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Olisipa meillä Rovaniemelläkin tällainen
hissijotos, joka kuljettaisi turisteja
kaupungilta Ounasvaaralle, Napapiirille ja
takaisin keskustaan!
MARGIT PUDAS-TIMONEN

a

Aboriginaalien mailla, Cookin jalanjäljillä
Mauri Timonen

Australia:
Gondolihissi vie
yli trooppisen
sademetsän
MARGIT PUDAS-TIMONEN
Cairns, Australia

”Kannibaalipuun” elämä. Alussa siemen kiinnittyy epifyyttisesti
isäntäpuun oksanhankaan (a). Siemen itää ja kasvattaa ensimmäisen maahan saakka ulottuvan ilmajuurensa (b). Maaperän antaman lisäravinteiden turvin puu kasvattaa lisää ilmajuuria kietoutuen isäntäpuun ympärille ja ottaa siitä ravinteita (b). Heikentynyt
isäntäpuu kuolee ja kaatuu toista runkoa vasten (c). Isäntäpuun
jäänteiden lahottua pois verhopuu saa lisää elintilaa ilmajuurtensa tihentämiseksi (d).

Cairnsissa kohtaavat trooppinen sademetsä ja Korallimeren
Iso Valliriutta. Tämä Australian toiseksi suosituin turistikaupunki houkuttelee kävijöitä
maailman kaikista kolkista. Jotkut ovat muuttaneet tänne pysyvästi eläkepäivikseen.
Olen majoittunut ydinkeskustaan brittiläistä siirtomaavallan
tyyliä edustavan Hides-hotellin
ylimmän kerroksen näköalahuoneistoon. Läheisen suurilatvuksisen puun asukkaat, sadat papukaijat, herättävät minut äkisti
ja yhtaikaisesti aamuneljältä alkavalla mekastuksellaan. Melu
on korvia huumaava, mutta tällaista eksoottista meteliähän toki kuuntelee riemumielin! Olisi
vain kiintoisaa tietää, mistä ne
niin kiivaasti ”keskustelevat”!
Iltakahdeksan aikoihin, papukaijojen jo mentyä yöpuulle,
alkaa toisentyyppinen ilakointi: reppumatkaajat rentoutuvat
hotellini irkkupubissa. Heidän
juhlahumunsa jatkuu aamuun
saakka. Onneksi korvatulpat
vaimentavat sekä näitä että papukaijojen konsertteja!

Hiihtolomalle tunturiin
Talvilomasta täydellisen tekee viihtyisä majoitus palveluiden
äärellä. Lapland Hotelsin kohteissa voit asua myös laadukkaissa
huoneistoissa, esimerkkinä Ylläkselle Lapland Hotel Äkäshotellin
pihapiiriin valmistuneet ÄkäsStar-huoneistot.

Cairnsin krokotiilit
Etäälle vetäytynyt meri on jättänyt jälkeensä mudan ja mangrove-pensaikon muodostaman
alueen. Se on kaupungin kuuluisten krokotiilien kotiseutua.
Rannalle, aivan ydinkeskustan
tuntumaan, on rakennettu erillinen, krokotiilien pääsemättömissä oleva, laguunimainen uimaranta. Se hallitsee koko kaupunkikuvaa.
Merenrannalle on rakennettu
ponttoonien päälle noin neljän
kilometrin pituinen puinen kävelysilta. Siltä on hyvä tarkkailla
krokotiilien ja muidenkin trooppisten eläinten rantaelämää.
Katselen sillalta illan pimeyteen. Uomaa peittävä mangrovekasvillisuus, joka ulottuu alhaalla lähes siltaan asti, alkaa
yhtäkkiä liikehtiä. Sydämeni hypähtää: kroko! Vai tekikö tuuli
minulle tepposensa?
Pitkänokkainen lintu tepastelee sulavasti ruohomättäillä.
Yhtäkkiä se kuitenkin jähmettyy
saalistusasentoonsa. Patsaana,
yhdellä jalalla minuutteja seisten, se lopulta salamannopeasti nappaa saaliinsa. Seurattuani
herkeämättä tätä jännitysnäytelmää, huomaan itsekin unohtaneeni jopa hengittää! Astelen
ilman puutteesta hoiperrellen
mudan ympäröimän ruohoisen
saarekkeen kohdalle, josta voin
tarkkailla pelikaanien valtavien
nokkapussien kolistelua ja asettelua hyvään järjestykseen ennen niiden levolle käymistä.

