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LIEDON NAUTELANKOSKEN LUONNONSUOJELUALUEEN
POLKU JOUDUTTIIN SULKEMAAN OSITTAIN
Liedon asemaseudulla oleva Nautelankosken museon alue ja luonnonsuojelualueen polku
ovat jo vuosia olleet luontoharrastajien ja ulkoilijoiden suosiossa. Tänä keväänä alueella
on ollut erityisen vilkasta, ja kävijämäärät ovat moninkertaistuneet lyhyessä ajassa koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten astuttua voimaan. Viikonloppuisin kävijöitä on ollut eniten, kauniilla säällä voi museon alueella olla yhtä aikaa useita kymmeniä autoja ja väkimäärä sen mukainen. Nautelankosken rantalehdot ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua Natura-aluetta, joka pyritään pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Polku
voi olla ajoittain esimerkiksi myrskyn kaatamien puiden vuoksi vaikeakulkuinen. Kun polulla liikkujat ovat ylittäneet puita mahdollisimman helposta kohdasta ja kiertäneet hankalia
paikkoja, on polun alkuperäinen ura levinnyt huomattavasti alkuperäisestään. Erityisesti
länsirannan polku on paikoitellut kulunut kovassa käytössä huolestuttavan paljon.
Luonnonsuojelualueen liiallisen kulumisen vuoksi sekä lintujen pesimärauhan takaamiseksi Liedon museo, Aurajokisäätiö ja Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys
päätyivät yhdessä siihen, että Nautelankosken myllyn edestä lähtevä länsipuolen
polku suljettiin kävijöiltä tiistaista 5.5.2020 alkaen. Länsirannan polku on pois käytöstä 1.7.2020 saakka.
– Tiedämme, että tämä päätös sulkea länsipuolen polku tuntuu Nautelankoskella retkeilevistä ikävältä. Tilannetta yhdessä Aurajokisäätiön ja Härkätien ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa seurattuamme tulimme siihen tulokseen, että tämä toimenpide on nyt välttämätön, toteaa Liedon museon johtaja Leena Viskari.
Normaalioloissa luontopolku kestää ajoittaiset kävijämäärien kasvut, koska välillä tulee
aina hiljaisempia kausia, jolloin luonto ehtii uusiutua. Tällaista useita viikkoja yhtäjaksoisesti kestävää kovaa kulutusta alue ei kuitenkaan kestä.
– Toivottavasti kävijät ymmärtävät, että luontopolun sulkemispäätös tehtiin nimenomaan
Nautelankosken luonnon suojelemiseksi, jotta tulevinakin vuosina meillä vielä olisi tämä
alue polkuineen olemassa, jatkaa Viskari.
Vastarannan eli itäpuolen polulla saa toistaiseksi vielä liikkua rauhallisesti ilman lemmikkejä. Kevätkausi on lintujen pesimäaikaa ja Nautelankosken alueella pesii lukuisia lintulajeja.
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) voi tehdä pesän matalalle pensaikkoon, osa linnuista
pesii myös maassa. Linnut häiriintyvät helposti jo pelkästään ihmisen liikkumisesta pesimäpaikan läheisyydessä, lemmikkieläimen tuominen lintujen pesimäalueelle aiheuttaa vielä ihmistäkin suurempaa haittaa. Linnut aistivat luontoon kuulumattoman eläimen läsnäolon, ja esimerkiksi sylissä oleva pieni koira voi aiheuttaa linnussa paniikkireaktion, jonka
vuoksi pesintä epäonnistuu eikä poikasia kuoriudu lainkaan. Tästä syystä lemmikkien ulkoiluttaminen Nautelankosken luonnonsuojelualueella on kokonaan kielletty.
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Tällä hetkellä vielä käytössä olevalla Nautelankosken itärannalla kuljettaessa ei polulta
saa poiketa ja liikuttaessa tulee noudattaa luonnonsuojelualueen sääntöjä: alueella saa
liikkua vain jalan, roskaaminen tai muu luonnon vahingoittaminen, maan ja kivien siirtely,
kukkien, marjojen tai sienien poimiminen ja avotulen teko ovat kiellettyjä. Luonnonsuojelualueen säännöistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
– Seuraamme tilannetta, kävijämääriä ja käyttäytymistä luonnonsuojelualueella edelleen,
erityisesti tarkkailemme lemmikkien ulkoiluttamista ja polulla pysymistä. Toivottavasti itärannan polku saadaan pidettyä auki kävijöille, jotta halukkailla on mahdollisuus nauttia keväisestä luonnosta ja linnunlaulusta, toteaa Leena Viskari.
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