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Joka vuosi 
puolet lisää pesiä
Mehiläistarhaus on saanut seu-
raamaan luontoa uudella taval-
la eikä Kaila-Viitanen enää yri-
tä huiskia kimalaisiakaan pois.

Tapani Hautakangas on kylvä-
nyt lähistölle, muutaman sadan 
metrin päähän mesikasvia. Me-
hiläiset saattavat kuitenkin len-
tää yli kahden kilometrin päähän 
etsimään mettä.

Horsma on jo lopettelemassa 
kukintaansa, mutta tilalle Hauta-
kankaiden ja Kaila-Viitasen me-
hiläisiä varten tulee siis hunaja-
kukka.

Kohta pesistä on aika alkaa ot-
taa hunajaa. Yhdessä pesässä on 
kymmenen kehää, joista jokaises-
sa saattaa olla 1,6 kiloa hunajaa.

– Pääsatokausi jatkuu elokuun 
vaihteeseen, Hautakangas lisää.

Ensi vuotta varten pesistä ote-

taan jaoke, eli ne suunnilleen puo-
litetaan. Lisäksi on tarkoitus os-
taa pari talvipesää lisää.

– Näin kennojen määrä kasvaa 
itsestään aika nopeasti joka vuo-
si, Hannele Kaila-Viitanen sanoo.

Kahdeksasta pesästä alkuun
Tapani ja Elisa Hautakangas sekä Hannele Kaila-Viitanen kokeilevat hunajantuotantoa Laitilassa.

Tapani Hautakangas ja Hanne Kaila-Viitanen ovat jo selvittäneet, että heidän  miettimäänsä  tuotenimeä  ei  ole  käytössä.  Se kuitenkin pysyy salaisuutena, kunnes se on rekisteröity. Hau-
takankaalla on  kädessään  väline,  jolla pesään pölläytetään hieman savua  rauhoittelemaan mehiläisiä.

Pekka Lehmuskallio

Tältä näyttää mehiläispesässä oleva kenno, joita näissä pesissä 
on kymmenen. Nämä mehiläiset ovat italialaisia.

Susi aikoi napata  
pystykorvan 
Kokemäellä

 > Kokemäki
RIINA KASKI, LÄNSI-SUOMI

Poliisi ja suurriistavirka-apu 
yrittävät jäljittää ja paikantaa 
epätyypillisesti käyttäytyvän 
suden Kokemäellä. Se on tar-
koitus lopettaa, tiedotti poliisi.

Syy on se, että hätäkeskuk-
seen tehtiin torstaiaamuna en-
nen kymmentä ilmoitus su-
desta. Eläin kävi Kokemäellä 
talon pihalla noin 10 metrin 
päässä terassilta. Poliisin mu-
kaan susi yritti hyökätä koiran 
kimppuun sekä uhitteli teras-
silla olleille kolmelle ihmisel-
le kyyristymällä, murisemal-
la ja hampaitaan näyttämällä.

Tapahtumat sattuivat Nils 
Järvisen pihalla Niittumaan-
tiellä eli paikka on maaseutua, 
mutta melko tiheään asuttua.

Susi jolkotti kaurapellon 
viereistä nurmikkokaistalet-
ta pitkin kohti terassia, jossa 
oli kolme ihmistä sekä edus-
talla suomenpystykorva va-
paana.

Järvisen mukaan susi yrit-
ti hyökätä koiran kimppuun, 
vaikka kolme ihmistä huusi 
terassilla ja haki koiran tur-
vaan. Vaimolle tuli mieleen 
talon sisällä, lähellä terassia 
oleva ilotulite, koska terassil-
la ei ollut mitään, millä pelo-
tella sutta.

Toinenkin koira 
oli vaarassa
Ilotulite sai suden perään-
tymään. Se lähti kiertämään 
kaurapeltoa pitkin talon sivul-
le, jolloin perheen toinen koi-
ra eli kytkettynä oleva rottwei-
ler huomasi sen ja alkoi mu-

rista. Tämä sai suden lähte-
mään kohti terassin toisella 
puolella ollutta koiraa.

Susi kuitenkin perääntyi 
huutavien ihmisten edestä en-
nen kuin Nils Järvinen ehti 
lähteä hakemaan ulkovaras-
tosta jotain, jolla yrittää pe-
lotella sutta.

Järvisen tietojen mukaan 
tiistaina susi olisi käynyt al-
le kilometrin päässä heiltä 80 
metrin päässä isovanhemmis-
ta ja lapsenlapsista. Riistayh-
distyksen henkilö epäili hei-
dänkin kuvaamaansa eläintä 
sudeksi.

– Koirat ovat olleet aamusta 
asti sisällä. Ei koiria enää us-
kalla ulkona pitää, koska niitä 
susi tuli hakemaan. Se ei ole 
leikin asia aikuiselle ihmisel-
lekään, kun susi tulee alle 10 
metrin päähän.

Etsitään 
maanantaille
Poliisin mukaan asiantuntija 
on tunnistanut Järvisten va-
lokuvista eläimen varmuudel-
la sudeksi.

Poliisi pitää ilmeisenä, että 
kyseinen susi ei jostain syys-
tä kykene hankkimaan ravin-
toaan tavanomaisesti tai on 
muusta syystä menettänyt 
luontaisen pelkonsa ihmis-
tä kohtaan.

Poliisi katsoo kyseisen su-
den aiheuttavan siinä määrin 
vaaraa ihmisille, että varman 
tunnistuksen jälkeen se aio-
taan lopettaa poliisilain 2:16 
pykälän perusteella.

Päätös on voimassa ensi vii-
kon maanantaihin kello 16:en 
saakka.

Raumalta vyöryy 
levähavaintoja

 > Rauma
LÄNSI-SUOMI

Sinilevämäärät ovat tällä vii-
kolla runsastuneet merialueil-
la. Sinilevää on runsaasti Sel-
kämeren rannikkovesillä Rau-
man alueella, Mannervedellä 
ja Saaristomerellä.

Lounais-Suomen sisävesissä 
sinilevätilanne sen sijaan on 
pysynyt melko samana viime 
viikkoon verrattuna, tiedotti 
Varsinais-Suomen ely-keskus 
torstaina.

Ilman ja veden lämpenemi-
nen tällä viikolla on nopeutta-
nut levien kasvua, ja heikko-
tuulinen sää on saanut sinile-
vät nousemaan vedenpintaan.

Merialueiden vakiohavain-
topaikoilla sinilevää on havait-
tu runsaasti esimerkiksi Uu-

denkaupungin Isossa Marja-
karissa.

Vähän sinilevää on esimer-
kiksi Rauman Otanlahdella. 
Lisäksi Rauman alueelta on 
tullut useita havaintoja tällä 
viikolla erittäin runsaasta le-
vämäärästä rantavesissä useis-
ta paikoista. Koska sää jatkuu 
lämpimänä ja heikkotuulise-
na, sinilevät runsastunevat lä-
hipäivinä merialueilla.

Sisävesillä sinilevää on ha-
vaittu runsaasti Köyliönjärven 
Yttilän Ottassa ja Painion Mo-
ronperässä.

Ely-keskus muistuttaa, et-
tä edes keitettynä sinileväpi-
toinen vesi ei ole käyttökel-
poista. Erityisesti lapsien ja 
lemmikkien päästämistä si-
nileväpitoiseen rantaveteen 
kannattaa välttää.