Lapland Hotel Äkäshotelli
Sis. aamiainen ja majoitus saunallisessa
huoneistossa. Voim. 16.2.–8.3.08

sävelet! Tunnelma on sykähdyttävä kuin istuisi aboriginaalien
kanssa takamaiden leirinuotiolla! Mies herättää olemuksellaan
välittömästi luottamukseni.
Ihasteluni kohde osoittautuu
maailmankuuluksi Marshall
Whyler’iksi, joka on esiintynyt mm. Lontoon ﬁlharmoonikoissa. Hän esittelee ylpeänä
lehtileikekansiotaan, jossa on
kymmenittäin artikkeleita hänen kansainvälisestä urastaan.
Marshall soittaa didgeä kuin
Tjapukai-teatterin aboriginaalit, vaikka onkin syntyperältään
saksalainen!

Perhepaketti Ylläksellä

Lapland Hotel Ylläskaltio
Sis. puolihoito ja majoitus saunallisessa
perhehuoneessa. Voim. 16.2.–15.3.08

alk.

2 aik. ja 2 alle
16 v. lasta / 3 vrk
alk.

SUMATIKETO Saariselällä

Lapland Hotel Riekonlinna
Sis. aamiainen.
Voim. 1.2.–30.4.08 sunnuntaista torstaihin.

492

2 aik. ja 2 alle
16 v. lasta / 3 vrk

Paratiisiloma Pallaksella

Lapland Hotel Pallas
Sis. aamiainen. Erikoisetu: toinen huone
lapsille lisävuoteen hinnalla!
Voim. 14.2.–9.3.08

480

alk.

250

hlö / 2 hh / 5 vrk

alk.

170

hlö / 2 hh / 4 vrk

Nopeimmat lomat Online!
Lisää tarjouksia, lomia ja kohdetietoja löydät osoitteesta
Lappiin.fi, josta voit ostaa lomasi milloin vain!

Aboriginaalien käyttämän, ontosta puusta tehdyn ”Diggeridoon”
soittaminen ns. kiertoilmahengitystekniikalla ei ole helppoa!

Gondolihissi vie 7,5 km:n retkelle sademetsän ylle.

Skyrail
Gondolihissi etenee hiljalleen,
paikoitellen kilometrin korkeudessa Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan sademetsän yllä. Noin 7,5 kilometrin
mittainen köysirata vie kahden
kukkulan yli Caravonican asemalta Kurandaan.
Vastaani lipuu Kurandasta
palaavien turistien täyttämiä
gondoleja. Olisipa meillä Rovaniemelläkin tällainen hissijotos, joka kuljettaisi turisteja
kaupungilta Ounasvaaralle, Napapiirille ja takaisin keskustaan!
Näin matkaajat voisivat hiljakseen tutustua laajoihin maisemiimme ja pohjoisiin olosuhteisiimme lintuperspektiivistä,
jossa lappilainen maisema sulautuisi vuodenajasta riippuen
joko keskiyön aurinkoon tai revontuliin.
Sademetsän korkeimpien puiden latvat hipovat kukkuloiden
huipuilla gondolini lattiaa. Aluskasvillisuutta on tosi niukasti,
sillä muhkuraista vihreäsävyistä mattoa muistuttava latvusto

Hemmotteluloma Ylläksellä

Curtain Fig Tree -puun ilmajuuristo on levittäytynyt 39 m leveäksi ja 15 metriä korkeaksi, vuolasta vesiputousta muistuttavaksi seinämäksi.

Fakta
Aboriginaalit
Australian alkuperäisasukkaita
Didgeridoo Aboriginaalien
viestintäväline ja soitin (”puutrumpetti”). Maailman vanhin
soitin tehdään eukalyptuspuusta. Pituus 1,2 - 3 metriä,
paino useita kiloja. Asiasta
enemmän: http://ﬁ.wikipedia.
org/wiki/Didgeridoo
Kuristajaviikuna (Strangler
Fig) sademetsän puulaji, joka

estää miltei kaiken valon pääsyn maahan. Sademetsän ylimmillä kerroksilla elää kasvi- ja
eläinmaailma, joka ei koskaan
laskeudu maan kamaralle. Näen siellä täällä oranssin värisiä
kukkasaarekkeita, joilla linnut
syöttävät poikasiaan.

syntyy ja kehittyy vierasta puuta ilmajuurtensa avulla loisen
tavoin hyödyntäen. Vallatun
puun hitaaseen kuolemaan
päättyvä prosessi kestää 5001000v.
Curtain Fig Tree Ficus virens
-lajin kuristajaviikunoiden massiivinen edustaja Queenslandin
Yungaburrassa. Noin 800-vuotisen puun pituus on 50 m. Sen
ilmajuuret muodostavat 39 m
ja 15 m korkean seinämän. Lisätietoa: http://maputi.pp.ﬁ
INQUA 2007 http://lustiag.
pp.ﬁ/morelinks.htm

