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Laajalahden rantapolku

Villa Elfvikistä lähtee rantapolku Otaniemeen, joka kulkee osin
ruovikon laitaa pitkospuita pitkin, osin Rantaraitin pyörätien
kautta. Matkaa kertyy noin kolme kilometriä, polku päättyy Konemiehentie 2:n tuntumaan. Reitin varrella on kaksi laidunaluetta,
rantametsää kuin ruovikkoakin.
Kesäisin voi nähdä karjaa laiduntamassa rantaniityillä. Toukokesäkuussa voi kuulla taidokkaiden yölaulajalintujen, kuten kerttusten ja satakielen konsertointia. Otaniemen päässä on Maarin
lintutorni, josta pääsee tarkkailemaan Laajalahden vesilinnustoa
mukavasti myötävalossa. Lisätietoja: luontoon.fi/laajalahti. Kartta
ks. s. 138.
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Laajalahden rantaniityt

Laajalahden rantaniityt ovat perinneympäristöjä. Villa Elfvikin
eteläpuolisten niittyjen ja Otaniemen puoleisten niittyjen pintaala on yhteensä vähän yli 30 hehtaaria. Ne ovat nykyään kesäaikaan karjan laidunnusalueita. Osa rantaniityistä on entistä
peltoa, mutta mm. laidunnuksen ansiosta ne ovat kehittyneet
niittymäisemmiksi ja toisaalta lähellä rantaa ruovikko on vähentynyt. Eniten laiduntaminen on hyödyttänyt kahlaajia; esimerkiksi
töyhtöhyyppä ja punajalkaviklo pesivät taas Laajalahdella. Puustoiset kohdat ovat vastaavasti kehittyneet hakamaisiksi. Alueen
pohjoisosassa olevaa entistä peltoa on niitetty vuosittain Espoon
viherpalveluiden ja Villa Elfvikin järjestämissä talkoissa. Paikoin
niityillä on ketomaisia kohtia, joissa kasvaa mm. keltamataraa ja
mäkikauraa. Kartta ks. s. 136 ja 138.
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Ahvenen ja kuhan poikastuotannon kannalta alueen ruovikot ovat
merkittäviä. Myös monet nisäkkäät viihtyvät Laajalahdella.
Suojelualueen metsät ovat pääosin joko lehtoja tai luhtaisia
lehtimetsiä. Lajistoltaan edustavin lehto on Villa Elfvikin itäpuolella sijaitseva puronvarsilehto, jossa kasvaa muun muassa
kevätlinnunsilmää ja humalaa. Merkittäviä elinympäristöjä ovat
myös alueen tervaleppävaltaiset metsäluhdat. Villa Elfvikin ympäristössä on myös vanhaa puistomaista metsää, josta osa kuuluu
suojelualueeseen. Venevajan viereisestä kuusivaltaisesta lehtometsästä on kehittymässä lahottajasienten ja monien hyönteisten
suosima aarnimetsä.
Laajalahti on hyvin suosittu luontoretkien kohde, jolla on myös
runsaasti opetus- ja tutkimusarvoa. Erityisesti lintujen rengastus
on ollut aktiivista kymmeniä vuosia. Laajalahden luonnonsuojelualueen esitteitä saa mm. Villa Elfvikistä, yhteispalvelupisteistä ja
www.espoo.fi-sivulta.
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