Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Laajalahden lintuvesi
Alueen koodi: FI0100028

Kunta: Espoo

Pinta-ala (ha): 192

Hallinnoll.alue: Uusimaa (suuralue)

100 Aluetyyppi: SCI ja SPA

Vastuutaho: Metsähallitus/Etelärannikon puistoalue
Alueen kuvaus: Laajalahti on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti
itäisessä Espoossa. Rajaukseen kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen lisäksi myös entistä peltoa ja
pensaikkoa mantereen puolelta sekä avoimempaakin vesialuetta ulompana lahdella.
Alue muodostaa varsin hyvän ekologisen kokonaisuuden merenlahden ja sen rannan biotooppeja.
Rantaniityyjä ja -peltoja on niitetty ja laidunnettu vielä 1960-luvulla, mutta nyt ne ovat
pensoittumassa ja ruovikoitumassa, osin muuttumassa myös lehtipuustoa kasvaviksi korviksi.
Laajalahti on pääkaupunkiseudulla merkittävä opetuskohde. Lähistöllä sijaitsevassa Villa
Elfvikissä toimii Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, jossa järjestetään mm. luontokouluja kurssitoimintaa sekä erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. Laajalahden
luonnonsuojelualueella on luontopolku lintutorneineen.
Alue on tärkeä myös linnuston tutkimukselle. Ruovikko- ja pensaikkoalueella pesimä- ja
muuttolinnuston rengastustoiminta tapahtuu sisämaan seurantapyynnin ja Acro-projektin puitteissa.
Laajalahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Muutonaikaisena levähdysalueena se on yksi
Suomen etelärannikon parhaista. Alueella pesii vuosittain noin 250 vesilintuparia.
Muutonaikainen merkitys on vain kasvanut 1990-luvulla veden laadun paranemisen ja
pohjakasvillisuuden elpymisen myötä. Alueella levähtää ja pesii useita lintudirektiivin lajeja.
Laajalahdella on myös tutkimuksellista merkitystä. Ruovikko- ja pensaikkoalueella rengastetaan
pesimä- ja muuttolinnustoa SSP-(Sisämaan seurantapyynti) ja Acro-projekteihin liittyen.

Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Ei suojeltu
Valtion luonnonsuojelualue

12
88

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on asetuksella rauhoitettua
luonnonsuojelualuetta.
Aluetta ehdotetaan myös liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns.
Ramsar-kohteeksi. Tästä ei seuraa mitään oikeusvaikutuksia yli sen, mitä johtuu jo Natura 2000 verkostoon kuulumisesta.

Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

1160

Laajat matalat lahdet

78

1
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1630

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

6430

Kostea suurruohokasvillisuus

5

9050

Boreaaliset lehdot

0

9080

*Fennoskandian metsäluhdat

0

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

A193 kalatiira
A021 kaulushaikara
A307 kirjokerttu
A002 kuikka
A194 lapintiira
A038 laulujoutsen
A166 liro
A119 luhtahuitti
A007 mustakurkku-uikku
A236 palokärki
A037 pikkujoutsen
A338 pikkulepinkäinen
A320 pikkusieppo
A190 räyskä
A122 ruisrääkkä
A081 ruskosuohaukka
A151 suokukko
x

uhanalainen laji

A068 uivelo
A170 vesipääsky
Muuttolinnut:

härkälintu
harmaahaikara
harmaasorsa
heinätavi
jouhisorsa
lapinsirri
mustalintu
mustaviklo
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pikkulokki
pilkkasiipi
punajalkaviklo
viiksitimali
Muuta lajistoa:

pikkutikka

ST

pyrstötiainen

ST
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