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AVARA LUONTO
UUSIA HAVAINTOJA KÄSIDESIMIEHESTÄ
Käsidesimiehestä (lat. hygienus desinfieus) on keskiviikon aika- 
na tehty muutamia uusia havaintoja Tulirannassa, raportoivat 
Turun yliopiston tutkijat. Lajin on ensimmäistä kertaa havaittu 
käyttäytyneen aggressiivisesti ihmistä kohtaan. Lisäksi toinen 
kyseisen lajin yksilö on havaittu Tulirannassa!

Hygienus desinfiuksen ja homo sapiensin välillä meinasi tapah- 
tua pieni selkkaus, kun käsidesipullot olivat kadonneet juuri en- 
nen ruoka-aikaa. Käsidesimies oli jo valmiina hyökkäämään, 
kun käsidesit lopulta löytyivät ja tilanne rauhoittui. Toinen pieni 
välikohtaus tapahtui, kun käsidesimies ampui viatonta ohikulki- 
jaa käsidesillä. Tutkijat epäilevät, että tämä oli kosto käsidesien 
katoamisesta.

Keskiviikkona päivällisajan lähestyessä partiolaiset ja tutkijat äl- 
listyivät: Aiemmin havaittua hygienius desinfieus -yksilöä ei nä- 
kynyt lainkaan, mutta toinen populaation edustaja — jonkin ver- 
ran nuorempi yksilö — oli saapunut paikalle jakamaan leiriläisil- 
le käsidesiä. Nyt tutkijat ovat vakuuttuneita, että jossakin Tuli- 
rannan lähistöllä asuu kokainen hygienius desinfieus -populaa- 
tio. Populaation paikantamiseksi on käynnistetty laajat maasto- 
etsinnät, joissa on mukana useita tutkijoita ja vapaaehtoisia.

Tutkijat pyytävät Tulirannan alueella liikkuvia tarkkailemaan ym- 
päristöään ja raportoimaan hygienius desinfieus -lajin liikkeistä! 
Tutkijat muistuttavat, että laji on äärimmäisen uhanalainen, jo- 
ten sen kaikenlainen häirintä on kielletty rangaistuksen uhalla.



GALLUP: LEIRIN RUOKA
1: Mikä on ollut tähän mennessä leirin paras ruoka?
2: Mitä mieltä olet muuten ollut ruoasta?
3: Oletko ostanut jotakin leirikaffelasta?

Jonatan (”Janne Kataja”), RMP, samoaja
1: Broilerminestronekeitto
2: -ottaa lusikallisen rahkaa- Todella hyvää ruokaa on ollut!
3: En ole

Eemeli, MyMa, tarpoja
1: Aamupuuro
2: Ihan hyvää ruokaa on ollut
3: Juu on käyty ostamassa suklaalevy ja neljä Pepsiä

Siiri ja Kylli, NHLpk, seikkailija
1: Keskiviikon iltapala (rahka ja leipä) sekä nakkikeitto
2: Ruoka on ollut vähän vaihtelevaa, välillä hyvää ja välillä ei 
niin hyvää, ollaan vähän nirsoja
3: Joo, ostettiin sipsejä, limsaa ja mokkapala

Minja ja Vilma, RMP, seikkailija
1: Karjalanpiirakka ja nakkikeitto
2: Ruoka on ollut vähän tulista
3: Joo, ostettiin sipsejä, karkkia, suklaata ja limsaa, Toivotta- 
vasti saadaan sinne lisää herkkuja!

Mikael, MyMa, tarpoja
1: Aamupuuro
2: Ruoka on ollut koulutasoa
3: Joo, ostin suklaata

Maria, YKJ, aikuinen
1: Nakkikeitto
2: On ollut tosi hyvää ja maukasta ruokaa
3: Ostin mokkapalan, muuta en ole ehtinyt vielä ostaa
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PÄIVÄN LEIRISÄÄ
Jos vaikka vihdoin paistaisi aurinko

Ilmatieteen laitos

Foreca
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