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paikkoja runsaan kasvilajiston lisäksi myös rikkaalle eläimistölle. 
Alueella pesii monia kolopesijöitä. Erikoisemmista linnuista siellä 
voi havaita nokkavarpusen ja pähkinänakkelin. Kaikkiaan pesimä
lajisto käsittää noin 30 lintulajia. Talvisin joessa on yleensä sulia 
kohtia, joihin kerääntyy mm. sinisorsia. Monelle lepakkolajille, 
kuten pohjanlepakolle alue on hyvin mieleinen vanhoissa puissa 
olevien lepopaikkojen ja saalistusmaastojen ansiosta. Useat van
hoihin, jaloihin lehtipuihin sidoksissa olevat hyönteiset, erityisesti 
monet kovakuoriaiset, viihtyvät siellä. Alueella on havaittu kuusi 
uhanalaista kovakuoriaislajia, mm. erittäin uhanalainen aarni
seppä.

Träskändan alueella myös sienimaailma on monipuolinen, 
ja varsinkin kääville vanhat puut ovat elintärkeitä. Tärkeimmät 
alueet kääpien kannalta rajoittuvat jokivarteen ja sen lähettyville. 
Suojelualueelta on löydetty noin 30 kääpälajia, mm. uhanalainen 
koppelokääpä. 2000luvulla havaittujen harvinaisten kääpälajien 
perusteella Träskända kuuluu omassa kokoluokassaan pääkau
punkiseudun arvokkaimpiin kääpäalueisiin. Kartta ks. s. 188.

9.18  Träskändan 
luonnonsuojelualue 

Järvenperässä ja Lippajärvellä sijaitseva 31 hehtaarin laajuinen 
Träskändan luonnonsuojelualue on perustettu 1961 ollen yksi 
Espoon vanhimpia suojelukohteita. Se on myös valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (VATalue); Träskän
dan kartanon historia ulottuu yli 200 vuoden päähän. Kartanon 
tunnetuin omistaja on ollut 1800luvulla alueella vaikuttanut 
Aurora Karamzin.

Träskändan kartanopuistosta löytyvät kaikki kotimaiset jalot 
lehtipuut: tammi, vuorijalava, kynäjalava, metsälehmus, vaah
tera ja saarni. Puiston ulkomaisia puita ovat mm. siperianpihta 
ja sembramänty, joita on pitkään suosittu vanhoissa pihoissa ja 
puistoissa.

Luonnonsuojelualueen monipuoliset ympäristöt: kuusikot, 
lehtoalueet, kartanopuiston vanhat ja suuret jalopuut sekä 
alueen halki kulkeva Kvarnbyån tiheikköineen ovat luoneet elin
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9.21  Träskändan metsälehmus
 60.2339 ° P 24.7079 ° I

Träskändan kierroksen metsäosuuden länsiosassa, polkujen haa
rassa kasvaa yksi Suomen korkeimmista metsälehmuksista. Noin 
200vuotiaan puun korkeus on yli 32 metriä ja ympärysmitta 
lähemmäs 3,5 metriä. Kartta ks. myös s. 191.

9.20  Träskändan tammi
 60.2356 ° P 24.7097 ° I 

Träskändan tammi sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä jokea 
ulkoiluteiden risteyksen tuntumassa. Noin 5,5 metrin ympärys
mitallaan tammi on Espoon paksuin yksirunkoinen puu. Korkeutta 
tällä jättiläisellä on reilut 22 metriä ja latvuksen läpimitta on noin 
28 metriä. Tammen arvellaan olevan yli 300vuotias. 1980luvun 
jälkipuoliskon kovat talvet aiheuttivat isojen oksien kuivumista. 
Nämä oksat on sittemmin poistettu, mistä merkkinä ovat puussa 
näkyvät sahausjäljet. Kartta ks. myös s. 191. 

9.19  Träskändan kierros

Suojelualueella kulkee reitti, joka kiertelee vanhassa kartano
puistossa ja jokivarren rehevässä metsämaastossa. Reitillä on 
yhteensä kolme opastaulua, jotka kertovat hienostokartanon 
historiasta, jokivarren lehtipuuvaltaisista metsistä sekä puisto
metsästä. Varsinaisen kartanopuiston alueella kulkeva osuus on 
helppokulkuinen ja soveltuu myös lastenvaunujen ja pyörätuolin 
kanssa liikkuville. Reitin varrella esitellään nimikilvin koti ja ulko
maisia puu ja pensaslajeja. Lisätietoa: espoo.fi/luontopolut.
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