törmäpääskyjen pesäkylän tapahtumia ja hämmästellyt, miten nopeasti pääskyt lentävät pesiin poikasiaan ruokkimaan. Toinen oli törmätä lumeen maastoutuneeseen riekkoon hiihtolenkillä, oli kuulemma kohistellut
ohi ihan nenän edestä, iso lintu. Eräs ystävä kertoi, että hänen kissakaksikkonsa oli kerran viime syksynä katsellut jähmettyneenä piharakennuksen suuntaan, ja karhuhan siellä oli ollut.

Anna Malk
Päätoimittaja

KOVIMMAT TARINAT taitavat kuitenkin löytyä tämän lehden sivuilta. Linnuille pesäpaikkoja tarjoava
Seppo Karhu kertoo, että ”lehtopöllö syöksyi päälle kuin pommikone” (s. 52). Luontokuvaajamme Timo Kakko-Quednau on nähnyt vaikka mitä. Tähän lehteen hän on ikuistanut hetken, jonka on jakanut
kivellä kampelaa syövän saukon kanssa (s. 50).
Elämysten eksoottisuus vaihtelee, vaikka liikuttaisiin kotimaan kamaralla. Asuinpaikka ja ikä ainakin vaikuttavat. Lapin-lapsi ei hämmästele poroa syömässä kotipihan pensasaitaa tai edes nosta takapenkillä katsettaan, vaikka kokonainen tokka jolkottaisi auton edessä mökkitiellä. Se hämmästyy siiliä Oulun eteläpuolella, lepakoita Heinolassa ja tammenterhoja Paraisilla. Kollega kertoi majakkasaarella menneinä sukupolvina kasvaneista lapsista, jotka eivät mantereelle tultuaan osanneet nimetä puuta.
RIKASTA ON, että näitä riittää. Oman maan luonto tarjoaa mieleen painuvia elämyksiä kaikille, jotka
sen helmaan hakeutuvat. Varsinkin näin keväällä ja kesällä luonnossa tapahtuu paljon.
Sitä enemmän tietysti kokee, mitä enemmän luonnossa liikkuu. Eikä mieleen painuva elämys aina vaadi kovin suuriakaan kohtaamisia, eikä kukaan estä käyttämästä mielikuvitustakaan. Jos jälkiä ei
tunnista, voi päätellä aivan itse. Meidän vaarimme katsoi meidän lastenlastensa kanssa aikoinaan jälkiä lumessa, että jaha, siitä on mennyt lintu huopatossut jalassa.

”

s.44

Hetekan osista saa hyvän
ja ilmavan kuivaustelineen
hortaviljelyyn.

”
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