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WWF:n talkooleiriläiset kunnostavat vanhaa hakamaata
Kirkkonummella
WWF:n talkooleirikesä käynnistyy viikonlopun mittaisella leirillä Kirkkonummen Vrångnäsuddenissa 3.-5.5. Leirin aikana
raivataan uudelleen laidunkäyttöön vanhaa hakamaata. Perinneympäristön kunnostajilla on luvassa hakkuutähteiden keruuta ja
polttoa sekä lisäraivausta.
Vrångnäsuddenin vanha hakamaa on tarkoitus ottaa uudelleen laidunkäyttöön. WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämällä
talkooleirillä metsittynyttä hakamaata kunnostaa joukko vapaaehtoisia ruokapalkalla viikonlopun ajan.
Ennen talkooleirin alkamista alueella on tehty jo aiemmin pieniä raivaustöitä, joiden jäljiltä jääneitä oksia kerätään ja poltetaan. Lisäksi
leiriläiset pääsevät raivaamaan ainakin vesakkoa ja aitalinjaa hakamaan uutta aitaa varten sekä keräämään maastoon jääneitä piikkilangan
pätkiä, joilla alue on aiemmin aidattu. Kunnostettu alue aidataan myöhemmin toukokuussa. Talkooleiriläisten työn jälkeen Vrångnäsuddenin
perinneympäristön tärkeästä hoidosta vastaavat siellä laiduntavat lampaat.
Hakamaa on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi perinneympäristöksi. Erilaiset perinneympäristöt tarjoavat kodin monille uhanalaisille
kotimaisille lajeille ja ovat niiden säilymisen kannalta erittäin tärkeitä. Yli viidennekselle uhanalaisista lajeista perinneympäristöt ovat
ensisijainen elinympäristö.
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä
yhteensä 150 täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.
Tänä kesänä ahkeroidaan Kirkkonummen lisäksi vielä pitkillä talkooleireillä Kolilla (6.-13.7.), Saimaan Linnansaaressa (20.-27.7.),
Lemmenjoella (3.-11.8.) sekä Selkämeren kansallispuistossa Isokarilla (25.8.-1.9.). Lyhyemmillä leireillä työskennellään Helsingin Vallisaaressa
(25.5.-26.5.), Vammalan Vehmaanniemellä (28.-30.6.) ja talkooleirikesän päättävällä Raaseporin liikkuvalla merileirillä (4.-6.10.).
Lue lisää: wwf.fi/talkooleirit
WWF:n talkooleiriopas: http://www.wwf.fi/mediabank/2324.pdf
Lisätietoja:
Leirin vetäjä, ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, 040 517 34 34
Erikoissuunnittelija Ari Lahtinen, Metsähallitus, 040 354 05 22
Talkooleireistä yleisesti:
Kenttävastaava Antti Lappo, WWF Suomi, 040 020 45 44
Luonnonhoito LIFE -hanke
Vrångnäsuddenin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito LIFE hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja,
puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.
Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä
järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

