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KUVAUS

Tiikonoja on Tampereen kaupungin luonnonsuoje-
luohjelman 2012-2020 kohde. Ti ikonojan suojelu-
kohteen pinta-ala on 0,04 hehtaaria. Maan omistaa
Tampereen kaupunki . Ti ikonojan keto si jaitsee
vanhalla tieuralla Tarastenjärven kaatopaikan luo-
teispuolella.

Ti ikonojan kedon suojelun pääasiallinen tarkoitus
on suojella ahonoidanlukkoa (Botrychium multi-
fidum). Ahonoidanlukko on uhanalaisluokituksel-
taan silmälläpidettävä (NT) laj i . Sen ohessa kedolla
kasvaa silmälläpidettävää (NT) kelta-apilaa (Trifo-
lium aureum). Vuonna 2002 paikalla kasvoi 45 yksi-
löä, vuonna 2005 105 yksilöä ja vuonna 201 1 yli 20
yksilöä. Vuonna 2016 kedolta löydetti in enää 8
ahonoidanlukkoa.

Ti ikonojalla ahonoidanlukkoa uhkaa avoimen kas-
vuympäristön umpeenkasvu. Vanhalla tieuralla ja
sen reunoilla kasvaa muun muassa pajua. Tieura on
pysynyt avoimena hoidon ansiosta. Kedon reuna-
alueita ei ole juurikaan raivattu . Ti ikonojan vieressä
si jaitsevalla varastoalueella kasvaa runsaasti ko-
mealupiin ia. Lupiin ia kasvaa myös tieuralla, jossa
on ahonoidanlukkojen esi intymä. Vuosina 2002-
2004 alueella oli katukivien varastoalue, minkä
seurauksena Tiikonojan keto kärsi vaurioita. Sen
jälkeen ajoa kedolle on yritetty estää muun muassa
vanhan tieuran poikki menevällä köydellä.

HOITO

Hoidon tavoitteena on suojella ahonoidanlukkoja
pitämällä ni iden kasvupaikka avoimena. Avoimelle
kedolle kasvavan nuoren puuvartisen kasvillisuu-
den raivaaminen toteutetaan niittämällä se kerran
vuodessa. Myös ruohovartinen kasvillisuus ni ite-
tään kerran vuodessa lukuun ottamatta ahonoi-
danlukkojen ja kelta-apilan kasvustoja. Kedon reu-
noilta ja lähiympäristöstä puustoa raivataan
kaatamalla.

Noidanlukkojen luontaisen populaatiodynamiikan
säilyttämiseksi n i i lle tulisi olla tarjolla myös uusia
kasvupaikkoja, jonne laj it voivat levittäytyä, ja näin
ollen kanta vähitellen vahvistu isi .1 Hoidon tavoit-
teena on siten myös, että nykyinen tieura voisi tu-
levaisuudessa mahdollisesti laajentua viereiselle
varastoalueen suuntaan, jos ahonoidanlukot saa-
daan menestymään nykyisellä kasvupaikallaan. Lu-
pi in i hävitetään Tiikonojan kedolta kitkemällä. Lu-
pi in ia kitketään jonkin verran myös kedon
läheisyydestä, jotta se ei leviäisi kedolle takaisin .

SEURANTA

Ahonoidanlukot merkitään merkintätikulla ja nau-
halla. Esi intymää seurataan vuosittain laskemalla
versot. Samalla seurataan kelta-apilaesi intymän
laajuutta. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan
vuosittain . Onnistuneita toimenpiteitä vahvistetaan.
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