Paluumatkallani nautin aitiopaikaltani etäämpänä kimaltelevan Korallimeren (Ison Valliriutan) sen rannalle levittäytyneen
Cairnsin maalauksellisesta maisemasta. Pohjoisessa näkyy pilkahdus kuuluisasta Palm Covesta, jonka sijainnin jo Kapteeni

James Cook kirjasi lokikirjaansa
ensimmäisellä löytöretkellään
1768-1771.
Sademetsän keskellä sijaitseva 650 asukkaan Kuranda on
alueella, jota Djabugay-aboriginaalit ovat asuttaneet vähintäänkin 10 000 vuoden ajan.
Ostan tunnelman vuoksi Krokotiilimies-elokuvasta tutuksi
tulleen Dundee-hatun. Se on
koristeltu krokotiilin nahasta
tehdyllä nauhalla, jonka poimuihin on pujotettu aidot valkoiset
krokotiilin hampaat.

Palm Cove
Cairnsin alueeseen tutustuu
parhaiten joukkoliikenteen
pikku busseilla matkustaen.
Matkaan pohjoiseen nähdäkseni pienien poukamien kuuluisat uimarannat. Pohjoisin ja
poikkeavin niistä on Palm Cove, jonka asujaimisto ja hotellit
ovat sijoittuneet rannan tuntumaan, paksujen jättiläispaperipalmujen suojaan. Nämä Melaleuca-sukuun kuuluvat puut
ovat Australian alkuperäiskasvustoa.
Paksuimpia palmuja on käytetty osana talojen sisustusarkkitehtuuria siten, että puun runko puhkaisee sekä lattian että
katon ja nousee sen jälkeen korkeuksiin. Puun runsas lehvistö
tarjoaa siten talolle myös mainion aurinkosuojan.
Kapea tie puikkelehtii Yungaburran sademetsässä. Ympärilläni on useita viereistä puuta
vasten kallistuneita puita. Mo-

net niistä ovat merkillisten juurten ympäröimiä. Opastetaulusta
luen, että olen saapunut kuristajaviikunoiden metsään. Edessäni on tämän metsän valtias
”Curtain Fig Tree”. Sen mahtavat, 15 metrin korkeudelta maahan ulottuvat ilmajuuret muodostavat liki 40 m leveän, vuolasta vesiputousta muistuttavan
seinämän. Puun kruunumainen
latvatupsu yltää noin 50 metrin
korkeuteen.
Ilmajuuret ovat luonnon kehittämä keino korvata sademetsän tiheydestä aiheutuva maanpinnan valon niukkuus. Puun
siemenen on itääkseen saatava
riittävä määrä valoa. Otollisen
kasvualustan siemenelle tarjoaa isäntäpuun riittävän korkealla sijaitseva oksanhanka, jolta
epifyyttinen ”käenpoika” pystyy
kurottautumaan kasvattamiensa
ilmajuurten avulla sekä maaperän ravinteita että latvuston valoa kohden. Se saa myös tarvittavan alkuravinnon ilmajuurilleen
vallatun puun jälsikerroksesta.
Uhriksi joutuneen puun surullisena kohtalona on vähitellen
menehtyä ja lahota pois.

Didgeridoo (didge)
Olen maineikkaassa, aitoja aboriginaalien tekemiä didgeridoosoittimia myyvässä musiikkikaupassa. Haluan ostaa soinnuiltaan hyvän instrumentin.
Kysyn myyjän soittotaitoja. Hän
nappaa didge-rivistöstä soittimen ja puhaltaa siitä ulos mitä
mykistävimmät ja mystisimmät

Palvelemme sinua numerossa 016 3232.
Rovaniemi - Ylläs - Levi - Olos - Pallas - Hetta - Saariselkä - Kilpisjärvi
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Upeat
Lomamessutarjoukset.

Rovaniemeltä

25.3. Thaimaa, Karon Beach
FF+ 2 vk alk. 795e

Oulusta

26.3. Gran Canaria, Puerto Rico
FFF 1 vk alk. 595e
19.6. Kreeta, Agia Marina
FFF 1 vk alk. 525e

Katso lisää

Lomamessutarjouksia:
Lomamessut.fi

24.6. Bulgaria, Sunny Beach
FFF 1 vk alk. 585e
14.7. Kypros, Protaras
FF+ 1 vk alk. 495e
4.8. Kypros, Agia Napa
FFF+ 1 vk alk. 565e
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Sitä jaksaa paremmin, kun on mitä odottaa.
Varaa netistä finnmatkat.fi tai numerosta 0303 6000
(ma–to 8–20, pe 8–19, la 9–16, su 9–15).

Kaikki hinnat ovat alkaen-hintoja per henkilö netistä varattaessa.
Tarjoukset koskevat vain uusia varauksia. Paikkoja rajoitetusti.

