TIEDOTE
7.6.2011

GLIMSINJOEN LUONTOPOLKUOPAS NOSTAA ESPOON UHANALAISET VIRTAVEDET
ARVOONSA
Espoonjoen vesistön puolestapuhujana tunnettu Pro Espoonjoki ry julkaisee tiistaina 7. kesäkuuta Glimsinjoen
luontopolkuoppaan, joka esittelee yleistajuisesti Espoon hienointa virtavesiluontoa. Samassa yhteydessä
tarjotaan espoolaisille päättäjille mahdollisuus tutustua Glimsinjoen luontoon opastetulla jokikävelyllä.
Noin kaksi kilometriä pitkän reitin teemoja ovat virtavesiluonto, jokivarsimetsät sekä joen merkitys ihmiselle.
Reitti alkaa Träskändan puistosta ja päättyy Glims talomuseoon. Luontopolkuoppaan 14 selostusta valottavat
jokiteemaa kohteittain. Tekstit kertovat esimerkiksi, miksi kartano syntyi maa- ja vesireittien risteykseen, miten
puustoinen jokivarsi on eläinten kulkureitti ja kuinka taimen kutee Glimsinjoen koskissa. Kohteet on numeroitu
kartalle mahdollisimman helposti tunnistettaviin paikkoihin, mutta niitä ei ole tolpitettu maastoon.
Uusi luontopolkuopas kertoo myös joen luonto- ja virkistysarvojen varjelusta, sillä jokivarren luontoa uhkaavat
tällä hetkellä useat tekijät. Alkujaan amerikkalainen pensas, valkopajuangervo, leviää jokivarressa ja syrjäyttää
jo nyt laajoina kasvustoina alkuperäistä tulvatasanteiden ja rantalehtojen kasvillisuutta. Jokivarteen visioidut
leveät, valaistut ulkoiluväylät tekisivät tunnelmallisesta polkureitistä ohikulkuväylän ja pirstoisivat ekologisen
kokonaisuuden. Myös muu lyhytnäköinen maankäytön suunnittelu kuten suppeina paloina etenevä
asemakaavoitus voi tulevaisuudessa kostautua jokivarren luonto- ja virkistysarvojen menetyksinä, kun elvyttävä
luontomaisema rikkoutuu ja jokea likaavien hulevesien virta kiihtyy.
Pro Espoonjoki ry toivookin, että luontopolkuopas käynnistää keskustelun Glimsinjokivarren kehittämisestä
luontopolkukohteena. Jokivarren reitin tulee pysyä polkumaisena, korkeintaan metrin levyisenä ja
valaisemattomana. Virkistyskäytön ohjaus tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ja pienipiirteisesti
luontoarvot huomioiden. Pitkokset, opasteet ja tiedon lisääminen virtavesiluonnon ja jokivarsimetsien arvoista
sekä alueen kulttuurikohteista ovat tulevaisuudessa tervetulleita. Sen sijaan Espoon teknisen keskuksen tulisi
luopua kaikista uusista väyläsuunnitelmista jokivarressa ja jokivarren luonnonsuojelualueisiin rajautuen.
Kuninkaantien kevyen liikenteen väylä yhdistää Bembölen Träskändaan ja Pitkäjärveen jo nykyisin. Myös
Glimsinjoen kehittämisestä melontareittinä on luovuttava, sillä joki on melontakelpoinen vain noin kuukauden
ajan vuodessa, tulvan aikana. Silloinkin vaaraa aiheuttavat kivet ja rungot, joiden perkaus tuhoaisi joen
luontoarvoja.
Virtavesiluonnon vaalimiseen kuten vieraslajien hillitsemiseen, virtavesikunnostukseen ja täydentäviin
luontoarvoselvityksiin tulisi perustaa omat hankkeensa. Jokivarren arvokkaimpia suojelemattomia alueita on
Jahtimetsä, joka sijaitsee Träskändan luonnonsuojelualueesta lukien alavirtaan. Jahtimetsä on jatkoa
Träskändan monipuoliselle lehtometsille ja kuusikoille, täydennettynä tulvametsillä ja lähteiköllä. Joen
luonnontilasta kertovat talvisin koskikara ja saukko. Alueen omistaa Espoon kaupunki.
Virtavedet ovat Etelä-Suomessa uhanalaistuneet voimakkaasti, erityisesti savikkoalueilla. Suomen
uhanalaisista eliölajeista joka kymmenes elää virtavesissä. Glimsinjoki todettiin Espoon virtavesiselvityksessä
2008 valtakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi siellä havaittujen uhanalaisten luontotyyppien ja lajien
vuoksi. Glimsinjoessa elää muun muassa uhanalainen meritaimenkanta. Glimsinjoen luontokohteet ovat
kokonaisuutena enemmän kuin osiensa summa, sillä jokiympäristö reunametsineen muodostaa toimivan
ekologisen yhteyden Träskändasta Jorviin ja Kasavuoreen. Ekologisen kokonaisuuden huomioiva suunnitelma
puuttuu, vaikka Träskändan, Ingaksenmetsän ja Kvarnbyån lehtopurolaakson luonnonsuojelualueet on
perustettu.
Nyt julkaistavan luontopolkuoppaan on Pro Espoonjoki ry:lle laatinut maatalous- ja metsätieteiden maisteri Virpi
Sahi. Opas (kartta ja kohdeselostukset) on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilta helposti tulostettavassa
sähköisessä pdf-muodossa. Oppaan tekstiosioon liittyy erikseen ladattava valokuvaesitys.
Glimsinjoen luontopolkuopas Pro Espoonjoki ry:n verkkosivuilla:
• http://www.proespoonjoki.fi/Glimsinjoki.htm
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