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Lianjärven ja Syväjärven väliselle maastoalueelle on ilmestynyt
kesäkuun alkupuolella lämpötilojen kohottua mystisiä merkkejä
ja rakennelmia. Alueen magneettinen värähtely on melko
voimakasta ja ihmisiä kehotetaan valppauteen alueella
liikkuessa. Alue on kuitenkin tutkittu ja turvalliseksi havaittu.
Uskaliaita retkeilijöitä pyydetään osallistumaan mystisten
merkkien tulkitsemiseen ja ratkaisemiseen - mistä Rokuan
zombie on tullut? Mitä tekemistä lyttyyn lyödyllä kirveellä on
mystisten rakennelmien kanssa ja miksi?

Zombie
Silminnäkijöiden zombieksi kuvailema
hahmo on ilmestynyt Lianjärven
pohjukkaan. Zombie lepää lahoavalla
lautalla toistaiseksi horrokseen
vajonneena. Kansallispuiston
henkilökunnan ja paikalle kutsuttujen
asiantuntijoiden mukaan zombie on
osittain ikiroudassa.
Myös ympäristön lämpötila noin metrin säteellä kohteesta laskee radikaalisti, jopa 10
astetta. Lämpötilan laskulle ei ole toistaiseksi löydetty selvää tieteellistä selitystä,
mutta ilmiön uskotaan liittyvän zombien muumioitumisprosessiin Rokuan
poikkeuksellisessa maaperässä.

Kesäkuun alussa tehtyjen arvioiden mukaan zombie on kotoisin myöhäiseltä
pronssikaudelta tai varhaiselta rautakaudelta. Arviot ovat kuitenkin summittaisia,
sillä zombie käänsi kylkeään kesken tutkimuksen, eikä säikähtänyt tutkimusryhmä
suostunut enää palaamaan lautalle ottamaan uusia näytteitä.

Kirveet
Tutkijat ovat arvioineet, että puihin ilmestyneet esineet ovat
jonkinlaisia kirveitä. Kirves esiintyy lähes jokaisessa
varhaiskulttuurissa keskeisenä työvälineenä. Yksi aluetta
tutkineista asiantuntijoista arveli puiden kirveiden viittavan
nimenomaan zombien elinaikaan, sillä erilaisten metallisten
työvälineiden käyttö yleistyi rautakaudella. Sama tutkija myös
vannoi puissa roikkuvien kirveiden lukumäärän vaihtelevan yhdessä hetkessä kirveitä oli 37, toisessa todistetusti vain 34.

Kirveet voivat viitata myös Heikki Nousiaisen Rokuanvaaralta
1800-luvulla löytämään lyttyyn lyötyyn rautakautiseen
kirveeseen. Lyttyyn lyödyn kirveen tarina jäi aikanaan
arvoitukseksi - varmaa oli ollut ainoastaan se, että joku oli
kulkenut vaaralla kirves kädessään. Kuuluiko kirves lautalle
ilmestyneelle hahmolle?

Maalaukset
Lianjärven ja Syväjärven välinen maastoalue on Rokualle tyypillistä kuivaa
hiekkapohjaista kangasmetsää. Puusto Rokuan vaaroilla on mäntyvaltaista, sillä kuiva
maaperä on haastava kasvuympäristö muille puulajeille ja esimerkiksi viljelykasveille.
Karun kasvuympäristön vuoksi Rokua säilyi pitkään asumattomana metsästysmaana.
Tämän vuoksi alueelta aiemmin löydetyt viitteet muinaisista rokualaisista ovat olleet
vähäisiä.
Lianjärven rannan maastoon ilmestyneet maalaukset ovatkin alueelle hyvin
poikkeuksellisia. Vaikka ne muistuttavat varhaisia luolamaalauksia, kirjoituksille ei
ole löydetty yhteensopivaa valmista tulkintatapaa. On mahdollista, että kirjoitukset
kätkevät sisäänsä ratkaisun muinaisen hahmon esiintulon, kirveiden ja salaperäisen
portin yhteydestä.

Portti
Suomalaisissa varhaiskulttuureissa luonnossa on ollut paljon pyhiä paikkoja, kuten
erityisiä kiviä, puita, vaaroja, lähteitä tai saaria. Pyhät paikat ovat toimineet
eräänlaisina portteina ylisen ja alisen maailman välillä.
Lianjärven rannan maastoon ilmestynyt puun oksista muodostuva rakennelma on mitä
suurimmalla todennäköisyydellä jonkinlainen portti. Alueen mystisiä merkkejä
tutkineiden asiantuntijoiden mukaan portti voi toimia yhteytenä tuonpuoleiseen tai olla
eräänlainen madonreikä aikamatkustukseen. On esitetty myös hataria teorioita siitä,
että zombie olisi ilmestynyt maastoon kesäkuun alussa portin kautta.

Pystytkö ratkaisemaan
zombien arvoituksen?
Tutkimusryhmä kerää kiinnostavia
teorioita ja tulkintoja kesän ajan.
Parhaat teoriat palkitaan!

Lähetä teoriasi Rokuan Kansallispuiston
Facebook-sivun kautta:
https://www.facebook.com/rokuankansallispuisto
Somettaessa muista: #rokuanzombie

Lisää Rokuan kansallispuistosta: luontoon.fi/rokua

