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Kuustontahden tintutornitta avautuva maisema kohti Mynätahtea muuttuu täysin ruovikon nhiton ansiosta. Ensi kesänä
kahdeksan hehtaarin aLueeLta taiduntavat tehmät.

Ruovikon ravinteet kiertävät pellolle
ci Saara Huovinen

Mynälahden rannalla Kuus
tonlahden lintutomflta avau
tuvassa maisemassa myllertää
telaketjuiri varustettu rinnekone-kaksoissiippuri, joka
niittää ruovilckoa tasaiseen

tahtiin. Jäljelle jää musta ja
mutainen maa, jossa kulldjan
jalka uppoaa enemmän kuin
saappaanvarren mitan verran.
Ensi kesänä täällä laiduntavat
lehmät.
Mynälahden movikoiksi
ryöstäytyneitä entisiä laidun

rantoja on kunnostettu nii
tyiksi 1990-luvun puolivälistä
alkaen, jolloin työn aloittivat
lintuharrastajat tallcoffla. Nyt
hoidossa olevia alueita on jo
130 hehtaaria, ja Kuustonlah
della sitätulee kahdeksan heh
taaria lisää.

Niittokoneen atte vaaditaan tetaketjut, jotta tiikkuminen rantaruovikossa onnistuu.

Kankaanpäätäisen Län
nen Jäwiperkaus Oy:n tekemä
niitto liittyy Ruokopelto-hank
keeseen, joka on osa ympäris
töministeriön ravinteiden
iderrätystä edistävää ja Saaris
tomeren tilan parantamista
koskevaa RAIU-ohjelmaa. Kol

mivuotisen, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Baltic
Sea AcUon Groupin toteutta
man hankkeen tavoitteena
on edistää ja kehittää mo’on
käyttöä pelloifia maanparan
nusaineena. Kun moko saadaan kustannustehokkaasti
hyötykäyttöönlahialueifia, on
ympäristövaikutuksiltaan ar
vokkaalle niitolle jatkossa yhä
järkevämmät perusteet
—VIIme syksynä meifiä oli
ensimmäinen levitys pel
toon, ja ensi vuonna saamme
tuloksia siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä menetelmällä
saadaan. Odotus on, että nä
kyville saataisIIn orgaanisen
aineksen lisääntyminen pel
lossa, ja järvimo’on käyttö
otettaisiin tosissaan vastaan
yhtenä keinona lisätä pellon
hfllivarantoa, projelctilcoordi
naattori MariaYli-Renko Ely
keskuksesta sanoo.
Kahdeksan hehtaarin nfit
toalalta tulee noin 240 kuutiota mokosilppua. Määrästä
riittää levitettävää kolmelle
peltohehtaarffle. Levityksen
jälkeen moko kynnetään tai
kevytmuokataan peltoon.
—Ruokosilpun ansiosta maaperän rakenne paranee eivätkä ravinteet niin herkästi valu,
mikä on ongelma näffle seu
duille tyypiifisifiä savimaifia.

Ykkösasia

hankkeelle on

luonnon hoitaminen. Ruo
vikon leikkuulla saadaan
umpeen kasvaneet merenrantanfityt avoimflcsi kaMaajalinnustolle ja monipuoliselle
mittykasvillisuudelle. Vesistön
tila kohenee, kun ravinteilcas
ta kasvimassaa poistetaan ja
iderratetään muualle.
Hankkeen alussa niittoja
tehtiin myös vedessä, mutta
tänä vuonna kesldtytään ran
taniittyihin. Maallaruoko pys
tytään silppuamaanjo niiton
yhteydessä toisin kuin vedestä
nutetty moko, joka pitää nos
taa ensin kuivalle maalle.
Syntyvän biomassan kus
tannustehokas hyötykäyttö
kannustaa jatkamaan työtä.
—Ruo’on monenkista jat
kokäyttöä on kokeiltu. Pellol
le levitys on käytännöffisintä,
koska kuljetusmatkat ovat ly
hyitä, Yli-Renko toteaa.
Lintutomin juurelle syn
tyvän uuden rantaniityn
kunnossapitotyö sIIrtyy ensi
vuonna lehmille, joita alueel
le tuleekaksiyksilöä hehtaaria
kohti. Aluksi laidunpaine saatetaan pitää tätäkin korkeam
pana, jotta esiinpuskeva moko
pysyy kurissa.
—Laiduntajan toimesta saatetaantarvitatultiniittoja, sillä
jos moko ehtii puutua, kaija ei
enää sitä syö.

