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Pohjanlahti on parasta dyynialuetta
Dyynirannalla on mukava viettää kesäpäivää, mutta dyyneillä on muitakin arvoja. Ne ovat geologisesti erikoislaatuisia
alueita ja luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Dyyneillä tarkoitetaan hiekkakumpuja ja -valleja, joihin tuulen kuljettama hiekka kinostuu. Hiekka jatkuu myös merenpinnan
alle synnyttäen vedenalaisia hiekkasärkkiä, joilla kalat lisääntyvät ja etenkin kahlaajalinnut ruokailevat.
Dyynit ovat Suomessa harvinaisia. Suurimmat dyynialueemme sijaitsevat Pohjanlahden rannikolla. Lohtajalla on
maamme laajin avoin dyynialue Vattajanniemi, jolla on
yhtenäistä hiekkarantaa yli 15 kilometriä ja avointa hietikkoa noin 450 hehtaaria. Alue on Natura 2000 -alue.
Jos dyynit saavat kehittyä rauhassa, ne noudattavat luonnollista kehityskulkua, jonka tulos näkyy rannalla sarjana erilaisia dyynityyppejä. Dyynisarja alkaa läheltä rantaviivaa
pieninä alkiodyyneinä. Niiden takaa kohoaa korkeampia
valkeita dyynejä, joita vallitsevat rantavehnän kasvustot.
Vielä taaempana voi nähdä loivasti kumpuilevia harmaita
dyynejä, joiden kasvillisuus on monipuolisempaa. Siellä
täällä erottuu tummempia variksenmarjadyynejä, joilla tätä
varpua kasvaa pyöreinä laikkuina. Dyynien väleissä voi olla
kosteampia painanteita, joissa pohjavesi ulottuu lähelle
maanpintaa. Kauimpana rannasta ovat metsäiset dyynit,
joilla kasvaa mäntyä tai lehtipuita. Kaikilla näillä dyynityy-

peillä on oma kasvillisuutensa ja hyönteislajistonsa useine
uhanalaisine lajeineen.

Kurtturuusu tehotarkkailuun dyyneillä
Dyynien kehityskulku jatkuu, kun maa jatkaa kohoamistaan
Pohjanlahdella ja tuulen voima liikuttaa hiekkaa. Myös
ihminen muuttaa dyynejä. Laajoilla dyynialueilla eri käyttötarpeita on sovitettava yhteen. Vattajalla tähän on pyritty
suunnittelemalla yhteisessä hankkeessa puolustusvoimien
harjoitustoimintaa, virkistyskäyttöä ja dyyniluonnon suojelua.
Dyynit ovat suosittuja virkistysalueita, joilla maaston kulumista on syytä estää kulkureittien hyvällä suunnittelulla.
Toisaalta dyynialueet kärsivät rehevöitymisestä, kun rantalaidunnus on loppunut ja ilmasta leviää typpeä. Tällöin ruovikot valtaavat alaa ja puusto leviää aiemmin puuttomille
dyyneille. Liiallista umpeenkasvua voidaan torjua niittämällä ruovikoita ja poistamalla puita ja pensaita.
Uusi huolenaihe dyyneillä on aasialaisen vieraslaji kurtturuusun leviäminen. Suomenlahdella kurtturuusu on vallannut hiekkarantoja ja dyynejä, ja se runsastuu myös Pohjanlahdella, mikäli asiaan ei puututa. Kurtturuusun torjunta on
helpointa alkuvaiheessa, kun pienet pensaat voi poistaa
käsin repimällä. Näin maisema pysyy avoimena ja dyynien
luontoarvot säilyvät.

