
Lintuasiantuntija Pertti Koskimies isännöi Elonkierron teemakierrosta
Jokioisissa Elonkierron kesän ensimmäisessä teemaillassa tiistaina 24.6. tutustutaan lintuihin. Miten viisas on korppi ja miten
linnut suunnistavat? Entä mitä tapahtuu linnuille, kun ihmiset muuttavat kaupunkeihin?

Illan teemaan johdattaa lintuihin erikoistunut tietokirjailija ja biologi Pertti Koskimies. Filosofian lisensiaatti Koskimies on julkaissut
useita kirjoja ja kirjoittanut lukuisia kirja-arvosteluja luontoaiheisiin lehtiin. Suurelle yleisölle hän on tullut parhaiten tutuksi radion ja
television luonto-ohjelmista, muun muassa Luonto-Suomen viikon luontoäänestä. 

Linnut vaihtavat maisemaa

Teemakierroksella puhutaan lintujen merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa ja pohditaan, mitä ne kertovat ympäristömme
muutoksista. Kuinka sujuu ihmisen ja lintujen rinnakkaiselo?

– Kun maaseudun asukkaat muuttavat kaupunkiin, linnut muuttavat perässä. Se on maaltapakoa ja samalla ikiaikaista kehitystä, jossa
linnut sopeutuvat elinympäristönsä muutoksiin, sanoo Koskimies. 

Suomalaiset linnut ovat mestareita sopeutumisessa. Esimerkiksi viljelymaisemaan erikoistuneita lintulajeja on meillä ollut vasta verraten
vähän aikaa. 

– Pelloilla asusteleva töyhtöhyyppä on alun perin suolintu. Kuivien rantaniittyjen kiuru ei enää ole harvalukuinen, vaan se on hyötynyt
peltomaisemaan sopeutumisestaan todella paljon.

Yleisöllä on mahdollisuus kysellä asiantuntijalta vaikkapa lintujen käyttäytymisestä tai pyytää vinkkejä niiden tunnistamiseen. Maksuton
kierros alkaa puiston portilta klo 18.00 ja kestää noin puolitoista tuntia.

Myöhemmin kesällä koiratanssia, minipossuja ja suomalaisen kasvinjalostuksen juhlaa

Heinäkuun viimeisenä lauantaina, 26.7. nähdään eläimellistä menoa Elonkierrossa. Uutta päivän ohjelmassa ovat koiratanssi ja
mahdollisuus tutustua minipossuihin. 

Elokuun alussa juhlitaan kotimaisen kasvinjalostuksen 110-vuotistaivalta. Tapahtuma alkaa Elonkierron portilta 7.8. klo 18
teemakierroksella ”Maan mainiot maut”. Illan asiantuntijana on ravitsemustieteiden professori Mikael Fogelholm. Kierros päättyy
Boreal Kasvinjalostus Oy:n tarjoamiin täytekakkukahveihin ja latotansseihin. Elonkierron kesäkausi päättyy Lasten Maatalousnäyttely
Mansikkiin 13.9.

Tapahtumat järjestää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Elonkierto on maatalousaiheinen esittelypuisto, joka sijaitsee
Jokioisissa Lounais-Hämeessä.

Käy katsomassa tapahtumien tarkemmat tiedot osoitteessa: www.mtt.fi/elonkierto  
Elonkierto Facebookissa: https://www.facebook.com/elonkierto

Lisätietoja: 
tutkimussihteeri Anneli Nuoranne, MTT, puh. 029 531 7570, anneli.nuoranne@mtt.fi 
tilanhoitaja Ari Turtola, MTT, puh. 029 531 7842, ari.turtola@mtt.fi  
Lasten Maatalousnäyttely Mansikki: Elina Hujanen LounaPlussa ry, puh. 050 3791 831

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi. 1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa
Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi


