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Riippumatta siitä, oletko Haningen 
vakituinen asukas vai vain lyhyellä vie-
railulla kunnassamme, sinun on takuulla 
vaikea uskoa, että Tukholman sykkivään 
keskustaan on täältä vain joitakin kym-
meniä kilometrejä. Rikas luonto löytyy 
aivan oven edestä. Laajat metsät, järvet ja 
meri, matalat hiekkarannat ja saariston 
kimaltelevan aurinkoiset kalliot ovat aina 
lähellä. Patikointireitit Sörmlandsleden ja 
Nynäsleden sekä useat luontopolut vievät 
sinut suoraan luonnon helmaan. Rikas 
kasvisto ja eläimistö sekä ainutlaatuinen 
kallioperä leimaavat koko Haningea. 
Täältä löydät myös Södermanlandin 
maakunnan ainoan kansallispuiston, jos-
sa voi seurata teerten ja metsojen soidinta 
ja kuulla pöllöjen huhuavan öisin. Saaris-
ton syrjäisillä saarilla pesivät merikotkat 
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Ruotsissa arvokkaiden luontoalueiden 
suojelemista on harjoitettu jo yli sadan 
vuoden ajan. Ensi sijassa alueita suojellaan 
käytöltä ja hyödyntämiseltä. Tavallisim-
mat suojelumuodot ovat luonnonsuojelu-
alue, kansallispuisto ja linnunsuojelualue. 
Mikäli halutaan suojella yksittäisiä kasvi- 
tai eläinlajeja, ne voidaan lääninhallituk-

sen toimesta rauhoittaa. Voimakkaimmas-
ta suojasta nauttivat kansallispuistot. Ne 
ovat laajoja, yhtenäisiä ja valtakunnallisesti 
merkittäviä luontoalueita, joiden perusta-
misesta päättää eduskunta ja jotka omistaa 
valtio. Haningen ja Södermanlandin 
maakunnan ainoa kansallispuisto on 
Tyresta.

Jokamiehen oikeus  
– jokaisen vastuulla Miksi luontoa pitää suojella?

Jokamienhenoikeus sallii  
yöpymisen teltassa yhden yön  

yli samalla paikalla

Stora och Lilla Sandböte on yksi 
Haningen 21 luonnonsuojelualueesta
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• Tulenteko, ellei vallitse metsäpalovaara. 
Älä koskaan rakenna nuotiota suoraan 
kalliolle, koska se saattaa haljeta

• Kulkeminen eläinten aitauksen halki 
edellyttäen, että veräjät suljetaan  
kunnolla eikä aitaa vahingoiteta

• Veden ottaminen lähteistä, joista ja 
järvistä

• Koiran ulkoiluttaminen edellyttäen, 
että se on kytketty tai sitä valvotaan 
niin, ettei se pääse häiritsemään villiä 
luontoa

Sallittua ei ole:
• Maan, puiden, pensaiden tai istutuk-

sien vahingoittaminen
• Oleskelu yksityisellä tontilla
• Toisen omistaman laiturin, poijun tai 

kaivon käyttäminen
• Roskaaminen
• Metelöinti, kuten musiikin soittaminen 

kovalla äänellä
• Kalastaminen tai metsästäminen ilman 

lupaa
• Eläinten tahallinen häiritseminen tai 

linnunpesien tai -munien poimiminen
• Tulenteko palovaaran vallitessa
• Koiran irti päästäminen valvomatta
• Moottoriajoneuvoilla liikkuminen 

luonnossa

Ruotsissa jokaisella ihmisellä on ainutlaa-
tuinen oikeus liikkua vapaasti luonnossa. 
Tätä kansainvälisesti katsoen harvinaista 
oikeutta kutsutaan jokamiehenoikeudeksi. 
Se perustuu vanhaan perinteeseen, joka 
nykyään on kirjoitettu ympäristökaa-
reen. Tosin oikeudet merkitsevät myös 
velvollisuuksia. Erilaiset lait ja määräyk-
set määräävät, mikä ei ole sallittua. Ota 
huomioon, että linnunsuojelualueilla, lu-
onnonsuojelualueilla ja muilla suojatuilla 
luontoalueilla on omat määräyksensä.
 
Sallittua on:
• Vaeltaminen ja hiihtäminen toisen 

omistamalla maalla edellyttäen, ettet 
vahingoita taimia tai istutuksia

• Liikkuminen toisen omistamilla 
vesillä, mikäli noudatat voimassa olevia 
kieltoja

• Uiminen rannoilla, joita ei luokitella 
tonttimaaksi

• Villeinä kasvavien kukkien, marjojen 
ja sienten poimiminen tonttialueen 
ulkopuolella edellyttäen, ettei niitä ole 
rauhoitettu

• Yöpyminen yhden yön yli teltassa. 
Asutuksen läheisyydessä yöpymiseen 
tarvitaan maanomistajan lupa.

• Käveleminen, ratsastaminen ja pyöräi-
leminen yksityisellä tiellä



Luonnonsuojelualueella on monta 
tarkoitusta
Luonnonsuojelualue on tavallisin suojelu-
muoto silloin, kun määrätty luontoalue 
halutaan suojata. Luonnonsuojelualue 
voidaan perustaa lajimäärältään rikkaan 
kasvi- ja eläinkunnan säilyttämiseksi 
tai sen varmistamiseksi, että alue myös 
jatkossa jää ulkoilun käyttöön. Siksi eri 
alueilla voi olla täysin erilaiset säädökset. 
Joillakin luonnonsuojelualueilla ei saa 
poimia yhtäkään kukkaa, toisilla kuk-
kien poimiminen sallitaan niin kauan, 

kuin ne eivät ole rauhoitettuja. Kaikilla 
luonnonsuojelualueilla tulisi olla omat 
tiedotustaulunsa, joilla kerrotaan, mikä 
on sallittua ja mikä ei. Haningesta löytyy 
jopa 21 luonnonsuojelualuetta. Niitä hoi-
tavat eri toimitsijat, useimmiten läänin-
hallitus ja saaristosäätiö. Säätiö nimeltä 
Stiftelsen Tyrestaskogen hoitaa Tyrestan 
luonnonsuojelualuetta. Rudanin ja 
Tornbergetin luonnonsuojelualueet ovat 
Haningen kunnan perustamia ympäri-
stökaaren tuella. Ne ovat siis kunnan 
asukkaiden omia luonnonsuojelualueita.

Tiesitkö? 
Maisemahistoria vaikuttaa siihen, miten luonnonsuojelualuetta hoidetaan. 
Koskematon luonnonmetsä, jota ei ikinä ole hakattu, saa arvonsa juuri 
koskemattomuudestaan ja on siksi jätettävä rauhaan. Kasvilajeistaan 
rikas niittymaa taas saattaa olla monen vuosisadan laiduntamisen tulos. 
Siksi laiduntamisen on jatkuttava, jotta luonnonarvot säilyisivät. 

Lehtoimikkä

Tyresta on Södermanlandin  
maakunnan ainoa  

kansallispuisto

98



Biotooppisuoja ja  
luonnonhoitosopimus
Pienet, harvinaisille kasvi- ja eläinla-
jeille tärkeät alueet, voidaan suojella 
biotooppisuojalla. Esimerkkejä ovat 
purolaaksojen raviinit, jyrkänteet tai 
puistokujat. Valtio tai kunta voi myös 
tehdä vapaaehtoisen luonnonhoitosopi-
muksen maanomistajan kanssa siitä, 
miten aluetta tulisi hoitaa, jotta sen luon-
nonarvot säilyisivät. Joissakin tapauksissa 
kiinteistönomistaja voi saada korvausta 
lääninhallitukselta.

Linnunsuojelualueet
Haningesta löytyy kahdeksan lin-
nunsuojelualuetta, jotka melkein kaikki 
sijaitsevat saaristossa. Alueilla oleskelemi-
nen on kiellettyä kaikkein kriittisempänä 
vuodenaikana ja siitä ilmoitetaan paikan 
päällä tauluilla. Muista huomioida nämä 
määräykset, jotta myös tulevaisuuden 
kävijät saisivat kokea rikasluontoisen 
lintuelämämme. 

Natura 2000-alueet
EU:n arvokkaiden luontoalueiden verkosto. 
Alueilla pyritään vaalimaan EU-maiden 
näkökulmasta tärkeitä luontotyyppejä ja 
lajeja. Ruotsissa valtio määrää alueiden 
perustamisesta ja hoitamisesta niin, että 
luontoarvot säilyvät. Haningesta löytyy  
14 Natura 2000-aluetta.

Punalistaus
Uhatuiksi luokitellut lajit luetellaan lu-
onnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) 
ns. punaisella listalla. Lajit luokitellaan 
viiteen eri luokkaan uhanalaisuutensa 
perusteella. Punaista listaa päivitetään vii-
den vuoden välein. Tärkein syy sille, mik-
si laji on uhanalainen, on että ihminen on 
pilannut sen elinympäristön. Kunnassam-
me oli vuoteen 2015 mennessä raportoitu 
369 punalistattua lajia, useimmat niistä 
suojelluilta alueilta. Lisää tietoa punalist-
auksesta löydät lajitietopankin (Artdata-
banken) kotisivulta: artdata.slu.se.

Laiduntavia lehmiä Sandemarilla,  
joka on yksi kunnan  

Natura 2000-alueista

Pieni kiiltovalkku -orkidea on punalistattu 
laji, jota kasvaa Sandemarin lettosoilla
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Haningen luonnonsuojelualueet
1.  Tyresta. Kansallispuisto ja  
 luonnonsuojelualue
2. Stora Vindåsen. Luonnonsuojelualue
3. Lilla Husarn. Luonnonsuojelualue
4. Huvudholmen. Luonnonsuojelualue
5. Vallboskär ja Skrakholmen.  
 Linnunsuojelualue
6. Fågelgrundet ja Mödomen.  
 Linnunsuojelualue
7. Fjäderholmarna. Linnun- ja  
 luonnonsuojelualue
8. Stora och Lilla Sandböte.  
 Luonnonsuojelualue
9. Rönnkläpparna. Linnunsuojelualue
10. Ängsön-Marskär. Linnun- ja  
 luonnonsuojelualue
11. Sundby. Luonnonsuojelualue
12. Huvudskär. Luonnonsuojelualue
13. Ålandsskär. Luonnonsuojelualue
14. Utö. Luonnonsuojelualue
15. Nåttaröfladen. Linnunsuojelualue
16. Grän. Linnunsuojelualue
17. Gullringskärret. Luonnonsuojelualue
18. Fjärdlång. Luonnonsuojelualue
19. Gålö. Luonnonsuojelualue
20. Häringe. Luonnonsuojelualue
21. Kolartorp. Luonnonsuojelualue
22. Rudan. Luonnonsuojelualue
23. Nåttarö. Luonnonsuojelualue
24. Rånö-Ålö. Luonnonsuojelualue
25. Sandemar. Luonnonsuojelualue ja   
 linnunsuojelualue
26. Skeppnan. Luonnonsuojelualue
27. Svartsjön. Luonnonsuojelualue
28. Tornberget. Luonnonsuojelualue

Haningen luonnonsuojelu-
alueet vuonna 2018

Haningessa on myös luonnonmuiston, 
biotooppisuojan tai luonnonhoitosopi-
muksen kautta suojeltuja alueita. Kunnan 
kotisivulta haninge.se tai lääninhallituk-
sen kotisivulta lansstyrelsen.se/stockholm 
löydät luettelon niistä.

Tiesitkö? 
Sinivuokko on melko yleinen  
Haningessa mutta silti rauhoitet-
tu, koska sitä muuten poimittai-
siin liikaa. Sinivuokolle levittäyty-
minen on vaikeaa, sillä se leviää 
pelkästään siemenestä.  
Sinivuokon siemenet sisältävät 
öljyjä, joista muurahaiset pitävät. 
Kun muurahaiset keräävät 
siemeniä, ne samalla auttavat 
sinivuokkoa leviämään.
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Ruotsissa on tällä hetkellä 300 
ympäristökaaren ja lajisuoja-asetuksen 
tuella rauhoitettua kasvi-, eläin- ja 
sienilajia. Lajeista osa on rauhoitettu 
vain määrätyissä lääneissä tai erityisillä 
paikoilla.

Rauhoitettuja ovat esimerkiksi kaikki 
orkideat, sammakkoeläimet, käärmeet, 
nisäkkäät ja linnut. Käytännöstä poi-
ketaan joidenkin lajien suojametsästyk-
sen yhteydessä sekä metsästyskauden 
aikana. Rauhoitus koskee myös munia, 
poikasia ja pesiä. Rauhoitettuja kasveja 
ei saa vahingoittaa, kaivaa ylös tai 
poimia, eikä niistä saa ottaa siemeniä. 
Mikäli tontillasi vierailee kyykäärme, 
on sen siirtäminen sallittu ja ellei muuta 
vaihtoehtoa ole, kyy saadaan hätäta- 
pauksessa tappaa.

Haningessa rauhoitettuja ovat kaikki 
orkideat, sinivuokko, muratti, keväte-
sikko, kielo ja kaikki riidenlieot. Kevä-
tesikko, kielo ja riidenlieko on rauhoi-
tettu vain siinä määrin, ettei niitä saa 
kaivaa ylös eikä poimia myyntiä varten. 
Täyden luettelon läänin rauhoitetuista 
kasvi- ja eläinlajeista löydät lääninhal-
lituksen kotisivulta, lansstyrelsen.se/
stockholm.

Haningen luonto ei mitenkään rajoitu 
pelkkään Haningen kuntaan. Ha-
ningen maisemat ovat osa suurempaa 
kokonaisuutta, jota yleensä kutsutaan 
Keski-Ruotsin murroslaaksomaisemaksi. 
Pienkumpuilevassa maastossa vaihtele-
vat kalliot ja laaksot mutta varsinaisia 
huippuja ei alueella ole. Murroslaaksoja 
voi usein seurata kymmeniä kilometrejä 
maiseman halki. Joskus laaksot täyttävät 
viljelymaat, joskus taas pitkät ja kapeat 
järvet. Esimerkkejä viimeksi mainituista 
ovat järvet Årsjön ja Drevviken. Alueen 
historialliset juuret ulottuvat satojen 
miljoonien vuosien taakse, jonka aikana 
erilaiset luonnonvoimat kuten maanjäri-
stykset, mannerjäätiköt, virtaava vesi ja 
sääolosuhteet ovat muotoilleet maise-
maa. Viimeisen 4-5000 vuoden aikana 
myös ihminen on osallistunut tähän 
muotoiluun ja Haningen luonto onkin 
nykypäivänä melkein kokonaisuudessaan 
ihmisen muotoilema kulttuurimaisema.

Rauhoitetut kasvit ja eläimet

Haningen luonto ja olosuhteet

Tiesitkö 
Nimi Haninge on ainakin tuhat 
vuotta vanha! Se on ilmeisesti 
otettu käyttöön viikinkiaikana, 
jolloin se johdettiin nimestä Han-
veden. Hanveden merkitsee isoa 
metsäaluetta, jolla on paljon 
”haneja”, eli teerten ja metso-
jen kukkoja. Kahdessa alueelta 
löytyvässä riimukirjoituksessa 
on kuva tuhat vuotta vanhasta 
metsokukosta. Metsokukko 
näkyy vielä tänä päivänä Haning-
en kunnan vaakunassa.

Karkeasti voidaan sanoa, että Ha-
ningen pohjoiset ja läntiset osat ovat 
suhteellisen ylänköisiä. Täällä kasvaa 
pääasiassa havumetsää, joka yhdessä 
laajojen suoalueiden kanssa luo vaiku-
telman todellisesta erämaasta. Korkein 
kohta – Hanvedenissä sijaitseva Tornber-
get-kallio – ulottuu 111 metriä meren-
pinnan yläpuolelle. Lähempänä rannik-
koa maisema pehmenee ja pellot, niityt 
ja laitumet muuttuvat tavallisemmiksi. 
Havumetsien lomasta alkaa pilkottaa 
lehtimetsiä ja jalolehtimetsää esiintyy 
yleisesti pitkin rannikkoa. Sen jälkeen 
alkaa saaristo: 220 kilometriä rantavii-
vaa, 850 saarta ja tuhansittain luotoja 
ja kareja. Useimmilla saariston saarilla 
kasvaa havumetsää mutta siellä, missä 
maa- ja kallioperä ovat runsasravintoisia, 
kasvaa myös reheviä lehtimetsiä. Kaik-
kein pisimmällä idässä alkaa ulkosaaris-
to, jonka saaret ja luodot ovat karuja.

Tyrestan  
riimukirjoituksen 
kukko

Harvinainen kangaskäärme on rauhoitettu 
samoin kuin kaikki muut Ruotsin käärmeet

Årsjön on Tyrestan kansallispuiston  
murroslaaksossa sijaitseva järvi
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Haningessa esimerkkejä tästä ovat Jord-
bromalm ja Vendelsömalm. Mannerjää 
siis ”kattoi” maiseman, jonka ihminen 
viimeisteli nykypäivän Haningeksi.

Jään jälkiä kalliossa
Myös kallioperässä näkyy mannerjään 
jättämiä jälkiä, kuten jäätikköuurteita ja 
hiidenkirnuja. Jäätikköurteet ovat jään 
avokallioon kaivertamia naarmuja, jotka 
paljastavat jään liikkumissuunnan. Jään 
alustaan jäätyneiden kivien uskotaan 
tehneen naarmut. Hiidenkirnut ovat 
kallioon hiertyneitä pyöreitä, syviä kolo-
ja. Ne ovat muodostuneet, kun jäätikön 
päältä tuleva sulamisvesi on syöksynyt 
halkeamaan ja saanut sen pohjalla 
olevat kivet pyörimään kalliota vastaan. 
Siirtolohkareet ovat jättiläismäisiä kiviä, 
joita voi löytää maastosta sieltä täältä. 
Aikaisemmin niitä kutsuttiin ”jättiläisen 
heitoiksi”, sillä ihmiset luulivat, että jätti-
läiset olivat heittäneet niitä kiukuissaan. 
Siirtolohkareet ovat liikkuneet jäävuoren 
mukana sen pohjaan kiinni jäätyneinä, 
kunnes ne ovat sulaneet irti ja pudon-
neet meren pohjaan. Yksi Haningen 
tunnetuista siirtolohkareista on ”Gal-
gstenen”, eli hirsipuukivi, joka sijaitsee 
vanhan Nynäsin tien varrella Jordbron 
teollisuusalueella.

Jää sulaa – maa nousee
Noin 11 000 vuotta sitten valtava man-
nerjäätikkö alkoi sulaa ja sen etureuna 
vetäytyi pois alueelta. Noin 1000 vuotta 
myöhemmin jää oli kokonaan hävinnyt 
Södertörnilta, joka tällöin oli suuren 
järven, Baltian jääjärven, peitossa. Veden 
pinta sijaitsi 150 metriä nykyisen meren-
pinnan yläpuolella, samalla korkeudella 
kuin Kaknäsin tornin huippu! Mutta kun 
vetäytyvän jäätikön paino keveni, alkoi 
maaperä nopeasti nousta. Tornbergetin 
korkein huippu pilkotti esiin aaltojen 
lomasta ja kohta paikalle oli ilmestynyt 
kokonainen pikku saaristo, jonne 
ensimmäiset kasvit ja eläimet pääsivät 
muuttamaan. Pian niitä seurasivat ensim-
mäiset ihmiset. Vuosituhansien kuluessa 
Haningen maisema nousi hiljattain esille 
maankohoamisen, tai pikemminkin 
rannansiirtymisen, avustamana. Maan 
kohotessa meren pinta samalla laskee. 
Prosessi jatkuu alueella vielä tänäänkin, 
nostaen maan pintaa 3-4 millimetriä 
vuosittain.

Tiesitkö? 
Haningen ensimmäiset 
asukkaat olivat kalastavaa ja 
metsästävää kivikautiskan-
saa, jotka saapuivat alueelle 
jo 9000 vuotta sitten. Heidän 
jälkiään löytyy melkein joka 
puolelta kuntaa, muun muas-
sa Hanvedenistä ja Tyrestas-
ta. Kivityökalut, ruukunsirpa-
leet ja niin sanotut kvartsiset 
iskukivet, jotka ovat jäänteitä 
heidän työkalutuotannostaan, 
kertovat heidän historiastaan.

Haningen seutu on iältään hyvin 
vanha – luultavasti vanhempi, kuin mitä 
luulet. Jalkojemme alla oleva kallioperä 
syntyi noin 2 000 miljoonaa vuotta sitten 
ja sitä kutsutaan peruskallioksi. Tällöin 
Haningen ylle nousi suuri vuoristoketju – 
ehkä samaa luokkaa kuin Alpit. Luon-
nonvoimat ovat vuosimiljoonien kuluessa 
hioneet vuoret melkein sileäksi lattiaksi. 
Nouse mille huipulle tahansa ja katsele 
horisonttia! Tulet kokemaan sen ällistytt-
ävän tasaiseksi, ilman vuoria ja laaksoja. 
Näkemäsi maisema on vuoristoketjun 
sileä jäännös. Kesti monta sataa miljoo-
naa vuotta, mutta lopulta luonto tasoitti 
mahtavan vuoristomassiivin.

Nykypäivänä Haningen kallioperässä 
dominoivat gneissi ja graniitti. Gneis-
siä on eniten mannermaalla, kun taas 
graniittia on runsaammin saaristossa. 
Tästä poikkeavat Rånön ja Nåttarön 
saarten kallioperät, jotka koostuvat suu-
rimmaksi osaksi gneissistä. Ornön, Utön 
ja Ålön saarten kallioperät ovat osittain 
täysin erilaisia. Kiilleliuske, kalkkikivi 
ja vulkaaniset kivilajit, kuten leptiitti ja 
kiiltogneissi, ovat näillä saarilla tavallisia.

Kallio- ja maaperä
Mahtava mannerjäätikkö
70 000 vuotta sitten Haningen peitti val-
tava, ehkä kolmen kilometrin paksuinen 
mannerjäätikkö. Jää painoi maanpintaa 
alas yli sadan metrin verran. Kun ilmasto 
vähitellen lämpeni, jää alkoi sulaa. Näillä 
alueilla se tapahtui noin 11 000 vuotta 
sitten. Taaksepäin vetäytyvästä jäästä 
tuli maiseman muokkaaja, joka muotoili 
useimmat nykymaiseman muodoista. Se 
hioi kalliot, kaivoi hiidenkirnuja ja jätti 
jälkeensä siirtolohkareita. Kaikki irralli-
nen maaperä – kallioperän päällä lepäävä 
maa – on jään jäljiltä. Havumetsiä 
hallitsevat moreenit – maalaji, joka 
koostuu lajittumattomasta materiaalista 
ja sisältää kaikkea lohkareista ja kivistä 
aina soraan ja hiekkaan. Myös laaksojen 
savikot – nykyiset viljelymaat – ovat jään 
aikaansaamia. Samoin kuin hiekkahar-
jut, joiden uskotaan muodostuneen, kun 
sulamisvedet valuivat jokina pitkin jäässä 
olevia halkeamia ja tunneleita lähellä 
jään etureunaa. Jään sulaminen on välillä 
pysähtynyt, kun ilmasto tilapäisesti on 
muuttunut kylmemmäksi. Tällöin jäätik-
köjokien soramassat ovat levittäytyneet 
suurelle alueelle muodostaen hiekkata-
sankoja, niin sanottuja malmeja. 

Kalkkikivikallio Haningen saaristossa Rudanin alueella sijaitseva hiidenkirnu



Kuten varmasti olet huomannutkin, 
Haningessa kasvaa paljon metsää. 
Havumetsiä on runsaasti mutta kallio-
alueilla, joilla maaperä on ohutta, kasvaa 
kalliomännikön lomassa poronjäkälää 
ja kanervaa. Syvänteissä ja rinteillä, 
siellä missä maaperää ja vettä on hiukan 
runsaammin, levittäytyvät kuusikan-
kaat mustikoineen, puolukoineen ja 
erilaisine sammaleineen. Lähempänä 
rannikkoa ja viljelymaiden tuntumassa 
kangas muuttuu yhä lehtomaisem-
maksi ja koivua ja haapaa alkaa ilmetä 
yleisesti. Keväällä kenttäkerros täyttyy 
kukkivista valkovuokoista ja kieloista. 
Pitkin rannikkoa, esimerkiksi Häring-
essä ja Sandemarilla sekä Utön ja Ornön 
saarilla, kasvaa suuria lehtoalueita, joissa 
viihtyvät jalopuulajit saarni, jalava, leh-
mus, vaahtera, pähkinäpensas ja tammi. 

Kasvillisuus ja kasvisto
Jalolehtimetsän yrttikasvisto on usein 
hyvin rikasta ja siellä viihtyvät sinivuok-
ko, kevätlinnunherne, imikkä, tuoksu-
matara ja karhunlaukka. Yksi Haningen 
kaikkein hienoimmista jalolehtimetsistä 
kasvaa jyrkänteessä Kapellön saarella, 
Muskön edustalla. Kapellön saaren 
huipulla sijaitseva Älvsnabb -monumentti 
näkyy pitkälle saaristoon.

Kosteilla mailla tavallisin luontotyyppi 
on suo. Haningessa on runsaasti piene-
hköjä soita. Suot jakautuvat puolestaan 
rämeisiin ja nevoihin. Räme on näistä 
kahdesta köyhäravinteisempi, koska se 
saa vettä ainoastaan sateesta. Räme ra-
kentuu turvettuneesta rahkasammaleesta. 
Tavallisia kasveja ovat kihokki, karpalo 
ja tupasvilla. Nevat saavat sateen lisäksi 
vettä ja ravintoa myös pohjavedestä ja 
ympäröiviltä mailta. Jos vesi on kalkkipi-

toista, nevasta saattaa kehittyä ns. letto,
joita näkee esimerkiksi Sandemarin 
upeilla soilla. Lettojen kasvustoon  
kuuluu usein monia eri orkidealajeja.

Haningessa liikkuessa näkee myös 
runsaasti avoimia viljelymaita, kuten 
peltoja, niittyjä ja hakoja. Viljelymaita on 
eniten Handenista pohjoiseen sekä Väs-
terhaninge-Tungelstan alueelta rannikko-
on päin. Joskus laitumilla voi keskikesän 
aikaan nauttia kasvistosta, jota leimaavat 
lukuisat lehtomaitikat, päivänkakkarat 
ja kissankellot. Varsinaisia heinäniittyjä 
ei valitettavasti enää ole jäljellä yhtään 
kunnassamme.

 

Jalolehtimetsää Häringen Byholmenissa

Kallioalueiden harva mäntymetsä on yksi 
Haningen tavallisimpia luontotyyppejä

Neidonkorento viihtyy purorotkoissa,  
joissa kasvillisuus on usein rehevää
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Haningessa on runsaasti puroja ja muita, 
pienempiä vesiväyliä. Kun ne kaivautu-
vat alas ravintorikkaiden, hiekkaisten 
maakerrostumien läpi, ne saattavat muo-
dostaa purorotkoja. Rotkojen kasvillisuus 
on usein rehevää ja niissä saattaa kasvaa 
esimerkiksi näsiää ja kaunista kotkan-
siipeä. Myös taimen ja neidonkorento 
viihtyvät rotkoissa.

Haningesta löytyy noin 45 järveä. 
Useimmat niistä ovat niukkaravinteisia 
ja metsän ympäröimiä, kirkasvetisiä tai 
ruskehtavia ja niiden kasvillisuus on 
vähäistä. Tämän tyyppiset järvet ovat 
herkkiä happamoitumiselle. Vedasjön 
ja Vädersjön ovat esimerkkejä runsas-
ravinteisemmista järvistä, joissa kasvaa 
järvikaislaa ja järviruokoa.

Yli puolet kuntamme pinta-alasta on 
ainutlaatuista saaristoa, joka houkuttelee 
veneilemään, kalastamaan, luonto- ja 
kulttuurielämyksiin tai vain rentoutu-
maan. Itämeren saaristoja ympäröivää 
murtovettä ei löydy mistään muualta 
maailmasta. Täältä voit löytää reheviä, 
suojaisia poukamia, salamyhkäisiä metsiä 
ja pehmeitä, jään hiomia kalliolaakioi-
ta, joiden päälle voit oikaista ottamaan 
aurinkoa ja viettää ihanan laiskoja päiviä. 
Matalat, luonnolliset hiekkarannat eivät 
ole kovinkaan yleisiä, mutta niitä löytyy 
esim. Utön, Ålön ja Nåttarön saarilta 
sekä Schweizerdalenista läheltä Dalarötä.

Tiesitkö? 
Saaristo on herkkä miljöö, jossa oleskelu vaatii arvostelukykyä ja vastuun-
tuntoa. Ulkosaariston kalliolaakiot ohuine maakerroksineen ovat herkkiä kulu-
miselle. Voi viedä vuosikymmeniä tai jopa kauemminkin, ennen kuin kasvusto 
palaa arkaan paikkaan. Nauti saaristosta järkeä käyttäen ja noudata maihin-
nousukieltoja, jotka suojaavat kasvistoa ja eläimistöä. Rakasta saaristoa 
varovasti, niin että pääsemme nauttimaan siitä myös tulevaisuudessa. 

Arbottnan laidunmaat Muskön saarella

Utön itärannikon kalliomuodostelmat
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Vaihtelevien maisemiensa ansiosta 
Haninge on riistarikas kunta. Suuria 
nisäkkäitä kuten metsäkauriita, hirviä, 
mäyriä ja rusakkoja näkee melko usein. 
Metsäjänikset viihtyvät ensi sijassa 
kunnan suurimmissa metsissä. Oravat, 
näädät ja kärpät eivät myöskään ole 
harvinaisia, vaikka oravakanta saattaa-
kin vaihdella suuresti vuodesta vuoteen. 
Kettukanta on alkanut toipua laajasta 
syyhyepidemiasta. Kuusipeurat ja villisiat 
ovat joko istutettuja, tai riista-aitauksesta 
karanneita. Kuusipeuraan voi nykyään 
törmätä Sandemarin pohjoispuolella ja 
Nåttarön saarella, kun taas villisika on 
levinnyt koko kuntaan.

Toinen voimakkaasti lisääntynyt laji 
on majava, jota nykyään löytyy monesta 
järvestä ja joesta ympäri koko Haning-
ea. Siilejä näkee useimmiten kunnan 
omakotitaloalueilla, esimerkiksi Väster-
haningessa, Jordbrossa, Vendelsössä ja 
Tungelstassa. Joskus hyvin harvoin joku 
on nähnyt ilveksen tai suden samoavan 
kunnan metsien halki. Saaristossa minkit 
ovat yleisiä ja joskus ne aiheuttavat vesi-
linnuille ongelmia. Harmaahylkeet ovat 
alkaneet palata luodoilleen ja niitä näkee 

Eläimistö

siellä täällä saaristossa. Viime vuosien 
aikana myös saukkoja on alkanut ilme-
styä yksitellen saaristoon, muun muassa 
Muskön saarelle. 

Haningen lintuelämä on rikasta 
vaihtelevien maisemien ja monien eri 
luontotyyppien ansiosta. 250 Ruotsissa 
pesivästä lintulajista 145 pesii kunnan 
rajojen sisällä! Lisäksi monet lintulajit 
liikkuvat Haningen läpi muuttoaikoi-
na. Havumetsissä on vieläkin teerejä ja 
metsoja. Varpushaukat ja kalasääsket ovat 
kohtalaisen yleisiä, kun taas kanahaukat 
ovat harvinaisempia. Koskemattomam-
missa metsissä elää paljon tikkoja ja 
joskus myös varpuspöllöjä. Kuikkia pesii 
useissa järvissä ja kallioilla saattaa kuulla 

kehrääjän kehräävän.
Kulttuurimaisemassa hiirihaukka ja 

lehtopöllö ovat yleisiä, kun taas sarvipöl-
löjä näkee harvemmin.

Huuhkajat ja merikotkat kuuluvat 
kaikkein mahtavimpiin lintulajeihimme. 
Haningessa pesii useita pareja, ensi sijassa 
saaristossa. Saaristossa haahkat ovat 
selvästi monilukuisimpia, vaikka ne ovat 
viime vuosien aikana vähentyneet paljon. 
Koskelo, lokki, tiira, meriharakka ja 
merihanhi ovat muita, yleisiä saaristolin-
tuja. Viimeisten 25 vuoden aikana meri-
metsot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti 
ja saaristosta löytyy nykyään useita meri-
metsojen pesimäyhdyskuntia. Harvinai-
sempien saaristolintujen pariin kuuluvat 
kihu, ruokki ja etelänkiisla. Linnuston 
eteläisiin ja itäisiin vaikutteisiin kuuluvat 
kirjokerttu, punavarpunen, ristisorsa ja 
pikkusieppo. Saaristoon äskettäin tullut 
maahanmuuttaja on valkoposkihanhi.

Haningen järvissä ja lammikoissa 
viihtyvät kaikki yleisimmät samma-
kkoeläimet, kuten ruskosammakko, 
ruokasammakko, rupikonna ja vesilisko. 
Matelijoista sisilisko, vaskitsa, vesikäärme 
ja kyykäärme ovat yleisiä. Kyykäärmeitä 

esiintyy erityisen paljon joillakin saarilla, 
kuten esimerkiksi Huvudskärillä. Usein 
kyyt ovat saaristossa mustia. Jos olet 
onnekas, saatat myös nähdä vilauksen 
harvinaisesta kangaskäärmeestä kun-
nassamme. Havaintoja on muun muassa 
Tyrestasta ja läheltä Gålöta, mutta Ornön 
saaren pohjoisosa vaikuttaa kuuluvan sen 
kaikkein varmimpiin havaintoalueisiin.

Järviemme tavallisimmat kalalajit 
ovat ahven, hauki ja särki. Saaristossa ui 
lisäksi silakoita, siikoja, turskia, härkä-
simppuja, kampeloita ja taimenia.

Tiesitkö? 
Härkäsimpun luullaan olevan 
jäännös jääkaudelta. Siksi se 
viihtyy hyvin saariston syvissä 
ja kylmissä vesissä. Härkäsim-
pun voi helposti tunnistaa sen 
piikkisistä evistä ja päässä 
kasvavista syylämäisistä 
kyhmyistä. Härkäsimppu ei 
varsinaisesti ole ruokakala 
mutta sen mädistä tehdään 
kaviaaria. 

Majavat ovat lisääntyneet  
räjähdysmäisesti Haningessa

Huuhkajan poikanen Haningen saaristossa

RuskosammakkoKalasääski
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Luonto, jonka me arjessa kohtaamme, 
on eriävässä määrin joutunut ihmisen 
vaikutuksen alaiseksi. Viljellyt pellot, 
karjan laiduntamat, aukeat maisemat 
sekä hoidetut ja hakatut metsät vaikutta-
vat kaikki siihen, mitä kasveja ja eläimiä 
siellä viihtyy. Sama koskee myös merta, 
järviä ja soita. Ihmisen tapa käyttää luon-
toa hyväkseen muuttuu, ja sen mukana 
muuttuvat samalla luonto itse ja ne lajit, 
jotka siellä viihtyvät. 

Jotkut luontotyypit ovat tulleet harvi-
naisemmiksi, kuten rantaniityt, heinä-
niityt, ojittamattomat suot ja koskemat-
tomat metsät. Itämeren rehevöityminen 
yhdistettynä lisääntyvään veneilyyn on 
myös vaikuttanut saariston kasvistoon 
ja eläimistöön eri tavoin. Haninge on 
nähnyt paljon muutoksia viimeisten 30 
vuoden aikana. Jotkut lintulajit, kuten 
kurki, kanadanhanhi, merihanhi, hai-
kara, merikotka ja varsinkin merimetso, 
ovat yleistyneet. Nisäkkäistä majavat ja 

Maisemat jatkuvassa muutoksessa
villisiat kuuluvat niiden lajien pariin, 
jotka ovat lisääntyneet voimakkaasti. Sen 
sijaan helmipöllö, pähkinähakki, pilk-
kasiipi, karikukko, selkälokki, räyskä ja 
merikihu ovat vähentyneet tai hävinneet 
täysin. Myös jotkin tavalliset lajit, kuten 
varpunen ja kiuru, ovat vähentyneet. 
Saman tyyppisiä muutoksia ilmenee myös 
kasvistossa ja hyönteisten parissa. Apol-
loperhosia löytyy nykyään ainoastaan 
saariston kalkkisaarilta ja monet orkideat 
ovat hävinneet niiden kasvupaikkojen ka-
svettua umpeen. Myös sammakkoeläimet 
ovat vähenemässä ja uhanalaisin niistä 
on rupilisko. Mikäli haluamme säilyttää 
biologisen monimuotoisuuden, on meid-
än siis suojeltava lajien elinympäristöjä. 
Kansallispuisto ja kunnan luonnonsuo-
jelualueet tarjoavat hienon perustan lajien 
säilymiselle, mutta ne eivät yksinään riitä. 
Myös alueiden ulkopuolella luontoa on 
hoidettava järkevällä tavalla, niin että lajit 
pysyvät hengissä.

Tiesitkö? 
Merikotka on maamme suurin petolintu. Sen siipien 
väli voi kasvaa jopa 2,5 metriseksi. Kotkan näkö on 
uskomattoman hyvä ja kertoman mukaan se pystyy 
erottamaan sorsan kilometrin päästä. Merikotkaa 
ovat aikaisemmin kovasti koetelleet ympäristömyrkyt. 
Kotkia on talvisaikaan syötetty myrkyttömillä teuras-
tusjätteillä ja sen ansiosta kanta on jälleen kään-
tynyt kasvuun. Nykyään kotkan vaikuttava siluetti on 
tavallinen näky Haningen taivailla. Merikotka voi elää 
30-vuotiseksi ja sen pesä saattaa painaa jopa tonnin!

Kurki kuuluu lintulajeihin, joiden määrät  
lisääntyvät sekä Haningessa, että koko Ruotsissa

Kiuru on yleinen lintu,  
jonka määrä on vähentynyt

Laiduntaminen suosii  
kartioakankaalia
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Kuka ei häkeltyisi ruotsalaisten haka-
maiden kukkaloistosta kevätesikoineen, 
kissankäpälineen, isolinnunruohoineen, 
seljankämmekköineen ja mäkikuismi-
neen? Kukasta kukkaan lepattavat sinisii-
vet ja niittyhopeatäplät hakemassa mettä. 
Mutta tiesitkö, että hakamaan lajien mo-
nimuotoisuus voi olla riippuvainen siitä, 
mitä ostat kotiin päivälliseksi? Jos valitset 
lihatiskistä luonnonlaidunlihaa, voit 
auttaa hakamaiden kasviston ja hyön-
teisten monipuolisuuden säilyttämisessä. 
Luonnonlaitumella tarkoitetaan niitty-
maata, jota ei ole koskaan viljelty ja jota 
lannoitetaan ainoastaan eläinten omilla 
ulosteilla. Ravintoaineet ovat tällöin osa 
luonnon omaa kiertokulkua. Nautakarja 
ja lampaat ovat hyviä maisemanhoitajia ja 
tärkeitä biologiselle monimuotoisuudelle. 
Lannoittamattomalla hakamaalla saattaa 
kasvaa 3-4 kertaa enemmän kukkaka-
sveja kuin lannoitetulla. Eläimet, jotka 
syövät, astuvat ja lannoittavat maita, 
ovat lajirikkaudelle tärkeä edellytys. 

Niityt, joilta ennen vanhaan korjattiin 
heinät talteen viikatteella talviruoaksi ta-
lonväen eläimille, kuuluvat lajimäärältään 
kaikkein rikkaimpiin luontotyyppeihim-
me. Viikatteella korjatut niityt ovat tänä 
päivänä saaneet antaa tilaa huomattavasti 
tehokkaammalle nurmirehun viljelylle. 
Ruotsissa sata vuotta sitten käsivoimin 
korjatuista niityistä on säilynyt vain 
jokunen promille, eikä Haningessa ole 

Hakamaasta vatsa täyteen Niityt ovat luonnon puutarhoja
Hoito takaa sen, ettei mikään laji pääse 
hallitsevaan asemaan ja että lajit jakavat 
rajoitetun alueen keskenään. Mikäli 
laiduntaminen loppuu, maat kasvavat 
umpeen versoista, pensaista ja puista ja 
lajien määrä vähenee.

Luonnonlaitumilla käyskentelevillä 
eläimillä on sitä paitsi pienempi vaikutus 
ympäristöön kuin perinteisesti kasvate-
tulla nautakarjalla, koska luonnonlai-
duntavat eläimet eivät tarvitse yhtä paljon 
rehua. Päästöt ovat pienemmät, koska 
laidunnetut maat sitovat hiilidioksidia. 
Luonnonlaitumet ja muut heinämaat 
eivät myöskään vuoda yhtä paljon ravin-
toaineita vesistöihin, järviin ja mereen, 
kuin peltomaat. Luomuviljelyssä ei käyte-
tä torjunta-aineita eikä maata lannoiteta 
apulannalla. Siksi luomuviljely voi vähen-
tää meren rehevöitymistä. Jos seuraavan 
kerran valitset kaupasta luomulihaa, voit 
auttaa ympäristöä parantumaan ja tukea 
hakamailla viihtyvien lajien lukumäärää.

tällaisia niittyjä lainkaan. Mutta vieläkin 
on olemassa maita, joilta heinät korjataan 
luonnonhoitosyistä käsivoimin. Esimer-
kiksi Haningen luonnonsuojeluyhdistys 
järjestää viikatekorjuut Sandemarin 
eräällä orkideasuolla vuosittain heinä-elo-
kuussa. Ilman heinänkorjuuta suot 
kasvaisivat umpeen ja monet harvinaiset 
lajit häviäisivät.

Laiduntavat lehmät ovat  
otollisia luonnonhoitajia

Luonnonsuojeluyhdistys niittää heinää Sandemarin 
orkideasuolla estääkseen umpeen kasvamisen

Hei! Nämä ovat kivoja!
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Haninge sijaitsee saariston ja manner-
maan välisillä rajamailla ja sen ansiosta 
kuntamme kukkaloisto on epätaval-
lisen runsasta. Ruotsin 2000 villistä 
kukkakasvista melkein puolet kasvaa 
Haningessa. Täältä löydät esimerkiksi 
23 eri orkidealajia. Mikäli haluat seurata 
Linnaeuksen jalanjäljissä, Haningen seutu 
tarjoaa sille erinomaiset edellytykset. 
Alla joitakin vinkkejä paikoista, joiden 
kukkaloisto on erityisen rikasta.

 Sandemar on yksi kunnan kasvitie-
teellisistä helmistä keväisin kukkivine 
jauho- ja kevätesikkoineen, seljakämmek-
köineen ja kirjopikarililjoineen. Lähellä 
Sandemarin linnaa sijaitsee myös pari 
ainutlaatuista suota, joissa kasvaa useita, 
harvinaisia orkidealajeja. Toinen alue, 
joka suuresti muistuttaa Sandemaria 
kauniine niittyineen ja tammilehtoineen, 
on Stegsholm Gålön saaren pohjoisosassa. 
Myös täällä kaunein vuodenaika käynnil-

Asuinpaikastasi huolimatta, Haningessa 
sienimetsään ei koskaan ole pitkä matka. 
Keltavahveroita, verirouskuja ja herkku-
tatteja löytyy vähän joka puolelta kuntaa. 
Minne siis kannattaa lähteä sieneen? 
Kaikki kunnan suuret metsäalueet, kuten 
Hemfosa, Tyresta ja Hanveden ovat hyviä 
sienimetsiä. Myös saariston suuremmat 
saaret, kuten Gålö, Ornö, Utö ja Nåttarö 
tarjoavat sienestäjälle hienoja apajia. 
Eniten lajeja löydät metsien ja avoimen 
maaston välisiltä rajamailta sekä seka-
metsistä. Jokaisella luontotyypillä on 
omat ruokasienensä. Alla vähän vinkkejä.

Kalliolaakioiden jäkäläisistä mänty-
metsistä kannattaa hakea kangashap-
eroita, viinihaperoita, kangastatteja ja 
tietenkin keltavahveroita. Kuusimetsien 
sammaleisessa siimeksessä kasvaa usein 
suppilovahveroita, mustatorvisieniä, vaa-
leaorakkaita ja lampaankääpiä. Metsien 
reunamilla ja sekametsissä voit saalistaa 
herkkutatteja, verirouskuja, ukonsieniä 
ja mantelihaperoita. Avoimet hakamaat 
ovat herkkusienten valtakuntaa.

Vinkkejä kiinnostuneille

Kukat tähtäimessä

Sienimetsään!

le on kevät, jolloin valkovuokot ja kielot 
loistavat lehdoissa valkoisina kuin lumi-
hanget. Luultavasti kunnassa ei missään 
muualla kasva niin paljon seljakämme-
köitä ja kevätesikoita. Jordbrosta etelään 
sijaitseva Gullringskärret on Haningen 
oma sademetsä. Suomaiseman sankan 
metsän läpi kiemurtelee pieni joki, jota 
reunustavat miehenkorkuiset kotkansii-
vet. Gullringskärret on eniten tunnettu 
monista harvinaisista sammallajeistaan. 
Häringe on toinen alue, jonka kasvisto  
on erityisen rikasta. 

Kalkkipitoisen kallioperän ansiosta 
saaristostakin löytyy useita kasvitiete-
ellisiä mansikkapaikkoja. Yksi upeim-
mista alueista on Svinåker Ornön saaren 
pohjoisosassa, jossa harvinaisia orkideoi-
ta piilee lehdoissa ja kalliot muistuttavat 
värikkään kirjavia kivipuutarhoja. Kau-
empana etelässä Utö ja Ålö saaret ovat 
samankaltaisia kasvitieteellisiä paratiiseja. 

Tiesitkö? 
Valkokärpässieni on yksi metsiemme 
kaikkein myrkyllisimmistä sienistä. 
Joinakin vuosina sitä voi esiintyä 
hyvin yleisesti havumetsissä ja soilla. 
Jo pienen palan syöminen riittää 
tappamaan ihmisen. Valkokärpäs-
sienen erottaa herkkusienestä siitä, 
että se aina kasvaa havumetsissä 
eikä koskaan niityillä tai laidunmailla. 
Lisäksi se tuoksuu vanhalle maa-
kellarille. Sillä on aina rengas ja 
tyvimukulassa väljä tuppi. Herkku-
sienillä ei ole tuppia jalan tyngässä. 
Valkokärpässieni on aina hatun alta 
valkoinen, eroten herkkusienestä.

Sandemarissa ja Gålön saarella kukkivat 
kevätesikot ja seljakämmekät

Nuori  
valkokärpässieni. 

Huomaa 
 tyvimukulan  

tuppi

Kurjenkello

Syksyisin keltavahverot loistavat  
harmaan poronjäkälän keskeltä
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Jos tunnet itsesi epävarmaksi sieni-
metsässä, tässä joitakin hyviä vinkkejä, 
jotka kannattaa pitää mielessä:
• Opettele tunnistamaan 10-15 turval-

lista ruokasientä oikein hyvin ja poimi 
pelkästään niitä. Silloin saat aina sieniä 
joka vuosi!

• Älä koskaan katkaise tuntematonta  
sientä keskeltä ottamatta talteen sen 
koko jalkaa. Muuten elintärkeät 
tunnisteet saattavat jäädä paikalleen 
maahan, sinulta huomioimatta.

• •Paras sienestyskausi näillä tienoilla 
on tavallisesti elokuu-lokakuu. Eniten 
sieniä löydät noin 2-3 viikkoa kunnon 
sadeilman jälkeen.

• Älä poimi sieniä muovipussiin, koska 
ne voivat pilaantua jo ennen kuin  
ehdit kotiin. Käytä sienikoria!

• Älä koskaan poimi homeisia, mätiä  
tai madonsyömiä sieniä.

• Vältä tulisilta maistuvia lajeja.
• Älä poimi lajeja, joilla on jalan  

tyvessä tuppi.
• Älä poimi valkoisia sieniä, ellet ole 

kuolemanvarma siitä, etteivät ne ole 

myrkyllisiä.
• Poimi haperoista vain ne, jotka  

maistuvat miedolta.
• Vältä tatteja, joiden jalat ovat  

tummasti verkkokuvioisia.
• Perkaa sienet alustavasti jo metsässä – 

veitsellä.
• Pakasta sienet ilman voita. Ne kestävät 

pitempään – voi härskiintyy jo 3-4 
kuukaudessa. Ohuemmat sienet kuten 
suppilovahverot sopivat hyvin myös 
kuivattaviksi.

Tiesitkö? 
Aikaisemmin sienet eivät olleet 
kovinkaan suuressa suosiossa 
ruotsalaisten ruokapöydillä. 
Sienet olivat monen mielestä 
karjan ruokaa ja Linnaeus piti 
sieniä metsän roskaväkenä. 
Tänä päivänä metsät täyttyvät 
sienestäjistä koreineen. Suo-
messa, jossa sienten suosio 
on vielä suurempaa, poimitaan 
vuodessa noin puoli miljoona 
tonnia ruokasieniä!

Linnunlaulua ja viserrystä voi kuunnella 
joka puolella kuntaa. Tästä voimme kiitt-
ää luonnon monipuolisuutta. Suurten 
havumetsien lintuelämä ei ehkä ole kovin 
lajirikasta, mutta siellä piilevät sen sijaan 
arkaluonteisemmat linnut. Sitä rikkaam-
paa lintuelämä on rannikoilla ja saaris-
tossa. Jos olet kiinnostunut linnuista, on 
olemassa monta hienoa paikkaa, jossa niitä 
voi tutkiskella. Mikäli haluat kohdata 
havumetsien erämaaluonnon arkaluontei-
sempia lintuja, kuten teerejä ja metsoja, 
kanahaukkoja, kalasääskiä, kuikkia ja 
pöllöjä, lähde käymään Tyrestan  
kansallispuistossa, Hanvedenin suurissa 
metsissä tai Hemfosan alueella lähellä 
Nynäshamnin rajaa. 
Tungelstan kupeessa sijaitseva järvi  
nimeltä Vädersjön on yksi kunnan 
harvoista lintujärvistä. Täällä voit nähdä 

Missä lintuja voi bongata?
laulujoutsenia, erilaisia sorsalajeja ja kur-
kia – Ruotsin suurimpia lintuja. Skutan 
maatilan pieni riistavesi on helppopääsy-
inen lintujenbongauspaikka, jossa voit 
nähdä taveja, telkkiä ja pikku-uikkuja. 
Rikasta lintuelämää voi ihailla myös 
Stegholmissa, Gålön saaren pohjoisosassa, 
sekä Häringessä, Västerhaningen etelä-
puolella. Kunnan hienoin lintukohde on 
Sandemar, Dalarön tien varrella. Täällä 
punavarpusen ja satakielen laulua voi 
kuulla jokaisesta pensaasta ja keväisin ja 
syksyisin arktiset kahlaajalinnut viipyvät 
rantaniityillä. Sandemarissa on myös 
hyvä mahdollisuus nähdä merikotkia 
häiritsemättä niitä. Mikäli haluat kokea 
saariston suuret muuttolintuparvet, Utön 
saari kuuluu parhaisiin käyntikohteisiin. 
Jäiden lähtemisen aikaan vesilintujen 
muuttoparvet ovat erityisen upea näky. 

Herkkutatti on yksi maukkaimmista  
ruokasienistämme

Päivä on pelastettu!

Haahkojen kevätmuutto

30



Pitkin helminauhoin allit ja haahkat 
saapuvat horisontin takaa ja lintujen 
määrä ei näytä loppuvan koskaan. Syksyn 
kohokohtiin kuuluvat lokakuun kuulaat, 
aurinkoiset päivät, jolloin petolinnut 
muuttavat etelään. Silloin voi yhtenä 
päivänä nähdä satojen piekanojen kierte-
levän saaren yllä. Huvudskär on toinen 
paikka, jossa voi ihailla muuttolintujen 
upeita parvia.

Osoita huomiota! 
Kun linnuilla on pesät ja munia 
tai poikasia, ovat ne erityisen 
arkoja häirinnöille. Jos tapaat 
varoittavia lintuja tai löydät 
pesän, jossa on munia tai poi-
kasia, jätä ne rauhaan. Kaikki 
Ruotsin linnut ovat nykyään 
rauhoitettuja ja rauhoitus 
koskee myös pesiä, munia ja 
poikasia. Jos annat lintujen 
hoitaa perhe-elämänsä rau-
hassa, on sinulla mahdollisuus 
nähdä vielä enemmän lintuja 
seuraavana vuonna.

Oletko kiinnostunut kalastamisesta? 
Haninge on silloin sinulle oikea paikka. 
Täältä löydät melkein rajattoman määrän 
kalastuspaikkoja, metsien rauhaisista 
järvistä saariston saariin ja luotoihin. 
Voit onkia hiljaisen kaislikon kupeessa 
tai pyytää taimenia heittovavalla joltakin 
ulkosaariston aurinkoiselta kallioluo-
dolta. Kalastusmahdollisuuksia löytyy 
jokaiseen makuun. Se, että 78 % kunnan 
pinta-alasta on vettä, sanoo jo jotakin.

Järvikalastus
Järvikalastukseen tarvitaan kalastuskort-
tia ja Haningen kunta myy omia kortteja. 
Tavallisimpiin saaliskaloihin kuuluvat 
hauet ja ahvenet. Osassa metsien järvistä 
kala syö aika huonosti, sillä vesi on hap-
pamoitunutta. Toisiin järviin kalavesien 
hoitoyhdistykset ovat istuttaneet jaloka-
loja, kuten Handenissa sijaitsevaan Nedre 

Missä kalat syövät parhaiten?
Rudaniin. Sieltä voit saada koukkuusi 
jopa kirjolohen. Drevviken on toinen 
hyvä ja kalaisa järvi, jossa avanto-onginta 
on suosittua talvisin.

Saaristokalastus
Saaristosta vasta varsinaiset kalastus-
mahdollisuudet löytyvätkin. Kalasta-
minen käsivälineillä on ollut vapaata 
vuodesta 1985. Voit pyydystää haukia, 
ahvenia, silakoita, turskia ja taimenia, 
kunhan vain onni suosii. Jään kantaes-
sa, talvikalastus saaristossa on hyvin 
suosittua.

Lintujen bongaaminen onnistuu mm.  
Sandemarilla ja Utön saarella.

Jätä nälkäiset linnunpoikaset rauhaan.  
Pesinnän aikana ne ovat kaikki rauhoitettuja.

Taimen

Talvikalastusta Rudanin järvellä
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Tunnettuja ja luotettavia kalavesiä ovat 
Dalarö, Havtornsudd Gålön saarella, 
Muskö, Utö, Rånö, Nåttarö ja Fjärdlång. 
Gålön, Fjärdlångin, Utön, Rånön ja 
Nåttarön saarilla on myös mahdollisuus 
vuokrata soutuvene. Kunnan jaloimpiin 
kaloihin kuuluvan meritaimenen kalas-
tus on myös hyvin suosittua. Meritaime-
nen kalastamiselle paras ajankohta on 
myöhäistalvi ja kevät. Taimenia esiintyy 
vielä monella paikalla saaristossa, mm. 
Gålön ja Sandemarin vesissä.

Ellet ole Ruotsin kansalainen sinulta 
vaaditaan, että olet asunut Ruotsissa 
kaksi vuotta saadaksesi käyttää hyväkse-
si vapaata kalastusoikeutta. Ulkomaalai-
set turistit saavat toki kalastaa vapaasti 
saaristossa. 

Osoita huomiota!
Huomaa, ettei vapaa kalastus- 
oikeus koske kalastamista  
verkolla, rysällä tai muilla ammat-
tivälineillä. Muista myös ottaa 
selvää, onko olemassa paikal-
lisia määräyksiä, jotka koskevat 
valitsemaasi kalastuspaikkaa. 
Rauhoitusajat, rauhoitusalueet ja 
määrättyjen kalalajien minimimi-
tat saattavat rajoittaa kalastusoi-
keutta. Osoita huomiota ammat-
tikalastajia kohtaan äläkä kalasta 
liian lähellä heidän pyydyksiään. 
Muista myös olla kalastamatta 
linnunsuojelualueilla tai muilla pai- 
koilla, joilla huomaat häiritseväsi 
lintuja. Älä myöskään koskaan 
sytytä nuotiota suoraan kalliolle 
ja huomioi tulentekokiellot. 
Sille joka harrastaa kalastusta on 
tietenkin itsestään selvää, ettei 
roskia jätetä luontoon. Pakkauk-
set ja hylätyt kalastusvälineet, 
kuten siimat, saattavat olla 
eläimille hyvin vaarallisia. Ikävä 
kyllä on melko yleistä, että linnut 
kohtaavat tuskallisen kuoleman 
sotkeuduttuaan siimavyyhtiin.

Järvikalastukseen vaaditaan 
kalastuskorttia
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Riistasafarilla
Haluatko nähdä maiskuttavia oravia, lai-
duntavia kauriita, nyrkkeileviä jäniksiä, 
parittelevia siilejä tai hirviä – eläinten 
kuninkaita? Lähde pyöräretkelle pitkin 
viljelysmaiden monia pikkuteitä kauni-
ina kevätiltana, niin saat takuulla kokea 
useita unohtumattomia tuokioita villielä-

inten parissa. Vaihtelevien maisemien 
ansiosta koko kunta on täynnä riistaa. 
Haningen sadoista eläinlajeista hel-
pointa on tutustua isoihin nisäkkäisiin. 
Koon ansiosta ne näkyvät helposti ja ne 
hakutuvat mielellään asutuille seuduille 
ruokaa etsimään. 

Hirvi – metsän kuningas – on yleinen näky Haningessa
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Riistaa liikkuu eniten juuri metsämai-
den ja viljelysmaiden välisillä rajamailla, 
pitkin metsän reunoja. Tänne villieläimet 
hakeutuvat hämärän tullen. Päivänsä ne 
viettävät usein lepäillen jonkin pensaikon 
suojissa. 

Kunnassamme on lukuisia paikkoja, 
joissa riistaa liikkuu runsaasti. Sandemar, 
Gålö, Österhaningen seutu, Ornö, Åva-
vägen, Muskö, Årstan linna, Häringe ja 
Västerhaninge – Krigslida ovat niistä vain 
joitakin esimerkkejä. Metsäkauriita, hir-
viä ja rusakoita näkee kaikkein tavallisim-
min, kun taas mäyrä alkaa liikkua vasta 
pimeän tullessa. Majavia on nykyään mel-
kein kaikissa järvissä ja vesistöissä. Hyviä 
majavanbongauspaikkoja ovat järvet 
Bylsjön ja Lycksjön Tyrestassa, Skutanin 
riistavesi Brandbergenin eteläpuolella ja 
Nybysjön -järvi Ornön saaren pohjois- 
osassa. Siellä täällä myös siili on tavallinen 
näky. Usein kesäiltaisin tähän niiskuttele-
vaan ja likinäköiseen veijariin voi törmätä 
asuinalueilla. Jos omistat oman tontin, 

voit auttaa siiliä perustamalla lehtikom-
postin, jossa se voi talvehtia. Voit myös 
jättää tontillesi jonkin verran pensaita ja 
ryteikköjä. Mutta älä koskaan tarjoa sille 
maitoa – sitä se ei siedä. Aikaisemmin 
siiliä pidettiin kotitontun sikana. Jos siiliä 
vahingoitettiin, se toi epäonnea taloon.

Tiesitkö?
Joskus saatat törmätä yksi- 
näiseen linnun tai nisäkkään 
poikaseen, joka vaikuttaa ai-
van hylätyltä. Useimmiten sen 
vanhemmat ovat piiloutuneet 
johonkin lähelle odottaen, 
että lähtisit pois. Älä siksi vie 
luonnosta löytämiäsi poikasia 
kotiin äläkä myöskään koske 
niihin. Erityisesti nisäkkäillä 
on hyvä hajuaisti, ja jos ne 
tuntevat ihmisen hajun, ne 
saattavat hylätä poikasensa.

Päiväretki Haningen luontoon voidaan 
tehdä monella tavalla. Kunnassa on 
useita pyöräteitä ja jos olet hyvässä vire-
essä, voit nähdä suuren osan Haningea 
pyörän satulasta. Julkisten kulkuvälinei-
den verkosto on laaja ja ulottuu melkein 
kaikille kunnan perukoille asti. Alla 
vinkkejä ja ehdotuksia päiväretkille. 

Vaellusretki Ornön eteläosaan
Ornö on Haningen suurin saari. Sinne 
pääsee helposti autolautalla Dalaröstä, 
jonne voi matkustaa Handenista lin-
ja-autolla numero 839. Mikäli liikut au-
tolla, sinun kannattaa aina varata paikka 
lautalta etukäteen, niin että varmasti 
mahdut mukaan. Hässelmaran lautta-
laiturilta jotkut linja-autovuorot jatkavat 
Ornön saaren eteläosassa sijaitsevalle 

Sundbyn maatilalle. Tarkista vuorot 
aikataulusta. Autolla ajat pitkin päätietä 
etelään noin 7-8 km, kunnes saavut 
Sundbyn maatilalle, johon voit py-
säköidä. Täältä alkaa upea, noin neljän 
kilometrin pituinen vaellusreitti pitkin 
pikkuteitä ja polkuja Sundbymarenin 
kosteikon ympäri. Reitin varrella pääset 
ihailemaan kauniita, kukkivia laitumia, 
Mane ängin komeaa tammistoa sekä 
vanhan Sundbyn vaikuttavia raunioita. 
Viimeksi mainittu on otollinen paikka 
eväiden nauttimiselle. Syödessäsi saatat 
ehkä nähdä merikotkan koukkaavan 
ulkosaaristosta ylitsesi juuri sopivasti. 
Pitkän ja tapahtumarikkaan päivän 
jälkeen matkustat iltalautalla takaisin 
mantereelle.

Ehdotuksia päiväretkille

Sundbymarenin luusua Ornön saarella

Siili valmistautuu  
talvea varten

Kärppä
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Pyöräretki Utön saarella
Utö on iso saari, kuin luotu pyöräretkeä 
varten. Pyörän voit vuokrata Gruvbryg-
ganin laiturilta. Utöllä toimii myös kaksi 
retkeilymajaa, joissa voi yöpyä, jos haluaa 
jäädä useammaksi päiväksi.
Aloita retki pyöräilemällä päätietä pitkin 
etelään kohti Sprängaa. Tuokion päästä 
tienhaara vie metsään kohti Trema gärde-
niä ja sen niittyjä, jotka ovat näkemisen 
arvoisia. Seljakämmekät ja muut orkideat 
kukkivat niityllä toukokuussa ja vanhan 
legendan mukaan niitylle on kätketty 
hopea-aarre. Reitti jatkuu Sprängan  
laiturille ja Edesnäsin maatilan ohi.  
Ellei ampuma-alueella ammuta, voit pari  
kilometriä myöhemmin jatkaa ampuma- 
alueelle ja linturikkaille kallioluodoil-
le. Södra fladenilla on keinotekoinen 

kosteikko, jossa viihtyy paljon lintulajeja. 
Paikalle on rakennettu myös kalaportaat, 
ja jos sinua onnistaa, saatat nähdä kalojen 
uivan merestä kohti kosteikon kutualu-
eita. Jatka tietä pitkin niin pitkälle kuin 
pääset, Hamnuddenin niemen kärkeen 
sileille kallioille ja idylliseen satamaan. 

Kääntymällä paluumatkalla vasem-
malle, tulet vähitellen Stora Sandiin, 
yhdelle saariston upeimmista hiek-
karannoista. Usein tällä satumaisella 
rannalla voi olla aivan omissa oloissaan, 
myös keskellä kesää. Paluumatka jatkuu 
ampuma-alueen avoimien viljelysmaiden 
halki, joita täplittävät pienet metsiköt ja 
kukkarikkaat kalkkikivikalliot. Täällä 
saattaa kuulla ruisrääkkien narisevan 
lämpiminä 

Patikkaretki Tyresta-Åva-Sandemar
Haluatko tehdä oikein pitkän patikka-
retken Haningen kauneimpien luon-
toalueiden halki? Silloin tämä melkein 
20 km pitkä reitti on kuin sinua varten 
luotu. Aloita aikaisin kevät- tai syy-
saamuna ja pakkaa mukaan kunnon 
eväät. Linja-autolla pääset Svartbäck-
eniin, josta seuraat Sörmlandsledenin 
patikointireittiä Tyrestan kylään. Jatka 
kylästä pitkin Bylsjöslingan -patikoin-
tireittiä, joka johtaa sinut suoraan 
hienoimpiin aarniometsiin. Bylsjösling-
anin kääntyessä takaisin kylään päin, 
valitset itään päin johtavan reitin kohti 
Stensjön -järveä. Reitti kulkee lyhyen 
matkaa 300-vuotisen mäntymetsän läpi, 
jossa on hyvät mahdollisuudet nähdä 
metsoja. Sen jälkeen saavut alueelle, jos-
sa laaja metsäpalo riehui vuonna 1999. 
Kun saavut Stensjön -järvelle, olet tullut 
naapurikuntaan Tyresöhön. Täältä voit 
seurata Fornborgsslingan -reittiä vasem-
malle järven pohjoispuolella sijaitseville, 
hyvin säilyneen muinaislinnan rauni-
oille. Paikalta avautuu mahtava näköala 
Stensjön ja Lanan järville sekä niitä 
ympäröiville metsille. Otollinen paikka 
tauolle. Jatka pitkin Fornborgsslingan 

Tiesitkö?
Orava voi kuoria 200 käpyä 
yhdessä ainoassa päivässä. 
Aikaisemmin nuorallatanssijat 
söivät pulverisoitua oravan 
aivoa huimausta vastaan! Ora-
via on kunnan kaikissa metsis-
sä mutta monen mielestä 
niiden määrä on vähentynyt. 
Syy on epäselvä.

Utön saarella on paljon 
pyöräteitä ja saarelta voi 

myös vuokrata polkupyörän

-reittiä, joka vie osittain metsäpaloalu-
een yli alas Stensjödaliin ja sen kaunii-
seen purorotkoon. Tämä on koskikaran 
talvehtimisaluetta. Patikkaretki jatkuu 
etelään Åvaträskslingan -reittiä pitkin 
kauniin metsäjärven, Åva träskin ohi. 
Vinåkerin ja Norrängenin avarien 
viljelysmaiden halki saavut vähitellen 
Dalarön tielle Sandemarin kohdalla. 
 Täällä voit nauttia rannikkoseudun 
kasvistosta ja eläimistöstä. Rannik-
koalue eroaa merkittävästi laajoista 
metsämaisemista, joiden halki liikuit 
aikaisemmin päivällä. Sandemarista 
linja-auto vie sinut pitkän päivän jälkeen 
takaisin kohti Handenia, reppu täynnä 
mieleenpainuvia luontoelämyksiä.

Tyresta-Åvan alueella voit 
vaeltaa koskemattomissa 

metsissä
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Tämä opas antaa sinulle vinkkejä 25 eri 
käyntikohteesta Haningen kunnassa. Useim- 
mat niistä ovat päiväretken ulottuvissa. 
Käyntikohteet on valittu ajatellen, että ne 
antaisivat niin edustavan ja kokonaisval-
taisen kuvan Haningen luonnosta kuin 
mahdollista. Alueiden on myös tarkoitus 
toimia sopivina retkeilyalueina ja houkutella 
ulkoiluun ja rentoutumiseen luonnossa. 
Harvoin poikkeuksin (paikat, joissa luonto 
on erityisen arka) kirjassa mukana ovat myös 
Haningen todelliset ”luontohelmet”.
 Käyntikohteet löytyvät viereiseltä kar-
talta. Jokaisesta alueesta on myös olemassa 
yksityiskohtaisempi karttakuva, joka hel-
pottaa paikan löytämistä. Tekstissä kerro-
taan lyhyesti alueen erikoisuuksista ja siitä, 
mikä alueella on eniten näkemisen arvoista. 
Mikäli alueella on kulttuurihistoriallisesti 
mielenkiintoisia nähtävyyksiä, siitäkin 
mainitaan tekstissä. Jokaisesta aluekuvauk-
sesta löytyy tietoja mahdollisista ulkoilun 
käyttöön tarkoitetuista rakennelmista 
sekä siitä, miten julkisilla kulkuvälineillä 
päästään paikan päälle. Kävelyetäisyydet 
kertovat, kuinka pitkä matka paikalle on 
julkisilta kulkuvälineiltä, esim. lähimmältä 
bussipysäkiltä. Jos liikut pyörällä tai autolla, 
pääset useimmiten perille aivan alueiden 
tuntumaan.

1. Tyresta 
2. Kolartorp 
3. Rudan 
4. Slätmossens naturpark 
5. Forsla kärr 
6. Skutan/Högstaskogen 
7. Kvarnbäcken 
8. Gullringskärret 
9. Hanveden 
10. Vädersjön 
11. Hemfosa 
12. Häringe 
13. Vitsåravinen 
14. Gålö  
15. Björnö 
16. Sandemar 
17. Ornö 
18. Kymmendö 
19. Fjärdlång 
20. Huvudskär 
21. Muskö 
22. Utö 
23. Ålö 
24. Rånö
25. Nåttarö 

Käyntikohteet

= Linja-auton pysäkki
= Pysäköinti
= Näköalapaikka 
= Näköala-/lintutorni
= Paikallisjuna-asema

Karttamerkintöjen selitykset
Yksityiskohtaisten karttakuvien  
symbolit selittyvät seuraavasti:

Käyntikohteita Haningessa
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Vain kaksikymmentä kilometriä Tuk-
holman keskustasta kaakkoon sijaitsee 
Haningen todellinen luontohelmi: Ty-
restan kansallispuisto ja luonnonsuojelu-
alue, jossa ainutlaatuiset aarniometsät, 
kirkkaat järvet ja lukuisat, harvinaiset 
kasvit ja eläimet kiehtovat kävijää kuin 
kävijää. Puiston pääsisäänkäyntiä, 
vanhaa Tyrestan kylää, ympäröivät myös 
avoimet laidunalueet. Täällä kävijää 
odottaa todellinen ulkoiluparatiisi, jossa 
voi vaeltaa tuntitolkulla pitkin kymme-
nien kilometrien pituisia vaellusreittejä. 
Lukuisat järvet tarjoavat levähdyspa-

ikkoja veden tuntumassa ja kauniina 
syyspäivänä sienikori täyttyy äkkiä 
herkuista. Lumiset talvipäivät houkut-
televat hangille sukset jalassa tutkimaan 
tuuheaa metsää ja valkoisena kimaltele-
via järviä. Näin villejä metsiä ei yleensä 
Dalälvenin joen eteläpuolelta löydäkään. 
Kalastuskortilla pääset myös kalastama-
an alueen järvissä. 
 Tyrestan aarniometsä on niin ainutlaa-
tuinen, että siitä tehtiin kansallispuisto 
vuonna 1993. Norrbottenin maakuntaa 
ja tuntureita mukaan laskematta, Tyresta 
on Ruotsin laajin rauhoitettu metsäalue. 

Puistoa ympäröivät maat ovat luon-
nonsuojelualueita, joiden tarkoituksena 
on toimia asutuksen puskurialueina. 
Alueen ympärys on kokonaisuudessa-
an melkein 30 kilometriä! Jos lähdet 
käymään metsässä, sinua kohtaa hyvin 
epätavallinen näky. Mahtavat, yli 400 
vuotta vanhat puut muodostavat oksien, 
juurakkojen ja lahoavien runkojen seka-
melskan. Vaikka lähimpään asutukseen 
onkin vain parisen kilometriä, metsässä 
tunnet olevasi todellisessa erämaassa. 
 Jos sinua onnistaa, saatat törmätä jo-
honkin aarniometsän monista asukkaista. 
Älä säikähdä, jos metso lähtee ryskyen 
liikkeelle tiheän kuusen suojasta tai jos il-
lalla kuulet kuikan huutavan aavemaisesti 

järveltä. Täällä pesivät kurjet, kuikat, 
huuhkajat, varpuspöllöt, teeret, kehrääjät, 
laulujoutsenet, pohjantikat, kalasääsket 
ja kanahaukat. Täällä viihtyvät useat 
vanhan metsän uhanalaiset kääpäsienet 
kuten rusokantokääpä, korpiludekääpä, 
aarnikääpä, lohikääpä ja pohjanrypykkä. 
Aarniometsälle ominaiset sammaleet, 
kuten kantoraippasammal ja lahoka-
viosammal, jakavat elintilansa uhana-
laisten jäkälien, kuten kantoparakan, 
takkuhankajäkälän ja aarnilupon kanssa. 
Lahoavissa rungoissa asustaa harvinaisia 
koppakuoriaisia, kuten kaarnajääriä ja 
äärimmäisen uhanalaisia liekohärkiä. Tai-
menet nousevat jokiin kutumaan ja kalliot 
kuuluvat kangaskäärmeen valtakuntaan. 

1. Tyresta – kansallispuisto 
suurkaupungin kupeessa

Metso soitimella aikaisena kevätaamuna
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Rehevissä jokilaaksoissa kasvaa lehtopalsa-
mia, tuoksumataraa ja harvinaista korpi-
nurmikkaa ja kansallispuistosta voi löytää 
eteläisiä lajeja kuten pommerinvirnaa. 
Täällä kasvaa myös yövilkkaa, suovalkkua 
ja useita muita metsämaan orkideoita. 

Vuoden 1999 kuivana kesänä Tyrestan 
itäosissa riehui yksi Ruotsin nykyhistorian 
suurimmista metsäpaloista. Tulen kanssa 
kamppailtiin parin viikon ajan tauotta. 
Aina se leimahti uudelleen liekkiin. Yh-
teensä metsää paloi monta sataa hehtaaria 
mutta onneksi siitä vain pieni osa oli 
kaikkein hienointa aarniometsää. Palanut 
alue on tätä nykyä mielenkiintoinen paik-
ka tutkijoille ja pari vuotta palon jälkeen 

paikalta löytyi maailmalle aivan uusi laji, 
tyrestankärpänen. Metsäpalon jäljet tule-
vat näkymään vielä kauan ja todennäkö-
isesti kestää monta sataa vuotta, ennen 
kuin vanha aarniometsä on palannut.

Kansallispuiston eteläpuolella, alueen 
sisäänkäynnin kohdalla sijaitseva Tyrestan 
kylä on kotoisin ainakin 1300-luvulta, 
mutta kylän tämänhetkiset rakennukset 
ovat peräisin 1700- ja 1800-luvuilta. Jää 
hetkeksi kylään – se on nimittäin jo itses-
sään todellinen helmi ja yksi Tukholman 
alueen parhaiten säilyneistä maanvilje-
lysyhteiskunnan aikaisista kylistä.

Erään asuinrakennuksen takana 
olevassa pystysuorassa kallioseinämässä on 

riimukirjoitus 1000-luvulta, jossa on kuva 
metsokukosta. Kylän lähettyvillä on myös 
useita rautakautisia hauta-alueita.

Rakennelmat: Päivätupa, kahvio, iso py-
säköintialue, grillipaikka ja Ruotsin suurin 
Naturum-luontotupa – Kansallispuistojen 
talo. Täältä voit hakea tietoa sekä Tyrestas-
ta, että muista Ruotsin kansallispuistoista. 
Alueella on 55 kilometriä patikointireit-
tejä, mm. Sörmlandsleden, joka kulkee 
aarniometsän halki pohjoisesta etelään. 
Monilla paikoilla on hienoja levähdys- 
ja grillipaikkoja. Kylän kohdalta alkaa 
myös 3,5 kilometriä pitkä patikointireitti 
Urskogsstigen, joka kertoo aarniometsän 
tärkeimmistä faktoista.

Lastenvaunuille ja liikuntaesteisille 
tarkoitettu Barnvagnsslingan on 5 km 
pitkä reitti, joka lähtee Tyrestan kylästä 
ja kulkee Bylsjön -järven ympäri. Talvisin 
pulkkamäki ja kylää kiertävät, kunnossa 
pidetyt hiihtoladut houkuttelevat lumelle 
liikkumaan.

Yhteydet: Linja-autoilla 807 tai 834 
Svartbäckeniin, josta on kahden kilome-
trin kävelymatka Tyrestan kylälle. Jotkut 
834:n vuorot jatkavat Tyrestan kylälle 
saakka.

Tyrestan kylä on kotoisin keskiajalta saakka

Årsjön -järven itäpuolella sijaitsevalla 
palaneella metsäalueella saatat 

törmätä teereen ja kehrääjään

Pohjantikka

Tyresta on yksi Ruotsin 29 kansallispuistosta
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Noin kaksi kilometriä Haningen keskus-
tasta luoteeseen sijaitsevat hiidenkirnut, 
jotka löytyvät villistä metsäjyrkänteestä, 
kuuluvat kunnan upeimpiin. Kirnuja on 
ainakin 25 ja suurin niistä on 2 metriä 
syvä. Joissakin kirnuissa pyörrekivet ovat 
vielä paikallaan. Hiidenkirnut muo-
dostuivat viimeisen jääkauden aikana 
ja alue on rauhoitettu luonnonsuojelu-
alueeksi. Jyrkänteeltä, hiidenkirnuista 
etelään, voi onnen suosiessa löytää harvi-
naisia sieniä, kuten kruunuhaarakkaita ja 
koralliorakkaita. 

Yhteydet: Linja-autolla 837 Hande-
nista Kolartorpiin (Hermanstorpsvägen). 
Pysäkiltä on 600 m kävelymatka pohjoi-
seen pitkin Hermanstorpsvägenin tietä 
Timmervägenille, joka sijaitsee Vegan 
uudessa kaupunginosassa. Pohjoises-
sa sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle 
pääsee menemällä Gunnebon esikoulua 
vastapäätä olevaan metsään. Hyvän kul-
kutien löytäminen saattaa olla vaikeaa, 
koska alue tulee kuulumaan rakennusalu-
eeseen monta vuotta eteenpäin.

2. Kolartorp  
– jättiläisen padat

Mikä on aarniometsä?
Aarniometsä on metsä, jonka 
kehitykseen ihminen ei ole 
puuttunut. Aarniometsän tunnis-
taa siitä, että siellä kasvaa 
kaikenikäisiä puita, aina myr-
skyaukioiden pienistä versoista 
kelottuneisiin honkiin, korkeisiin 
kantoihin, juurakkoihin ja eri 
lahoamisvaiheissa oleviin kaa-
tuneisiin puihin, ns. liekoihin. 
Aarniometsässä puut saavat 
jäädä paikoilleen vanhenemaan 
ja lehtipuiden osuus on korkea. 
Puu- ja pensaskerroksen vaihte-
leva moninaisuus johtaa siihen, 
että erilaisia elinympäristöjä on 
runsaasti ja sen ansiosta lajien 
määrä on suurempi kuin tavalli-
sessa metsässä. Aarniometsäs-
sä saattaa elää jopa 8000 lajia, 
neljä kertaa niin paljon kuin ta-
vallisessa metsässä! Monet lajit 
ovat olemassaololtaan täysin 
riippuvaisia aarniometsästä. 
 Myrskyjen kaataessa puita 
syntyy aukioita, joissa uudet 
puut voivat kasvaa. Myös 
metsäpalot tekevät tilaa uu-
sille puille. Aarniometsistä on 
nykyään suuri pula maassam-
me, niin kuin myös kuolleesta 
puusta. Aarniometsistä on 
enää jäljellä vain rippeitä, ja 
niistä valtaosa sijaitsee  
Pohjois-Ruotsissa.

KruunuhaarakasYksi Kolartorpin alueen suurimpia hiidenkirnuja 
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Kivenheiton päässä Handenin pai-
kallisjuna-asemasta, Rudanin järvien 
välisellä kannaksella, sijaitsee Rudanin 
maatila. 1700-luvulta kotoisin oleva 
maatila toimii tänään Haningelaisten 
oman ulkoilualueen sisäänkäyntinä. 
Rudanin luontoarvot, helppopääsyisyys 
ja suuri merkitys kuntoilulle ja ulkoilulle 
sai Haningen kunnan päätöksentekijät 
muodostamaan alueesta luonnonsuojelu-
alueen vuonna 2010. Luonnonsuojelu- 
alue on osa Hanvedeniä, joka jatkuu 
sekä Huddingen että Botkyrkan kuntiin. 
Rudan on oivallinen kohde sille, joka 

3. Rudan – uintia,  
kalastusta ja metsää

helposti haluaa päästä ulos luontoon  
ja joka ei ole tottunut patikoimaan 
metsässä ja maastossa.

Aluetta halkovat lukuisat, merkityt 
polut ja eksyminen on melkein  
mahdotonta.

Alueelle pääsee järvien Övre Rudan 
ja Nedre Rudan välistä. Laajat nurmikot 
houkuttelevat retkelle vuoden ympäri. 
Rudan -järvessä on hieno uimaranta ja 
sen vierestä löytyy leikkipuisto ja grilli-
paikkoja. Paikalta lähtee myös lukuisia 
kuntopolkuja ja hiihtolatuja. Talvella 
Övre Rudan -järvelle aurataan luistelu-
rata. Nedre Rudan -järvi on kunnostettu 
urheilukalastajia varten ja järvi tarjoaa 
hienot puitteet kirjolohen kalastukseen. 
Mikäli jatkat Rudanin järviltä länteen 
johtavia polkuja pitkin, saavut pian 
kumpuilevaan metsämaastoon, jossa voi 
poimia marjoja ja sieniä. Polut kulkevat 
paikoittain melko koskemattomien, 

Trylenissä kasvaa hyönteisiä 
syöviä pitkälehtikihokkeja Övre Rudan-järven norsukallio

Pieni Trylen-lampi
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laajojen jäkälämattojen peitossa olevien 
avoimien kalliomaiden, kohosoiden,  
tervaleppäsoiden ja kuusimetsien halki.

Kuollutta puuainesta on metsissä 
runsaasti ja siinä viihtyvät harvinaiset 
hyönteiset, sienet, sammaleet ja jäkälät. 
Alueen läntisimmässä osassa idyllistä 
Trylen -metsälampea ympäröivät rämeet. 
Niiltä voit etsiä kihokkeja, hyönteisiä 
syöviä kasveja. Lammen rannalta löytyy 
myös grillipaikka ja laavu. 

Rudanin alueella voi myös nähdä 
mannerjäätikön jättämiä jälkiä, kuten 
esimerkiksi useita hiidenkirnuja. Jäätikön 
sulamisvesi on muotoillut Övre Rudan 
-järven luoteisosassa sijaitsevaan kalliojyr-
känteeseen norsun. Kalliota kutsutaan 
yleisesti ”Norsukallioksi”. Ylempänä 
kalliolla sijaitsee muinaislinna.

Rakennelmat: Kuntoratoja, patikoin-
tireittejä, uimaranta, grillipaikkoja, 
maastopyörärata, boule-rata ja frisbeegolf 
-rata. Talvella myös kunnostettuja latuja 
ja 1,7 km pitkä tykkilumilatu sekä Övre 
Rudan -järvelle aurattu luistinrata.

Yhteydet: Paikallisjunalla tai linja- 
autolla numero 824, 825, 828, 836, 838, 
839 tai 841 Handenin asemalle. Asemalta 
on noin sadan metrin kävelymatka alueel- 
le. Pysäköintipaikkoja löytyy rautatien 
itäpuolelta Handenin paikallisjuna- 
aseman eteläisestä päästä. Rudanin  
maatilan kupeessa sijaitsee myös pienehkö 
pysäköintialue, jolle pääsee Jordbron 
yrityspuiston kautta. 

Tiesitkö?
Rahkasammalta käytettiin 
ennen vanhaan haavasiteenä 
suuren imukykynsä ansiosta. 
Rahkasammal sisältää myös 
antiseptisiä aineita. Adventti-
kyntteliköissä käytetään poron-
jäkälää, eikä rahkasammalta.

Slätmossenin luonnonpuisto on todella 
asutusläheinen viheralue, kokonaan  
maanteiden ympäröimä. Se vihittiin  
käyttöön vuonna 2001 ja sijaitsee 
Slätmossenin rivitaloalueen vieressä, 
Vallavägenin ja Jordbrolänkenin teiden 
välissä. Täällä voit vaikka ruokkia sorsia 
ja naurulokkeja tai vain istua ja nauttia. 
Moottoritien läheisyydestä huolimatta 
pajulintujen, lehtokerttujen ja mustapää-
kerttujen laulu soi viihtyisästi alueen yllä 
kesäisin. Paikalla kasvaa myös mielen- 
kiintoisia kasveja, kuten eteläiset lajit läh-
desara ja keltapeippi. Pienellä alueella on 
yllättävän rikas, erilaisten luontotyyppien 
mosaiikki, johon sisältyy muun muassa 
käkkärämäntyisiä kalliomaita, suopursua 
tuoksuvia rämeitä, niittyjä ja metsäluhtia. 
Luonnonpuistolla on lisäksi toinenkin ta-
voite. Lammet puhdistavat luonnollisella 
tavalla suuren osan Haningen hulevesistä. 

Rakennelmat: Tiedotuspiste, kävelyreitte-
jä ja penkkejä, joilla voi istua ja nauttia. 
Patikointireitti Sörmlandsleden kulkee 
aleen halki.
Yhteydet: Linja-autolla 824, 829, 834 
Handenista Torvallaan tai linja-autol-
la 835 tai 841 Vallavägenin pysäkille. 
Kävelymatka Vallavägenin tietä pitkin on 
kummaltakin pysäkiltä noin 500 metriä.

4. Luonnonpuisto  
Slätmossen – rentoutumista  
ja lintujen bongaamista

Tiesitkö?
Pieni, 11 sentin kokoinen paju-
lintu on kunnan ja koko Ruotsin 
yleisin lintu. Sitä on vaikea 
havaita puiden oksien lomasta 
mutta sen laulu kuuluu melkein 
joka pensaasta, metsien 
siimeksestä aina ulkosaariston 
tuulenpieksemiin koivupen- 
aikkoihin.

Talvisin Övre Rudan -järvelle aurataan 
luistinrata heti kun jää alkaa kantaa

Rahkasammal

Poronjäkälä

Pajulintu on Ruotsin yleisin lintu
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5. Forsla kärr – orkideasuo 
lähellä Brandbergeniä
Vaeltaminen Brandbergenin eteläpuolella 
sijaistevalle Forslan suolle ei ehkä näytä 
houkuttelevalta. Se merkitsee keinuvilla 
hetteiköillä hyppimistä tai tunkeutumis-
ta tiheiden kaislikoiden tai vesakkojen 
läpi. Mutta kasveista kiinnostuneet eivät 
kaihda mitään. Alue, joka sijaitsee Da-
larön tien varrella, on nimittäin osittain 
tyypiltään lettosuo ja sen kasvillisuus on 
mielenkiintoinen. Täällä viihtyvät harvi-
naiset kasvit musta-apila ja korpialvejuuri 
sekä useat orkidealajit, kuten harajuuri, 
punakämmekkä ja suovalkku. Suon 
pohjalla kasvaa harvinaisia sammaleita, 
kuten karkeaa ja melkein mustaa liero-
sammalta. Kesällä suo loistaa paikoittain 
valkoisena luhtavillasta ja mättäillä 

hehkuvat punaisina hyönteisiä syövien 
kihokkien lehdet. 

Ennen aikaan suo oli huomattavas-
ti avoimempi. Silloin heinät niitettiin 
ja korjattiin karjalle talteen talveksi. 
Haningen kunta on aloittanut suon 
osittaisen entisöinnin. Raivaamalla ja 
niittämällä suo halutaan palauttaa yhtä 
avoimeksi kuin se oli ennen ja samalla 
edistää sen kasvistoa. Suon eteläpuolella 
on upea metsäalue, jota osittain ei ole 
hakattu koskaan, sekä kiemurteleva pu-
rorotko, jossa viihtyvät harvinaiset kasvit, 
kuten lahokaviosammal ja korpikerros-
sammal.
Yhteydet: Linja-autolla 839 Handenista 
pysäkille Svartbäcksvägen.

6. Skutan/Högstaskogen 
– riistavesi ja asutuksen 
läheinen aarniometsä
Aivan Brandbergenin ja Svartbäckenin 
asuinalueiden nurkan takana, lähellä 
Skutanin maatilaa, sijaitsee kunnan 
oma aarniometsäalue Högstaskogen. 
Tämä monelle tuntematon alue muistut-
taa Tyrestan metsiä. Högstaskogen 
-metsän luontoarvot ovatkin osittain 
aivan samaa luokkaa kuin Tyrestassa. 
Alueen kumpuileva maasto koostuu 
korvesta, pienistä rämeiköistä ja soista 
sekä laajoista kalliomäistä, joilla kasvaa 
vanhoja, kyhmyisiä käkkärämäntyjä. 
Tämä todellinen sieni- ja marjapara-
tiisi on useimmille täysin tuntematon. 

Metsässä voi törmätä erilaisiin lintuihin, 
kuten kanahaukkaan, kalasääskeen 
ja metsoon. Kuolleen puuaineksen 
runsauden ansiosta paikalta on löydet-
ty lukuisia harvinaisia ja uhanalaisia 
kääpäsieniä, hyönteisiä ja sammaleita, 
kuten esim. aarnikääpää, sarvijäärää ja 
lahokaviosammalta. Skutanin maatilasta 
etelään Haningen kunta on rakentanut 
pienen riistaveden, jossa lymyilevät tavit 
ja metsäviklon soidin soi keväisin. Myös 
majavat viihtyvät riistaveden tuntumas-
sa ja joskus pikku-uikut tulevat sinne 
pesimään.

Forslan suo Punakämmekkä Skutanin riistavesi

53



5554

Rakennelmat: Patikointireitti Sörmlands-
leden kulkee alueen pohjoisosan halki. 
Alueen läntiseltä reunalta, Skutanin 
maatilan kohdalta, lähtee 2,3 km pitkä 
luontopolku. Haningen kunnan kunnos-
tama kiertokävely kulkee riistaveden ohi 
ja paikan päältä löytyy grillipaikka, laavu 
ja liikuntaesteisille soveltuva lintutorni. 
Pysäköintialue löytyy Skutanin maati-
lalta. Muita retkeilijöille tarkoitettuja 
rakennelmia ei ole.

Yhteydet: Linja-autolla 839 Hande-
nin asemalta pysäkille Svartbäcksvägen. 
Alueelle pääsee helposti joko Sörmlands-
ledenin patikkareittiä pitkin tai suoraan 
Skutanin maatilalta. 7. Kvarnbäcken –  

lähiluonnon keidas
Kvarnbäcken on puro, joka valuu pohjoi-
sen Jorbron asuinalueen läpi ja yhtyy kau-
empana etelässä Husbyån -jokeen, joka 
laskee mereen Årstan linnan kohdalla. 
Kvarntäppanin maatilan kohdalla puro 
on kaivertanut itselleen kauniisti kiemur-
televan rotkon, jonka kasvillisuus on 
rehevää ja monimuotoista. Rotko on kuin 
pieni keidas, jossa viihtyvät harvinaiset 
lajit kuten näsiä, kotkansiipi, kevät-
linnunsilmä, purolitukka ja harajuuri. 

Pohjoisempana, lähellä Kvarnbäckenin 
kylän koulua, kasvaa harvinaista läh-
desaraa ja puroa reunustavat tavallisesti 
pohjoisessa kasvavat harmaalepät. Välillä 
meritaimenet onnistuvat uimaan puroa 
ylös kutemaan ja talvella näkee joskus 
koskikaran tepastelevan puron uomassa.

Yhteydet: Linja-autolla 837 Jordbron 
asemalta pysäkille Västerbommen tai 
Lerstensvägen. 

8. Gullringskärret  
– Haningen sademetsä
Jordbron ja Västerhaningen välillä 
sijaitseva Gullringskärret, Haningen oma 
sademetsä, on kuin vihreä keidas keskellä 
viljelysmaita. Nimi tulee Gullringen -ni-
miseltä torpalta, joka sijaitsi paikan päällä 
aina 1950-luvulle saakka. Itse suoalue on 
luonnonsuojelualuetta, joka on melkein 
aarniometsän kaltaisen metsän peitossa. 
Tiheän metsän läpi kiemurtelee puro, jota 
reunustavat miehenkorkuiset kotkan-
siipisaniaiset. Gullringskärret on eniten 
tunnettu monista, harvinaisista sara- ja 
sammallajeistaan, jotka viihtyvät paikalla 
kalkkipitoisten lähdevesien ansiosta.

Pikku-uikku

Senttimetrin korkuinen lahokaviosammal

Skutanin metsissä on runsaasti kuollutta puuainesta, 
josta monet uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia

Kvarnbäcken -puro Jordbrossa
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Kaunis harsosammal on vain yksi 
lukuisista harvinaisuuksista, joita kasvaa 
tuuheina mattoina lähteiden ympärillä. 
Kaikkein kauneimmillaan alue on 
keväällä, kun laajat valkovuokkomatot 
levittäytyvät tiheään lepikkoon. Silloin 
suo täyttyy mustapääkerttujen, lehto-
kerttujen ja punakylkirastaiden laulusta. 
Syksyllä Gullringskärret on oiva paikka 
sienestäjälle. Alueella kasvaa suuria 
määriä kosteikkovahveroita. Suoalueen 
vanhassa kuusimetsässä kasvaa harvinai-
sen monta maatähtiin kuuluvaa merkilli-
stä sienilajia.

Gullringskärretistä pohjoiseen sijaitse-
va Jordbron hauta-alue on suurimmaksi 

osaksi peräisin rautakaudelta. Hauta-alue 
kuuluu läänin suurimpiin lähes 800 
näkyvillä olevine hautoineen.

Rakennelmat: Huonosti merkitty polku 
kiertää suoaleen läpi Gullringsvägenin 
tien pysäköintipaikalta, lähellä Snörom 
-torppaa. 

Yhteydet: Västerhaningen asemalta on 
noin 500 metrin ja Jordbron asemalta  
1 km kävelymatka suolle.

Tiesitkö? 
Maatähdet ovat sukua tuhke- 
loille. Kypsyessään, sieni työntyy 
maasta ylös ja halkeaa tähden 
muotoiseksi. Maatähdet eivät 
ole ruokasieniä ja useimmat 
lajit ovat harvinaisia. Maatähtiä 
näkee yleensä heinäkuun ja 
marraskuun välillä. Sieniryhmä 
on saanut nimetä Jordbron 
apteekin.

9. Hanveden – korpea  
ja sienimetsää
Södertörnin niemimaan yli itä-länsisuun-
nassa ulottuvaa metsäaluetta kutsutaan 
perinteisesti Hanvedeniksi. Sen laajoissa 
havumetsissä voi kohdata kirkkaita 
lampia, karuja kalliomäkiä ja kosteita 
rämeikköjä. Suosituilla vaellusmailla 
kasvaa runsaasti sieniä ja marjoja. In-
tensiivisestä metsätaloudesta huolimatta 
alue on erämaaluontoinen ja siellä saattaa 
hyvinkin kohdata kalasääsken, metson 
tai teeren, tai alueen järvissä pesivän 
kuikan. Hanvedenin metsät ulottuvat 
sekä Huddingen, että Botkyrkan kuntiin 
mutta Haningessa Hanvedenillä tarkoi-
tetaan useimmiten Handenin ja Ådran 
-järven välistä aluetta. Suurin Öran -järvi 
tuo todellista erämaatunnelmaa kivisine 
rantoineen ja lukuisine pikkusaarineen. 
Järven läntisellä rannalla kasvaa jonkin 
verran lehtimetsää, jossa viihtyvät harvi-
naisemmat kasvit kuten näsiä, lehtokielo 

ja hammasjuuri. Hanveden on lukuisine 
patikointireitteineen myös tärkeä ulkoilu-
alue, joka talvisin tarjoaa upeat puitteet 
hiihtämiselle. 

Hanvedenin Haningeen kuuluvaan 
osaan on perustettu kolme luonnonsuo-
jelualuetta. Yksi niistä on Tornberget. 
Toiset ovat Skeppnan ja Svartsjön. 
Suojelemisen perusteena on alueiden 
suuri merkitys ulkoilulle, samalla kuin 
ne tarjoavat elämäntilaa metsätalouden 
uhkaamille kasveille ja eläimille.

Tiesitkö?
Kuikan huuto on kauhueloku-
vissa usein käytetty taus-
taääni. Aikaisemmin kuikan 
sinipunaisesta kaulalapusta 
tehtiin kellokoteloita.

Gullringskärret on Haningen oma sademetsä

Uurremaatähti

Kuikat poikasineen
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A. Tornberget – Södertörnin  
niemimaan huippu
Tungelstasta pari kilometriä luoteeseen 
sijaitsee kalliomäki Tornberget, ensim-
mäinen maa-alue Haningessa ja koko 
Tukholman läänissä, joka nousi merestä 
jääkauden jälkeen. Tänään kalliomäki 
on yksi Södermanlandin maakunnan 
korkeimmista huipuista, 111 metriä me-
renpinnan yläpuolella. Kalliomäen luonto 
koostuu laakeista, pehmeiksi hiotuista 
kallioista, joilla kasvaa harvakseen kyh-
myisiä käkkärämäntyjä. Aivan huipun 
alapuolella kimmeltää pikkuruinen järvi 
Tornbergssjön, jota ympäröivässä rämees-
sä kasvaa mielenkiintoisia kasveja. Monet 
ovat pohjoisia lajeja, kuten esimerkiksi 
pikkukarpalo ja riippasara. Kalliohuipun 
kupeessa oleva, pyöreistä kivistä koostuva 
alue on jäänne 9000 vuotta vanhasta ran-
nasta ajalta, jolloin meren aallot ylsivät 
tänne saakka. Tornbergetin kalliomäen 

huipulla olevasta näköalatornista avautuu 
upea näköala.

Tornberget kuuluu samannimiseen 
luonnonsuojelualueeseen, joka levit- 
täytyy itään päin ja rajautuu Huddingessa 
sijaitsevaan Paradiset -luonnonsuojelu- 
alueeseen. Kummallakin alueella on aar-
niometsiköitä, joissa harvinaiset sienet, 
sammaleet ja jäkälät viihtyvät. 

Jos olet tarkkanäköinen, saatat nähdä 
puiden rungoilla kasvavan rusokääpää ja 
lahoavien liekojen päällä lahokaviosam-
malta ja kantoraippasammalta. Ehkä  
säikäytät metson lentoon tai kuulet 
etäällä soidintavia teeriä? Osa alueesta  
on myös Natura 2000-aluetta.

B. Skeppnan – Hanvedenin kosteikko
Luonnonsuojelualue Skeppnan, Öran 
-järven eteläpuolella, koostuu vaihtelevasta 
kosteikkoluonnosta ja sitä ympäröivistä 
metsistä. Natura 2000-alueen kosteikot 
ovat suhteellisen koskemattomia kohosoi-
ta, korpia ja luhtia. Suot ovat osittain niin 
vetisiä, että niiden yli kulkeminen on 
vaikeaa. Talvisin ne kuitenkin tarjoa-
vat hienot puitteet murtomaahiihdolle. 
Kosteikot ovat paikoittain aarniometsän 
ympäröimiä ja metsässä viihtyvät sienet ja 
jäkälät viittaavat alueen korkeisiin luonto-
arvoihin. Suurin osa kosteikoista koostuu 
kahdesta rämeestä, joilla kasvaa tuoksuvaa 
suopursua. Rämeistä etelään avautuu 
avoin luhta, jolta alue on saanut nimensä. 
Skeppnan on myös geologisesti mielen-

kiintoinen, sillä täällä voi selvästi nähdä 
jälkiä rannansiirtymisestä Tukholman 
alueella viimeisen jääkauden jälkeen. Pati-
kointireitti Sörmlandsleden kulkee alueen 
pohjoisosan halki etappien Riddartorp ja 
Paradiset välillä.

C. Svartsjön – järviä, metsiä ja  
uhanalaisia lajeja
Svartsjön on luonnonsuojelualue, jolle 
pääsee helpoimmin Sörmlandsledenin 
patikointireittiä pitkin. Kalliomäistä, 
aarniometsistä, rämeistä ja Svartsjön ja 
Långsjön -järvistä koostuva mosaiik-
ki toivottaa retkeilijän tervetulleeksi. 
Alue sisältyy suurempaan Natura 
2000-alueeseen, joka käsittää myös 
osan luonnonsuojelualueista Paradiset 
ja Tornberget. Paikalta on löydetty sekä 
ilmentäjälajeja, että punalistattuja lajeja, 
kuten esimerkiksi männynkääpää ja 
talvihampikkaa sekä jauhepaisukarvet-
ta, pikkunuppijäkälää ja tupsuluppoa. 
Lisäksi alueelta löytyy teerejä, metsoja  
ja harmojäärä -nimisiä kovakuoriaisia.

Tornbergetin kelluvat suot

Leppälintu on yleinen Hanvedenin  
kalliomänniköissä

  Hyvällä onnella saatat nähdä harvinaisen pyyn
piileksivän Hanvedenin ja Hemfosan metsissäMännynkääpä
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Svartsjön -järvi sijaitsee noin 80 metriä 
merenpinnan yläpuolella ja on yksi läänin 
vanhimmista järvistä. Se eristyi silloisesta 
Ancylusjärvestä runsaat yhdeksän tuhatta 
vuotta sitten. Sörmlandsledenin patikoin-
tireitin etappi Riddartorpin ja Paradisetin 
välillä kulkee alueen halki ja Långsjön 
järven kohdalla se liittyy reitin Nynäs-
hamniin menevään haaraan. 

Rakennelmat: Sörmlandsleden kulkee 
suoraan Hanvedenin läpi Handenissa 
sijatsevasta Rudanista Huddingessa sijait-
sevaan Paradisetiin. Reittiin liittyy myös 
lukuisia muita reittejä ja joidenkin järvien 
kohdalla on kunnostettuja levähdys- ja 
grillipaikkoja. Paradisetissä on päivätupa, 
joka on auki viikonloppuisin keväällä ja 
syksyllä. Öran -järven kohdalla Riddar-
torpissa on hieno uimapaikka ja täällä voi 
myös pysäköidä.

Yhteydet: Tornbergetin luonnonsuo-
jelualueelle (9A) pääsee linja-autolla 848 

Västerhaningesta. Jää pois pysäkillä  
Västra skolan. Jatka tietä numero 257 
pitkin länteen noin 2 km Såbodan tiehaa-
ralle, josta tienviitta ohjaa alueelle. Käänny 
oikealle 500 metrin jälkeen ja 400 metrin 
päästä saavut levähdyspaikalle, jossa on 
pysäköinti ja tiedotustaulu. 

Skeppnanin luonnonsuojelualuelle (9B) 
pääsee linja-autolla 827 tai 842 Väster-
haningen asemalta. Jää pois pysäkillä 
Dåntorpsvägen västra. Paikalta on 
runsaan 2 km kävelymatka Riddartorpin 
kautta, josta myös löytyy pysäköintipaik-
ka. Vaihtoehtoinen tie on ajaa linja-autolla 
835 Västerhaningen asemalta pysäkille 
Håga industriområde, josta 1 km kävely-
matka soratietä pitkin pohjoiseen Sågenin 
asutusta kohti. 

Svartsjön luonnonsuojelualue (9C) 
sijaitsee Sörmlandsledenin patikointirei-
tin varrella, Riddartorpin ja Paradisetin 
välisellä etapilla.

10. Vädersjön – metsien 
tuntematon lintujärvi
Vädersjön on pieni, ravintorikas järvi, 
jossa laulujoutsenet, kurjet ja nuolihaukat 
pesivät. Järvi sijaitsee Tungelstasta kolme 
kilometriä länteen ja on melkein kokona-
an metsän ympäröimä. Sitä reunustavat 
kaislavyöt, joissa piileskelevät sorsat ja 
uikkulinnut, kuten tavi, pikku-uikku 
ja mustakurkku-uikku. Kaislikossa 
pesii myös ruskosuohaukkoja. Järven 
eteläosan kosteikoista kuuluu keväällä 
taivaanvuohen merkillistä hirnuntaa, 

joka sekoittuu kutevien sammakkojen 
kuoroon. Varhaiskesän iltoina satakielen 
voimakas laulu soi järven pajupensaikosta 
ja lähettyvillä pesivät myös lehtopöllöt 
ja pikkutikat. Hienon näköalan järvelle 
tarjoaa henkeäsalpaavan jyrkkä kallio 
Vädersjöberget järven itäpuolella. Kallio 
kohoaa melkein pystysuoraan järvestä,  
joten täällä ei kannata kompastella. 
Toinen kalliomäki järven pohjoisrannalla 
tarjoaa vaihtoehtoisen, hienon mutta 
turvallisemman näköalapaikan. 

Rakennelmat: Patikointireitti Nynäs- 
leden kulkee järven pohjoispään ohi.

Yhteydet: Linja-autolla 848 Väster- 
haningen asemalta. Jää pois järven poh- 
joispäässä, pysäkillä nimeltä Sofielund. 
Autolla järvelle pääsee myös Vädersjön 
maatilan kautta. Pysäköiminen saattaa 
kuitenkin olla vaikeaa. Maatilalta on 
helpointa päästä järven eteläpäähän ja  
vaikuttavalle Vädersjöberget -kalliolle, 
joka sijaitsee villissä ja voimakkaasti 
kumpuilevassa maastossa.

Teeret soitimella

Vädersjön -järvi nähtynä Vädersjöberget -kalliolta
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11. Hemfosa – tuntemattomia 
metsiä ja haavoittuvia lajeja
Träsksjön, Transjön ja Vädersjön -järviä 
ympäröivä alue Södertörnin niemi- 
maan sydämessä koostuu kumpuilevista, 
villeistä metsistä vaikka metsää onkin 
hakattu täällä melko paljon. Rämeiden, 
luhtien ja kalliomäkien lukuisuus antaa 
luonnolle koskemattoman vaikutelman. 
Jos sinua onnistaa, voit täällä tutustua 
metsoon, teereen, kurkeen, kana- 
haukkaan ja nuolihaukkaan. Paikoit-
tain alueelta löytyy hakkaamattomia 
metsäalueita, joilla lukuisat punalistatut 
sieni-, sammal- ja hyönteislajit ovat on-
nistuneet jäämään eloon. Eivätkö nimet 
lahokaviosammal, välkkyludekääpä ja 

tummajalokuoriainen kuulostakin mie-
likuvituksellisilta? Kaikki ne löytyvät 
täältä. Voit myös poimia marjoja ja ruo-
kasieniä kaikessa rauhassa. Lisäksi voit 
käydä virkistävällä uinnilla kirkkaassa 
Transjön -järvessä.

Rakennelmat: Patikointireitti Ny-
näsleden kulkee alueen länsiosan halki. 
Muuten polkuja ei ole melkein lainkaan. 
Metsätiet muodostavat tiheän verkos-
ton, mutta useimmat niistä on suljettu 
autoliikenteelle. 

Yhteydet: Paikallisjunalla Nynäsham-
niin. Jää pois Hemfosan asemalla.

Tiesitkö?
Punakärpässieni on saanut 
nimensä siitä, että sillä 
tapettiin kärpäsiä. Suomessa 
sientä muhennettiin sokeriin 
ja asetettiin lautaselle rapun 
eteen, jotta kärpäset eivät 
tulisi taloon. Ihmiselle myrkylli-
sen sienen syöminen ei aiheu-
ta kuolemaa, mutta sairaaksi 
siitä tulee – tai humalaan. 
Sieniasiantuntijan mukaan 
sientä olisi syötävä noin  
40 kiloa, jotta siitä kuolisi.

Kosteaa kuusimetsää Hemfosan alueella
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12. Häringe –  
suurvalta-ajan kaikua
Parikymmentä kilometriä Västerha-
ningesta etelään Södertörnin rannikos-
ta pistää esiin Häringen niemimaa. 
Täällä kohtaat yhden Södermanlandin 
maakunnan lajirikkaimmista lehti-
metsämaisemista. Aivan kuten Ny-
näshamnissa sijaitseva Hammerstan 
niemimaa, Häringen niemimaa on sekä 
luonnonsuojelualue, että Natura 2000-
alue. Pellot, laitumet ja merenrannat 
vaihtelevat korkeiden kallioiden ja upei-
den jalolehtimetsien kanssa. Häringen 
luonnossa kasvaa suuri määrä isoja 
tammia, jotka ovat mielenkiintoinen 
jäännös Ruotsin suurvalta-ajalta. Täällä 
viihtyvät lehtopöllöt ja lepakot. Alueella 
on havaittu jopa seitsemän eri lepakkola-
jia. Kauneimmat tammilehdot sijaitsevat 

vanhan Nynäsin tien ja Häringen linnan 
välillä, alueen pohjoisosassa.

Monet tammista ovat suojeltuja 
luonnonmuistoja. Huhti- ja toukokuus-
sa tammilehdot ovat kauneimmillaan 
sinivuokkojen, valkovuokkojen ja 
kiurunkannusten kukkiessa yhdessä 
havinaisempien lajien, kuten lehtoimikän, 
hammasjuuren ja kevätlinnunherneen 
kanssa.

Eniten alue tunnetaan monista harvi-
naisista kasvilajeistaan. Byholmenin rik-
kaassa jalolehtimetsässä, linnasta kilomet- 
rin verran etelään, kasvaa lehtoimikkää, 
lehtopalsamia, kevätlinnunsilmää ja ma-
toittain tuoksumataraa yhdessä orkideoi-
den, kuten soikkokaksikon ja pesäjuuren, 
sekä harvinaisen lehtoheinän kanssa. 
Bobäcken, Häringessä sijaitseva umpeen 
kuroutunut merenlahti, on rikkaan lin-
tuelämän ympäröimä. Ruskosuohaukka, 
merikotka ja kalasääski ovat yleinen näky 
ja talvisin alueen ulkopuolella olevalla 
lahdella levähtävät uivelot. Kaislikoista 
kuuluu välillä viiksitimalien kiliseviä 
äännähdyksiä ja merimetsot ja rääkyvät 
haikarat kalastavat lahdessa jatkuvasti. 
Riistaakin on Häringessä runsaasti, ja 
usein törmää metsäkauriiseen, jänikseen 
ja mäyrään. Häringen niemimaa on myös 
upea ulkoilualue. Pakkaa eväät mukaan 
ja nouse jollekin alueen korkeista kalliois-
ta nauttimaan näköalasta sisäsaaristoon.

Häringellä on myös jännittävä historia. 
Alueella sijaitsee muinaislinna ja useita 
rautakauden hautapaikkoja. Häringen 
omisti aikoinaan Kustaa Vaasa, mutta 
nykyinen linna on nähtävyys vuodelta 
1657. Se on yksityisessä omistuksessa, 
mutta tiloissa harjoitetaan konferenssi- ja 
ravintolatoimintaa. Yleisöllä on täten 
ainutlaatuinen mahdollisuus syödä ja 
yöpyä todella historiallisessa miljöössä. 
Aivan linnan takana, Landfjärdenin 
veden tuntumassa, sijaitsee ”Sotes borg”, 

joka luultavasti on jäännös vanhemmasta 
linnarakennuksesta. 

Rakennelmat: Rikas kävelyteiden 
verkosto tekee alueesta helppopääsyi-
sen. Paikalta löytyy useita levähdys- ja 
grillipaikkoja. Pysäköinti ja tiedotustaulu 
löytyvät pari sataa metriä Häringen port-
tien sisäpuolelta sekä linnan tuntumasta. 

Yhteydet: Linja-autolla 847 tai 849 
Västerhaningen asemalta Häringen por-
tille. Autolla pitkin tietä numero 73 kohti 
Nynäshamnia. Noin 7 km Västerha-
ningesta etelään tienviitta osoittaa kohti 
Häringeä Tungelstan ja Söderbyn laiturin 
liittymän kohdalta.

Tiesitkö?
Tammi on Ruotsin paksuin 
puu ja Haningen isoimmat 
tammet löytyvät Häringestä. 
Ruotsin vanhin ja paksuin 
tammi kasvaa Smoolannissa. 
Se on yli 1000 vuotta vanha 
ja sen ympärysmitta on 13 
metriä. Kartanoita ympäröivät 
tammilehdot ovat muistoja 
1600-luvun tammimetsistä. 
Tammia istutettiin kuninkaan 
käskystä laivaston käytett-
äväksi täyttämään laivaraken-
nuksen tarpeet. Sanotaan, 
että Vaasan kokoisen lippulai-
van rakentamiseen tarvittiin 
2000 tammea. 

Häringen jalolehtimetsää
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13. Vitsån raviini – 
soliseva puro upeas-
sa aarniometsässä
Lähellä Bergaa, jossa Vitså -puro laskee 
mereen, sijaitsee puron kaivertama erityi- 
sen kaunis rotko, jossa kasvaa melkein 
aarniometsän kaltaista kuusimetsää. 
Paikalta löytyy runsaasti kuollutta 
puuainesta, jossa viihtyvät harvinaiset 
kovakuoriaiset. Rotko, eli raviini, on yksi 
ainoita, kunnassa säilyneitä aarniometsän 
kaltaisia alueita. Talvisin koskikarat te-
pastelevat puroa pitkin ja kesällä kauniit 
neidonkorennot tanssivat vedenpinnan 
yllä. Puron kirkkaassa vedessä taimenet 
hakeutuvat ylös kutemaan. 

Yhteydet: Linja-autolla 846 Väster- 
haningesta pysäkille nimeltä Berga bro.

14. Gålö – saaristoa, 
ulkoilua ja luonnon 
kauneutta
Gålö kuuluu Tukholman seudun 
suosituimpiin ulkoilualueisiin. Laajalla 
niemimaalla voi uida, kalastaa, poimia 
marjoja ja sieniä ja ihailla ainutlaatuista 
luontoa. Täällä kävijää kohtaa vaihteleva 
maisema, jossa viljelymaat, rantaniityt, 
aurinkoiset tammilehdot, laajat metsät, 
henkeäsalpaavat näköalat ja ihanat ui-
marannat kilpailevat huomiosta. Lukuisat 
patikointireitit houkuttelevat vaeltamaan, 
telttailemaan tai vuokraamaan mökin ja 
kesäravintolat kutsuvat nauttimaan hyvis-
tä ruokaelämyksistä. Suuri osa Gålöta on 
luonnonsuojelualuetta. Alla pari vinkkiä 
erityisen hienoista käyntikohteista.

A. Stegsholm
Gålön pohjoisosassa sijaitseva Stegsholm 
on yksi Haningen Natura 2000-alueista. 

Umpeen kuroutuneiden merenlah-
tien, laidunnettujen rantaniittyjen ja 
kauniiden tammilehtojen ansiosta alue 
kuuluu luonnonkauneudeltaan kunnan 
hienoimpiin. Huhti- ja toukokuussa 
lehdoissa loistavat valkovuokkojen matot 
ja kielojen tuoksu on huumaava. Saattaa 
olla, ettei missään muualla kunnassa 
kasva yhtä paljon seljakämmeköitä ja 
kevätesikoita kuin Stegsholmissa. Ranta-
niityillä orastavat jauhoesikot, rantakat-
kerot ja punakämmekät. Stegsholmin 
vaihtelevissa kulttuurimaisemissa 
liikkuu myös paljon lintuja ja riistaa.  
Satakieli, punavarpunen ja nokkavar-
punen kuuluvat lintulajeihin, jotka 
viihtyvät alueen monissa pensaikoissa. 
Lännåkersviken -lahden ympärillä 
näkyy usein kalasääskiä, merikotkia ja 
ruskosuohaukkoja ja keväisin ja syksyi-
sin isot vesilintuparvet levähtävät täällä.

Silloin on hyvä mahdollisuus nähdä 
laulujoutsenia ja kauniita, Lapin metsä-

Vitsån purorotko
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lammilta tulevia uiveloita.  
Ainutlaatuinen tammimetsä toimii  
myös lukuisten, uhanalaisten  
hyönteisten, sienten, ja jäkälien  
elinympäristönä.

Rakennelmat: Stegsholmin maatilan 
pysäköintipaikalta alkaa patikointireitti, 
joka johtaa alueen ympäri.

Yhteydet: Linja-autolla 839  
Handenista. Jää pois joko Valstan, 
Ekbackenin tai Gålövägenin pysäkillä. 
Voit myös matkustaa linja-autolla 845 
Västerhaningen asemalta ja jäädä pois 
Stegsholmissa.

B. Sjövikin hiidenkirnut 
Skälåkerin tien varrella mannerjäätikkö 
on jättänyt kallioon seitsemän kauniisti 
kaiverrettua hiidenkirnua. Hiidenkirnut 
sijaitsevat vain 15 metriä maantien 
länsipuolella 50 metriä Askvikin tienris-
teyksestä etelään. Pidä silmällä tienviittoja! 
Suurin hiidenkirnu on halkaisijaltaan  
1,3 m ja 1,5 m syvä. Muut hiidenkirnut 
ovat huomattavasti pienempiä.

Yhteydet: Linja-autolla 845 Väster- 
haningen asemalta. Jää pois pysäkillä 
nimeltä Nor.

C. Skälåker ja Havtornsudd
Skälåkerista, Gålön kaakkoispuo- 

lelta, löydät yhden kunnan parhais-
ta, merellisistä uimarannoista. Täällä 
kävijää kohtaavat matalat hiekkarannat 
ja ihanat kalliot. Paikalta lähtee lukuisia 
patikointireittejä ja yksi niistä johtaa 
pitkälle ja kapealle Havtornsuddin 
nimelle. Niemellä kasvaa kyhmyistä ja 
kaunista kalliomännikköä, jonka läpi 
on upeaa vaeltaa. Monissa paikoissa 
rantakalliot houkuttelevat uimaan ja 
ihailemaan kaunista, Mysingenin saarta 
kohti avautuvaa näkymää. Keväällä ja 
syksyllä vesilintuparvet lentävät niemen 
ohi ja jäiden lähdön aikaan haahkoilla ja 
alleilla on tapana kerääntyä Havtornsud-
din edustalle. Kalliot tarjoavat hyvät 
puitteet siian, silakan ja meritaimenen 

kalastukselle. Melkein niemen kärjessä 
sijaitsee idyllinen, vanha torppa. Torpan 
ympäröimissä tammilehdoissa kasvaa 
kirjopikarililjoja ja kevättähtimöitä, 
jotka ovat alun perin istutettuja mutta 
nykyään viihtyvät villiintyneinä.

Rakennelmat: Gålö havsbadin uima- 
rannalta löytyy mökkivuokraus, leirin-
täalue, vierassatama, ravintola, kioski, 
minigolf ja grillipaikkoja. Paikalta  
lähtee myös useita patikointireittejä 
Gålön kaakkoisosaan.

Yhteydet: Linja-autolla 845 Väster- 
haningen asemalta Skälåkeriin.  

D. Gålön muinaispolku 
Gålön eteläosassa voit kokea saariston 
historiaa 3,8 kilometriä pitkän pati-
kointireitin varrella. Muinaispolku, joka 
alkaa Morarnan kohdalta, vie sinut 10 
000 vuotta ajassa taaksepäin aikakau-
delle, jolloin ensimmäiset hylkeenpyy-
täjät saapuivat paikan päälle. Polku vie 
kauniin ja kumpuilevan maiseman läpi 
ohi merenrantojen, syvien laaksojen ja 
avarien näköalojen. Yhteensä kahdeksan 
taulua kertoo hylkeenpyytäjien leiripai- 
koista, pronssikauden muinaislinnasta  
ja Gålön asukkaiden jännittävistä,  
historiallisista tapahtumista.

Rakennelmat: Pysäköinti tiedotustaului- 
neen löytyy Skälåkeriin johtavan tien 
varrelta, juuri ennen Morarnan maatilaa.

Yhteydet: Linja-autolla 845 Västerha-
ningen asemalta kohti Skälåkeria ja Gålö 
havsbadia. Jää pois pysäkillä Morarna.

Jauhoesikko

Stegsholmin viljelysmaat kuuluvat kunnan 
hienoimpiin luontoalueisiin
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15. Björnö – aarniometsää 
ja harvinaisia kasveja
Pari pientä siltaa yhdistää Björnön saa-
ren Gålöhön. Saaren kaakkoispuolella 
sijaitsee pieni alue, jossa kasvaa aarnio-
metsän kaltaista vanhaa metsää kesä-
mökkien ympäröimässä rinteessä. Metsä 
on ikään kuin luonnon oma puutarha, 
jossa yrtit viihtyvät suurin lukumäärin. 
Tänne kannattaa tulla toukokuun 
puolivälissä ja pari viikkoa sen jälkeen. 
Polku johtaa pilarimaisen kuusimetsän 
läpi, jossa kaikki lehdon kevätkukat 
loistavat sinisen ja violetin sinfoniassa. 
Kevätlinnunherne, hammasjuuri ja 

lehto-orvokki kukkivat ja siementävät 
ennen lehväkaton sulkeutumista. Jyrkä-
stä rinteestä saatat löytää myös tuok-
sumataraa korkeiden kuusipuiden alla 
kasvavien pähkinäpensaiden alta. Mikäli 
sinua onnistaa, löydät lisäksi vielä har-
vinaisia lehtokieloja, jotka voivat kasvaa 
jopa metrin korkuisiksi. Lepikössä, lä-
hempänä rantaa, maa loistaa toukokuun 
lopulla valkoisena kukkivasta karhun- 
laukasta. Vanhoissa, kaatuneissa kuusen-
rungoissa elää sysipimiköitä rinnakkain 
alueen monien muiden, harvinaisten 
kovakuoriaislajien kanssa.

Yhteydet: Linja-autolla 845 Västerha-
ningen asemalta pysäkille Björnövägen. 
Täältä saat kävellä noin 2 km pitkin 
Björnövägenin tietä, kunnes se loppuu. 
Voit myös ajaa linja-autolla 839 Han-
denista ja nousta pois Gålön kaupan 
kohdalla. Kävele pari sataa metriä pitkin 
Gålövägenin tietä ennen kuin käännyt 
Björnöhön johtavalle tielle. Mikäli liikut 
autolla, pysäköi ladon viereen ennen 
ensimmäistä siltaa. Täältä saat kävellä 
Björnön saaren yli, sillä Björnövägenin 
tie on suljettu yleiselle liikenteelle.

16. Sandemar – kasvien 
ja eläinten paratiisi
Sandemarin vaihtelevat maisemat kuulu-
vat Haningen todellisiin luontohelmiin. 
Sandemar on niemimaa, jonka luonto 
koostuu peltomaasta, hakamaasta, 
laidunnetuista rantaniityistä, rehevistä 
lehtimetsistä, korkeista kalliomäistä ja 
houkuttelevista merenrannoista. Kasvi- 
ja eläinmaailma on rikkaampaa kuin 
melkein missään muualla kunnassa.

Sandemar kuuluu läänin parhaisiin 
lintubongauspaikkoihin. Paikalla on 
nähty noin 250 lintulajia. Keväällä sata-
kieli laulaa melkein jokaisesta pensaasta 
ja lehtivesakosta kuuluu punavarpusen 
luonteenomaista liverrystä. Harvinais-
ten viiksitimalien ”kilahtavaa” laulua 
kuuluu välillä kaislikosta. Alkukesän 
iltoina tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia 

kuulla harvinaisten yölintujen, kuten 
luhtakerttusten, viitasirkkalintujen 
ja viitakerttusten laulua. Myös muut 
harvinaisuudet, kuten mehiläissyöjä, 
viiriäinen ja kuhankeittäjä, saattavat 
ajoittain käydä vierailulla. Sandemarissa 
näkee usein saalistavia merikotkia ja 
keväisin ja syksyisin suuret vesilintu-
parvet levähtävät lahtien vesillä. Silloin 
Svärdnäsvikenissä voi myös ihailla kau-
niita uiveloita. Laajoilla rantaniityillä 
käyskentelee laiduntavia merihanhia ja 
valkoposkihanhia. Muuton aikana täällä 
levähtävät lisäksi monet kahlaajalinnut. 
Metsän reunassa sijaitsevasta lintutor-
nista voit tutkiskella kaikkia rantaniityn 
lintuja.

Karhunlaukat kukkivat Björnön saarella
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Toukokuussa kannattaa olla erityisen 
tarkkana – silloin tarjoutuu mahdollisuus 
nähdä suokukkojen soidintavan rantanii-
tyn kumpareilla. Sandemarissa liikkuu 
myös paljon riistaa, joten hirven, metsä-
kauriin, jäniksen tai mäyrän kohtaaminen 
ei ole mitenkään epätavallista. Tänne 
on muuttanut jopa majaviakin. Linnan 
lounaispuolella sijaitsevan Höggarnshalv-
ön niemimaan kallioilta voit kalastaa Ha-
ningen jaloimpia kaloja – meritaimenia.

Sandemar on myös kasvistoonsa 
nähden oikea huippukohde. Keväällä tu-
hansien kevätesikoiden, seljakämmeköiden 
ja jauhoesikkojen kukkaloisto hohtaa 
niityillä ja soilla. Toukokuun lopulla 
lukuisat kirjopikarililjat kukkivat kosteilla 
niityillä. Rantaniittyillä viihtyvää, mer-
killistä suolayrttiä kasvaa läänissä vain 
harvoissa muissa kasvupaikoissa. Tiheässä 
jalolehtimetsässä Höggarnsberget -kallion 
läntisen jyrkänteen alla kasvaa merkillinen 
kokoelma harvinaisia lehtoheiniä, joista 
koristeheinä Hordelymus europaeus on 
suurin harvinaisuus. Metrinkorkuiset 

ukonkellot ja sirot ikikuuruohot ovat 
luultavasti istutettuja. 

Kaikkein omaleimaisimpia ovat ne viisi 
kalkkipitoista orkideasuota, jotka sijait-
sevat Sandemarin linnasta itään. Täällä 
lukuisat jauhoesikot loistavat kesäkuun 
alussa ja punakämmekät juhannuksen 
aikaan. Paikalta löytyy myös muita 
orkidealajeja, kuten soikkokaksikkoja, 
maariankämmeköitä, suoneidonvaippoja 
ja tuhansia, hyvin harvinaisia kiiltovalk-
kuja. Suot ovat hyvin arkoja astumiselle, 
joten alueella käydessä kannattaa olla 
todella varovainen.

Sandemarin linna kuuluu maan parhai-
ten säilyneisiin barokkiajan rakennuksiin. 
Linna on peräisin 1600-luvun lopulta 
ja sitä ympäröi ainutlaatuinen barokki-
puutarha. Linnan sisällä on iso kokoelma 
Ehrenstrahl -maalauksia. Yksityisessä 
omistuksessa oleva linna ei ole auki yleisöl-
le. Sandemar on luonnonsuojelualue ja 
osa rantaniityistä kuuluu linnunsuojelu-
alueeseen, jolle on pääsy kielletty lintujen 
pesimisaikana.

Rakennelmat: Pysäköintipaikka ja 
tiedotustaulu sijaitsee Svärdsnäsvikenin 
linja-autopysäkin vieressä, noin 1 km en-
nen linnaa. Hyvin merkitty polku johtaa 
alas rantaniityille ja lintutornille. Mikäli 
haluat käydä orkideasoilla, sinun kannat-
taa nousta linja-autosta pois Sandemarin 
pysäkillä ja jatkaa Dalarön tietä pitkin 
linnan ohi vanhalle sorakuopalle. Täältä 
pääset soille pikkuteitä pitkin. Soille osoit-
tavia tienviittoja ei ole.

Yhteydet: Linja-autolla 839 Handenista 
kohti Dalarötä. Jää pois Svärdnäsvikenin 
tai Sandemarin pysäkillä.

Tiesitkö?
Kirjopikarililja (ruotsiksi Kungs-
ängslilja) ei ole ruotsalainen 
kasvi. Se on kotoisin Itä-Aasi-
an kosteilta niityiltä ja tuotiin 
Uppsalan lähellä sijaitsevaan 
Kungsängeniin 1700-luvulla. 
Siitä tuli nopeasti suosittu 
kartanoiden puistokasvi ja 
Sandemariin se on varmasti 
levinnyt linnan puutarhasta.

Punajalkaviklo on yleinen Sandemarin rantaniityillä

Lintujen pesimisaikana rantaniittyjen yli  
saa kävellä vain merkittyä polkua pitkin
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17. Ornö – salaperäinen 
saari
Eteläisen saariston suurin saari on 15 
km pitkä ja leveimmillään 5 km leveä. 
Ornöllä on paljon vapaa-ajan asutusta 
mutta myös laajoja alueita, joilla luonto 
on mielenkiintoista ja vaeltamiselle sopi-
vaa. Maisema vaihtelee kirkkaista järvistä 
kauniisiin jalolehtimetsiin ja useimmille 
tuntemattomaan, todelliseen erämaahan. 
Ornö on suurimmaksi osaksi havu-
metsien peitossa, ja metsien siimekseen 
kätkeytyvät kymmenkunta pientä järveä. 
Täällä pesivät kalasääski, kanahaukka, 
kehrääjä ja kuikka. Laajoilla kallio- 
mäillä laulavat kulorastas ja kangaskiuru. 
Kalkkipitoisen maaperän ansiosta saarella 
viihtyy runsaasti perhos- ja kasvilajeja. 

Saarelta on löydetty yhteensä noin 700 
kukkakasvilajia, joista 22 ovat orkidea-
sukua.

Ornön historia on mielenkiintoinen 
ja saaresta on olemassa aikaisia mainin-
toja eri kirjoituksissa. Viime vuosien 
aikana saarelta on löydetty pronssi- ja 
rautakautisia hauta- ja asuinpaikkoja, 
jotka kertovat sen olleen asuttu jo useita 
tuhansia vuosia sitten. Saaren torpista on 
olemassa paljon tietoja, jotka viittaavat 
siihen, että saarella asui aika paljon ihmi-
siä 1500-luvulta eteenpäin. Monet torpat 
ovat säilyneet tähän päivään saakka, 
kuten Kråkmora, Hässelmara, Svinåker 
ja Varnö. 

Saarella on myös toiminut rautatehdas, 
ja aina 1960-luvulle saakka saarella 
louhittiin maasälpää. Historiallisesti 
kiinnostavia kohteita ovat kirkon lä- 
hellä sijaitseva Rosirin hautakuori sekä  
Sundbyn maatila Ornön saaren etelä- 
osassa. Ornön eteläosa kuuluu Sundbyn 
luonnonsuojelualueeseen.

Rakennelmat: Kesäaikaan kirkon 
vieressä toimii ravintola ja pieni kauppa. 
Vuokramökkiin ja Bed&Breakfast -pal-
veluun voi majoittua Ornön turistitoi-
miston välityksellä. Saarella on lukuisia 
patikointireittejä, mutta muita merkit-
tyjä reittejä ei ole ja metsäpolut ovat 
harvassa. Ornön pohjoisosassa metsätiet 
muodostavat verkoston Skinnardalin ja 
Ornöbodan välille. 

Yhteydet: Ornön lossilla Dalaröstä 
Hässelmaraan tai Waxholmsbolagetin 
laivalla Dalarösta Ornöbodaan, Kyrkvi-
keniin, Lättingeen tai Hässelmaraan. 

Saarella kulkee myös linja-auto 889 ja 
jotkut vuorot on sopeutettu laivojen 
aikataulun mukaan (ks. Waxholmsbola-
getin aikataulu). 

Alla kuvaus saaren eniten näkemisen 
arvoisista luontoalueista.

A. Ornö huvud – vanhojen tulivuorien 
jälkiä 
Ornön saaren pohjoiskärjessä voit vaeltaa 
merkillisten, juovitettujen ja kauniisti 
hiottujen kallioiden yli. Vaaleiden juovien 
välissä olevat tummat juovat ovat tuliperäis-
ten laavojen jäännöksiä. Tämä ns. juovasar-
ja on tehnyt saaren geologian tunnetuksi. 
Juovasarja on nähtävissä monella paikalla 
saaren länsirannikkoa pitkin. Kaikkein 
selvimmin juovituksen voi nähdä Ornö 
huvudin niemellä ja sen ulkopuolella sijait-
sevalla Huvudholmen -saarella. Merkilliset 
juovat ovat luultavasti 1 500 miljoonaa 
vuotta vanhoja. 

Västergårdenin maatilan laidunnetut hakamaat 

Ornö huvudin juovasarja
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B. Svinåkerin alue – kasviparatiisi 
Hemträskin ja pikkuruisen Brakträs-
kin lampien välinen alue on todellinen 
paratiisi kasveista kiinnostuneille. 
Alueella kasvaa lukuisia, harvinaisia 
sammal-, saniais- ja kukkakasveja. Jyrkät 
kalliot koostuvat suurimmaksi osaksi 
rapautuneesta kalkkikivestä, jolla kasvaa 
harvinaisuuksia kuten tunturikiviyrttiä, 
seinäraunioista, alvarihärkkiä, värima-
rattia ja miehenkämmekkää. Kalkkikivi-
kalliot värikkäine yrttikasvistoineen ovat 
monesti ikään kuin kirjavia kivipuutar-
hoja. Paikoittain kallioita peittävät 
sammaleet, kuten kalkkikiertosammal 
ja kalkkiruusukesammal, ja keskikesällä 
sirot tähkähelmikät huojuvat lukuisina 

tuulessa. Notkot ja laaksot täyttyvät 
rehevistä niittymaista ja jalolehtimetsistä. 
Lehtojen kätkössä piilee lukuisia lajeja, 
kuten hammasjuuri, tuoksumatara, 
lehto-orvokki sekä orkideoiden sukuun 
kuuluvat soikkokaksikko, pesäjuuri ja 
harvinaisuus nimeltä miekkavalkku. 
Myös harvinainen kangaskäärme viihtyy 
alueella. Valitettavasti tie on pilannut 
yhden upeimmista jalolehtimetsiköistä.

Skinnardalista alueelle pääsee metsä-
tietä pitkin. Toinen vaihtoehto lähestyä 
aluetta on Ornöbodasta ja Södervikenistä, 
jonne vuorostaan pääsee Waxholms- 
bolagetin aluksella. Svinåkerissa sijaitsee 
pieni maatila, joten huomioi, ettet  
häiritse sen asukkaita.

C. Nybysjön – Ornön erämaa
Seuraamalla Skinnardalista pientä 
metsäpolkua itään, pääsee havumetsän 
ympäröivälle Nybysjön -järvelle. Paikalle 
voi tulla myös koillisesta päin, Ornö- 
bodasta tai Södervikenistä. Vaikutelma  
on karu ja villi verrattuna rehevään 
Svinåkerin alueeseen. Nybysjön -järveä 
ympäröivä luonto kuuluukin Ornön  
saaren koskemattomimpiin alueisiin. 
Järveä ympäröivät laajat metsät, joissa  
voi vaeltaa, ja järvi itse houkuttelee 
uimaan ja tähystämään majavia. Metsät 
sopivat myös loistavasti sienestykseen 
ja marjastukseen. Nybysjön -järveä 
ympäröivillä alueilla vallitsee merkillinen 
erämaatunnelma, joka tuskin on Tuk-
holman saaristolle ominainen. Maasto 
on voimakkaasti kumpuilevaa, ja notkot 
täyttyvät korkeakasvuisesta kuusimet- 
sästä ja lukuisista soista. Pidä silmät tark-
kana, niin saatat löytää täältä harvinaista 
lapahaprakääpää. Kalliomäkien valkoi-
sissa jäkälämatoissa kasvaa ikääntynyttä 
mäntymetsää. Järven saarista joissakin 
pesii kuikkia ja kalasääski on rakentanut 
pesänsä maiseman korkeimpiin petäjiin. 
Kesäöisin kehrääjän voi kuulla kehräävän 
kalliomänniköistä.

Tiesitkö?
Kehrääjä on myytillinen lintu, jonka 
monet ovat kuulleet mutta harvat 
ovat nähneet. Kehrääjän nariseva 
tai kehräävä laulu voi kantautua 
pitkälle kesäyöhön. Ruotsalaisten 
suussa lintu on saanut lukuisia 
nimiä, kuten lastuakka (spånkä-
ring) ja rukki (spinnrock). Ennen 
aikaan lehmät lukittiin navettaan 
öinä, jolloin kehrääjän kuultiin 
kehräävän. Silloin luultiin nimittäin, 
että joku lypsysi lehmät noituuden 
avulla yöllä.

Kehrääjä on piiloutumisen mestari

Valkolehdokki on yksi Ornön  
ukuisista orkidealajeista 

Nybysjön -järven ympärillä  
kasvaa runsaasti puolukoita

Pesäjuuri on orkidealaji, jolla ei ole lehtivihreää
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D. Västergården – kukkien ja  
perhosten paratiisi
Västergårdenin maatilasta pohjoiseen, lä-
hellä saaren päätietä sijaitsevat niittymaat 
kuuluvat Ornön kauneimpiin. Ikävä kyllä 
ne ovat osittain kasvamassa umpeen. Niit-
tyjen alla olevan kalkkipitoisen maaperän 
ansiosta kasvisto on hyvin rikasta. Kuivilla 
niittymäillä kasvaa orkideasukuun kuu-
luvia seljakämmeköitä, soikkokaksikoita, 
valkolehdokkeja ja kirkiruohoja. Alue on 
myös hieno paikka tähystellä harvinaisia 
päiväperhosia, kuten apolloperhosia ja 
pihlajaperhosia. 

E. Lustehagenin haka – joukoittain 
orkideoita
Västergårdenin maatilalta lähtevä kapea 
soratie johtaa Ornön saaren itäpuolelle ja 
kasvitieteellisesti erittäin kiinnostavalle 
Åvassan alueelle. Tie on osittain suljettu 
yleiseltä autoliikenteeltä mutta pyöräile-
minen tai käveleminen onnistuu hyvin. 

Lustehagenin laidunmaat ja suoalu-
eet sijaitsevat Nedre ja Övre Åvassan 
välissä. Kasvisto on kalkkivaikutteista ja 
käsittää jopa yhdeksän orkidealajia. Alue 
kuuluu kunnan lajimäärältään rikkaim-
piin kasvipaikkoihin. Kesä-heinäkuussa 
täällä kukkivat jauhoesikko, siniyökön-
lehti, ketokatkero, punakämmekkä, 

pussikämmekkä, kirkiruoho ja suonei-
donvaippa. Soissa kasvaa myös useita, 
harvinaisia sara- ja sammallajeja. Osa 
alueesta on valitettavasti kasvamassa 
umpeen. Joten kiirehdi paikalle nautti-
maan kasvistosta, ennen kuin on liian 
myöhäistä.

F. Lugnetin maasälpäkaivos –  
keskeytetty louhos
Aivan päätien tuntumassa, noin 600 
metriä Ornön kirkosta pohjoiseen, sijait-
see vedestä täyttynyt maasälpäkaivoksen 
avolouhos. Ornön vaalea maasälpää 
pidettiin erityisen laadukkaana ja sitä 
louhittiin posliinituotannon tarpeisiin 
aina 1960-luvulle saakka. Tienviitat 
opastavat päätieltä louhokselle. Skin-
nardalista pohjoiseen, Ornön luoteis-
puolella, sijaitsee toinen iso, lakkautettu 
maasälpälouhos.

G. Sundbymaren – saariston paratiisi
Sundbymarenia ja Sundbyn maati-
laa ympäröivä alue kuuluu saariston 
upeimpiin. Mikäli paratiisi on todel-
la olemassa, se varmasti muistuttaa 
Sundbytä. Vanhalla, vuodelta 1720 
kotoisin olevalla karoliinimaatilalla asuu 
nykyään Stenbockin perhe. Punamul-
lalla maalatut puurakennukset lepäävät 
hyvin säilyneessä kulttuurimaisemassa, 
jossa lampaat laiduntavat lukuisten 
kevätesikkojen ja seljakämmeköiden 
lomassa. Harvinaiset perhoset lentele-
vät ympäriinsä lämpiminä kesäpäivinä. 
Umpeen kuroutuneen merenlahden 
toisella puolen vanhan Sundbyn mah-
tavat rauniot muistuttavat venäläisten 
tuomasta tuhosta Suuren Pohjan sodan 
aikana, vuonna 1719. Sundbymarenilla 
näkee usein kalasääskiä, haikaroita ja 
merikotkia ja jos onnistaa, myös tiira-
lintujen suurimman sukulaisen räyskän 
voi nähdä kalastamassa Sunbymarenin 
vesissä. Mane äng -niitty, jossa Sund-
bymaren laskee mereen, on suojattu 
luonnonmuisto. Vanhalla lehtoniityllä 
kasvaa jättiläismäisiä tammia ja kasvisto 
on tuhlaavan rikasta. Touko-kesäkuussa 
täällä kukkii valtavat määrät seljakäm-

meköitä, soikkokaksikkoja ja valkoleh-
dokkeja. Vanhojen tammien rungoilla 
kasvaa harvinaisia jäkäliä ja luupin 
avulla voit ehkä onnistua löytämään 
seinätassijäkälää. Stunnträsk -järvi, lää-
nin toiseksi syvin järvi Mälarin järven 
jälkeen, on myös näkemisen arvoinen. 
Pieni, metsän ympäröimä järvi on jopa 
40 metriä syvä ja hyvä paikka kuikan 
bongaamiseen. Mutta kilkkiä tuskin 
tulet näkemään. Kilkki on jääkaudelta 
kotoisin oleva rapueläin, joka viihtyy 
syvällä järven kylmässä vedessä. Kilkki 
elää normaalisti Itämeren syvänteissä 
mutta Stunnträskissä se on onnistunut 
jäämään eloon siitä saakka, kun järvi 
eristäytyi merestä 2000 vuotta sitten. 

Osa alueesta kuuluu Sundbyn luon-
nonsuojelualueeseen. Ota huomioon, 
että osa paikallisista teistä on suljettu 
yleiseltä moottoriliikenteeltä. Jalan tai 
polkupyörällä liikkuminen on usein 
helpompaa. Pysäköinti ja tiedotustaulu 
sijaitsevat sadan metrin päässä maatilasta.

Orkideoista rikas Lustehagenin haka Åvassassa

Sundbymarenin rauniot

Kilkki asustaa Stunnträskin 
järvessä
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18. Kymmendö  
– Strindbergin Hemsö
Pohjoisen Ornön ulkopuolella sijaitsee 
Kymmendön saari – Strindbergin esiku-
va Hemsön saarelle. Saaren vaihtelevaan 
saaristoluontoon sisältyy havumetsiä, 
niittyjä, lehtoja ja rantaniittyjä. Paikoit-
tain kasvisto on kalkkipitoisen maa-
perän ansiosta rikasta ja rantaniityillä 

kasvaa muun muassa jauhoesikkoa, 
rantanätkelmää ja rakkoapilaa. Saa-
ren keskiosassa voi vaeltaa valoisissa, 
lehtomaisissa metsissä, joissa kasvaa 
tammea ja pähkinäpensasta. Erityisen 
kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus 
tähystellä tammien rungoilla kasvavia 
punalistattuja neulajäkäliä.

Mikäli käväiset Kymmendöllä, voit 
ehkä onnistua paikantamaan ranta- 
aitan, jossa Strindbergin väitetään kir-
joittaneen kirjansa. Kymmendö kuuluu 
Tukholman saariston vakituisesti asu-
tettujen saarien hupenevaan joukkoon ja 
sen viljelymaat pidetään auki mm. hevos- 
ten ja lampaiden laiduntamisen avulla. 
Kun vierailet saarella, muista osoittaa 
huomiota laduntavia eläimiä kohtaan 
äläkä unohda sulkea hakojen veräjiä. 

Rakennelmat: Saarella toimii ravin-
tola, saaristokauppa, laivatelakka ja 
vierassatama.

Yhteydet: Waxholmsbolagetin laivalla 
tai taksiveneellä Dalaröstä.

19. Fjärdlång – kaunista 
saaristoa ja hienoja  
uimarantoja
Fjärdlång kuuluu Haningen suurimpiin 
saariin ja sijaitsee Ornöstä itään. Saaren 
vaihtelevat maisemat rakentuvat punaisis-
ta mökeistä, vihreistä niityistä, suojaisista 
merenlahdista ja kumpuilevista metsä-
maista. Täältä löytyvät kaikki saaristolle 
tyypilliset kasvit ja eläimet. Metsässä kas-
vaa siellä täällä rauhoitettua marjakuusta. 
Saari on otollinen käyntikohde koko 

perheelle. Monessa paikassa kumpuilevan 
saaren auringon lämmittämät kalliot 
tarjoavat upeita uintimahdollisuuksia ja 
hienoja saaristonäköaloja. Tee patikka-
retki saaren pohjoispuolella sijaitsevaan 
Tysta Klintiin. Paikalta avautuu mahtava 
näköala Tukholman eteläiseen saaristoon. 

Fjärdlångin saarella voi kalastaa, 
vuokrata soutuveneen tai kajakin tai 
rentoutua luonnon rauhassa. Vuodenajan 
ollessa oikea, voit myös poimia marjoja 
ja sieniä. Retkeilymaja ”Thielska villan”, 
jonka finanssimies Ernest Thiel rakennut-
ti ostettuaan saaren 1900-luvun alussa, 
tarjoaa loistavat puitteet asumiselle. Mi-
käli saavut omalla veneellä, voit majoittua 
Fjärdlångin vierassatamaan tai joihinkin 
saariston parhaista luonnonsatamista. 
Fjärdlångin saari sekä osa ympäröivistä 
saarista kuuluu luonnonsuojelualueeseen, 
jota leimaa harvinaisen rikas lintuelämä.

Rakennelmat: Retkeilymaja, vene-
satama, vuokramökkejä, leirintäalue 
ja kioski. Voit myös vuokrata soutuve-
neen. Saarella on hyvä patikointireittien 
verkosto.

Yhteydet: Waxholmsbolagetin laivalla 
tai taksiveneellä Dalaröstä.

Marjakuusi on yleinen 
Fjärdlångin saarella

Fjärdlång tarjoaa upeat puitteet 
kajakkimelontaan

Kymmendön maatila
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Tiesitkö?
1800-luvun puolivälissä Ålands-
skär -saarelle perustettiin tulli- 
ja luotsiasema. Samaan aikaan 
saarelle rakennettiin majakka. 
Vakituisten asukkaiden määrä 
ylsi suurimmillaan noin sataan 
henkilöön ja saarella toimi sekä 
postitoimisto, että koulu.
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Aivan avomeren tuntumassa sijaitsee luon-
nonsuojelualue Huvudskär, johon kuuluu 
200 saarta, luotoa ja karia. Upeassa saa-
ristossa on ihania luonnonsatamia ja alue 
tarjoaa hienoja mahdollisuuksia uintiin ja 
kalastukseen. 

Suurempia saaria ympäröivillä luodoilla 
harmaahylkeet makaavat välillä ottamassa 
aurinkoa. Suurin osa saaristomaailmaa 
kuuluu luonnonsuojelualueeseen, jossa 
lintuelämä on rikasta. Haahka, pilkkasii-
pi, kihu, riskilä ja ruokki kuuluvat alueen 
vakinaisiin lintulajeihin ja usein täällä 
näkee merikotkan saalistavan. Keväisin ja 
syksyisin Huvudskär on yksi Tukholman 
parhaista käyntikohteista sille, joka haluaa 
seurata muuttolintujen muuttoa. 

20. Huvudskär  
– merellinen etuvartio

Sileäksi hiotuilla gneissikalliosaarilla 
kasvisto on aika niukkaa ja koostuu 
suurimmaksi osaksi matalakasvuisesta 
pensaikosta. Kallionrotkoissa loistavat 
kuitenkin väritäplinä ruohosipuli, vir-
majuuri, maksaruoho, ruohokanukka ja 
rantakukka. 

Pääsaari Ålandsskär on oma luon-
nonsuojelualue. Saarella on mielenkiin- 
toinen historia kalasatamana ja paikkana, 
jossa Ruotsin ensimmäinen satamajärjes- 
tys kirjoitettiin vuonna 1450. Saarella  
on myös sijainnut tulli- ja luotsiasema.

Rakennelmat: Ålandsskär -saarella 
sijaitsee retkeilymaja ja vuokra-asuntoja. 
Lisätietoja saaristosäätiön (Skärgårdsstif-
telsen) kotisivulta.

Yhteydet: Linja-autolla 839 Handenista 
Dalaröhön. Edelleen Waxholmsbolagetin 
laivalla Huvudskäriin. Waxholmsbolage-
tin laivat liikennöivät kesäkuusta syys-
kuuhun. Muina aikoina saarelle pääsee 
taksiveneellä.

21. Muskö  
– synkkä saari
Muskö on Södertörnin alueelle tyypil-
linen, suurimmaksi osaksi havumetsän 
peitossa oleva saari, monine kallioineen 
ja jyrkänteineen. Saaren lukuisilta 
kalliohuipuilta avautuu upea näköala 
ympäröivään saaristoon. Nimi Muskö 
tarkoittaa synkkää tai tummaa saarta. 
Kesämökit ja vakituinen asutus vaikut-
tavat suuresti saaren ilmeeseen. Saarella 
on myös useita sotilasalueita, joille 
yleisöltä on pääsy kielletty. Vaellukselle 
avoimia maita luonnehtii taas vuorostaan 
intensiivinen metsätalous. Mikä sitten 
houkuttelee kävijöitä Muskön saarelle? 
Saarelta löytyy monta mansikkapaikkaa. 
Sen keski- ja eteläosan avoimia viljelys-
maita reunustavat kauniit lehtipuut ja 
rikas kasvillisuus. Saarella toimii kaksi 
säteritilaa, Arbottna ja Ludvigsberg. 

Viimeksi mainitulla tilalla kävi useaan 
otteeseen vierailulla itse Bellman. Saa-
rella on myös toiminut suolankeittämö 
ja masuuni. Tänä päivänä saari tunne-
taan mm. 3 km pitkästä tunnelista, joka 
yhdistää sen mantereeseen, sekä Ruotsin 
merivoimien tukikohdasta, joka lak-
kautettiin joitakin vuosia sitten. Saaren 
kaksi kauneinta ja retkeilyn kannalta 
hienointa luontoaluetta ovat Arbottna ja 
Björkholmen-Grytholmen. 

A. Arbottna – leende ängsmarker 
Arbottna kuuluu Muskön saaren luon-
nonkauniimpiin alueisiin. Saaren etelä- 
osassa avoimet niittymaat ympäröivät 
200 vuotta vanhaa säteritilaa. Helppokul-
kuinen luonto soveltuu hyvin retkeilylle 
ja keväisin niityt täyttyvät kukkivista 
seljakämmeköistä. Lintuelämää voi tark-
kailla säteritilan alapuolella sijaitsevan 
pienen riistaveden tuntumasta. Paikalla 
pesii mustakurkku-uikkuja ja useita 
sorsalajeja. Pensaikoista kuuluu punavar-
pusen ja satakielen laulua ja kevätöisin 
voi kuulla lehtopöllön ja joskus myös 
sarvipöllön huhuavan. Fårfjärden -nimi-
seen lahteen päin viettävillä rantaniityillä 
kasvaa rakkoapilaa ja lehdoissa ja metsän 
reunoissa lehtoimikkää, lehto-orvokkeja, 
lehtopalsamia ja ukonkelloja. Kukkaniit-
tyjen keltamataroiden ja kissankellojen 

Kala-aittoja Ålandsskärillä Huvudskärin saaristossa

Maitepunatäplä sisältää vetysyanidi -nimistä  
myrkkyä suojana vihollisia vastaan
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yllä lepattaa useita punatäpläperhoslajeja  
ja muita harvinaisia perhoslajeja. 

Syksyllä alue sopii hyvin sienestyk-
seen. Arbottnan luonto on niin erikoista, 
että se on luokiteltu Natura 2000- 
alueeksi.

Yhteydet: Paikallisjunalla Ösmon 
asemalle ja sieltä linja-autolla 849 Mu-
sköhön. Jää pois Korsvägenin tai Mu-
skön kirkon pysäkillä. Kävele noin 3 km 
maantietä pitkin Arbottnan säteritilalle, 
josta ajotie johtaa itse alueelle. Autolla 
voi olla vaikea löytää pysäköintipaikkaa.

Tiesitkö? 
Ruotsalaiset kutsuvat joskus 
keltamataraa Neitsyt Marian 
petioljeksi. Kasvi kukkii tien-
pientareilla ja kuivilla niittymail-
la heinä-elokuussa ja tuoksuu 
voimakkaasti aromaattiselta. 
Ennen vanhaan keltamata-
raa siroteltiin tanssilattialle, 
niin että se tuoksuisi hyvälle. 
1700-luvulla käytäntö kuitenkin 
kiellettiin, koska keltamataran 
tuoksun uskottiin tekevän mie-
histä väkivaltaisia ja naisista 
kevytmielisiä.

B. Björkholmen-Grytholmen  
– Muskön oma ulkoilualue
Muskön kirkosta hieman kaakkoon sijait-
see yksi Haningen kunnan ulkoilualueista. 
Luonnonkauniilta alueelta löytyy paljon 
sieniä sekä lukuisia pähkinäpensaita ja 
muita lehtipuita. Björkholmenissa, saaren 
sisäosassa, on leirintäalue. Pikkutietä 
pitkin pääsee Grytholmenin niemimaalle, 
joka ulottuu Fårfjärden -nimiseen lahteen. 
Täältä löydät Grytholmenin ulkoilma- 
museon, jota hoitaa Muskön kotiseutu- 
yhdistys. Grytholmenin maatila sijaitsee 
kauniilla niittymäellä, josta on näköala 
suojaisalle merenlahdelle. Torpan raken-
nuksia on täydennetty taloilla, jotka on 
siirretty paikalle muualta saaren ympäriltä. 

Grytholmenia ympäröivä luonto houkut-
telee tutkimaan lukuisia kivilohkareröyk-
kiöitä, joiden välistä löytyy pieniä luolia. 
Fårfjärden -lahdelle, Grytholmenin edus-
talle, kokoontuu suuria määriä vesilintuja 
syksyisin ja keväisin.

Rakennelmat: Uimaranta, asuntovaunu-
leirintäalue, suojaisa luonnonsatama, 
ulkoilmamuseo, jossa toimii kesäisin kah-
vila, vaellusreittejä ja tulentekopaikkoja. 
Björkholmenissa on lisäksi pysäköintialue.

Yhteydet: Paikallisjunalla Ösmon ase-
malle, josta linja-autolla 849 Musköhön. 
Jää pois Korsvägenin tai Muskön kirkon 
pysäkillä. Kävele n. 2 km maantietä pitkin 
Muskön koululle ja seuraa tienviittoja 
Björkholmen-Grytholmeniin.

Grytholmenin ulkoilmamuseo

Maren -luhta Muskön eteläosassa
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22. Utö – saari, jolta 
löytyy melkein kaikkea
Ulkosaaristossa, aivan avomeren tun-
tumassa sijaitseva Utö on yksi saariston 
kiehtovimmista saarista. Kaunis luonto, 
erikoinen kasvisto, rikas lintuelämä ja 
hyvin erikoinen kallioperä leimaavat 
saarta. Ainutlaatuinen kallioperä on 
muuttunut harvinaisen vähän ollakseen 2 
miljardia vuotta vanha. Myös kaivoskylä 
ja keskiajalta peräisin olevat rautakaivokset 
ovat hyvin tunnettuja. Kievari, mylly 
ja Lurgatan -katu työläisasuntoineen 
muistuttavat menneistä ajoista. Suuri 
osa Utön kallioperästä on kalkkikiveä ja 
kasvisto on rikasta melkein kaikkialla. 
Saarelta on löydetty jopa 18 orkidealajia, 
muun muassa komeaa miekkavalkkua. 

Utö on ikään kuin kaksi eri saarta. Poh- 
joisosa kuuluu luonnonsuojelualueeseen, 
joka vilisee ihmisiä varsinkin kesäaikaan. 
Utön eteläosa taas on puolustusvoimien 
ampuma-aluetta, ja täällä luonto on 
monesti saanut kehittyä täysin vapaasti. 
Saaren eteläosassa näkee ihmisiä harvem-
min mutta luonto on sitä mielenkiintoi-
sempi. Kuvaamme tässä kirjassa molempia 
puoliskoja erikseen.

Rakennelmat: Gruvbryggan -laiturin 
kupeessa sijaitsee iso venesatama, 
kauppa, ravintola ja kestikievari. Täältä 
löytyy myös leipomo, mökkivuokraus, 
retkeilymaja, leirintäalue ja uimaranta. 
Pikkuteiden tiheä verkosto tekee saaresta 
helppopääsyisen. Polkupyörävuokraamo 
sijaitsee Gruvbrygganin vieressä. Utön 
pohjoisosassa voit vaeltaa pitkin hienoja 
ja selvästi merkittyjä polkuja. Sprängassa 
toimii kesäisin myös kioski.

Yhteydet: Linja-autolla 846 Västerha-
ningen asemalta Årstan laiturille ja sieltä 
Waxholmsbolagetin laivalla tai taksive-
neellä Gruvbrygganille tai Sprängaan. 
Utöhön pääsee Waxholmsbolagetin 
laivalla myös Dalaröstä, jonne vuorostaan 
pääsee linja-autolla 839 Handenista.

A. Utön pohjoisosa
Utön pohjoisosa on mielenkiintoinen 
käyntikohde kaikille geologiasta kiinnos-
tuneille. Vedellä täyttyneet kaivokset ovat 
kuin mustia silmiä, jotka tuijottavat kä-
vijää. Syvin niistä on Nyköpingin kaivos, 
jonka pohjaan on 215 metriä. Kaivosten 
jätekivikasoista voi löytää harvinaisia mi-
neraaleja ja täältä löydettiin ensimmäistä 
kertaa alkuaine nimeltä litium. Korkealla 
kalliolla lähellä kaivoksia sijaitsee vanha 
1700-luvun mylly, joka näkyy hyvin 
kaikkiin suuntiin. Myllyltä on upea 
näköala saaristoon. Rävstavikissa, saaren 
merenpuoleisella puolella, meri on hionut 
kalliot kauniin tasaisiksi. Tämä kiehto-
va paikka on ehdottomasti näkemisen 
arvoinen! Kasvisto koostuu suurimmaksi 

osaksi vanhasta mäntymetsästä mutta 
paikoittain, kuten esimerkiksi Tremasko-
gen -metsässä, se muuttuu korveksi, jossa 
lehtosinijuurta kasvaa suurissa matoissa.

Utön kallioperällä on suuri vaikutus 
kasvistoon ja lajien määrä lisääntyy 
huomattavasti maaperän sisältäessä 
kalkkia. Metsissä kasvaa pesäjuurta, 
soikkokaksikkoa ja pussikämmekkää ja 
kalliomaiden värikkäiden maksaruoho-
jen ja ruohosipulien lomasta voi löytää 
harvinaista kivikrassia. Utön upeimmat 
kalkkikivikalliot sijaitsevat Krokassa, 
saaren pohjoiskärjessä. Täältä asiantun-
tijat ovat löytäneet useita harvinaisia 
hiekkajalkakuukuslajeja. Kroka on myös 
hyvä paikka sille, joka haluaa seurata 
vesilintujen muuttoa syksyisin ja keväisin.

Miekkavalkku kasvaa muun muassa Utön ja Ornön saarilla

Työläisasuntoja Lurgatan -kadulla 
Utön saaren pohjoisosassa
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B. Utön eteläosa 
Valtaosa Utön eteläosasta on toiminut 
puolustusvoimien ampuma-alueena 
1940-luvulta saakka. Alue kuuluu 
Haningen kaikkein lajirikkaimpiin 
luontoalueisiin, ihme kyllä osittain juuri 
ampuma-alueen ansoista. Täältä monet 
lintulajit ovat löytäneet rauhaisan pesä-
paikan ja täältä löytyy harvinaisia kasveja 
ja hyönteisiä, jotka ovat hävinneet muilta 
puolilta kuntaa. Ellei valtio olisi ostanut 
aluetta puolustusvoimien käyttöön, sille 
olisi todennäköisesti rakennettu ke-
sämökkejä ja muita vapaa-ajan raken-
nelmia. Utön eteläosan maisemat ovat 
avoimia puolustusvoimien toiminnasta 
johtuen. Isot kentät vaihtelevat mänty-
metsän peitossa olevien kallioiden, lajirik-
kaan jalolehtimetsän ja upeiden hiek-
karantojen kanssa. Edesnäsin maatilan 
ympärillä on laajoja niittymaita, mutta 
sellaisia löytyy myös itse ampuma-alu-

Lähempänä merta metsä on koskemat-
tomampaa ja kallioilta voi löytää satoja 
vuosia vanhoja mäntyjä, runsaslehväisiä 
luhtia, rahkasoita ja nevoja. Paikoittain 
eteneminen saattaa olla lähes mahdotonta.

Avoimilla mailla sekä kasvi-, että 
perhoslajit ovat runsaslukuisia. Tuulessa 
huojuvat harakankellot, päivänkakkarat, 
kirkiruoho ja lehdokit ja apolloperhosia 
esiintyy melko yleisesti. Näillä mailla 
viihtyy myös useita punatäpläperhosla-
jeja. Kalkkikivikallioita on myös ampu-
ma-alueella, niiden joukossa Ålsundet 
-salmeen viettävä kallio Ängsbergen, jolla 
voi nähdä lukuisia eri lajeja. Ängsbergen 
onkin yksi Utön saaren erikoisimmista 
ja eksoottisimmista paikoista. Jyrkkien 
kalkkikivikallioiden välisissä notkoissa 
kasvaa melkein aarniometsän kaltaista 
jalolehtimetsää ja siellä täällä vanhoja 
havupuita. Kookkaiden pähkinäpensai-
den lomassa kasvaa vanha raita, jonka 
ympärysmitta on merkein viisi metriä. 

Alue kuuluu Utön lajirikkaisimpiin 
lukuisine, harvinaisine kukkineen, 
sammaleineen, sienineen ja perhosineen. 
Kalkkikivikallioilla kasvaa seljankäm-
mekkää, kivikrassia, tunturikiviyrttiä, 
seinäraunioista ja tähkähelmikkää. Ke-
tokäenminttu ja mäkimeirami levittävät 
maustemaisia tuoksujaan kallioiden ylle 
houkutellen suuria määriä perhosia. Leh-
timetsän kielomattojen lomassa kukkivat 
tesmayrtti, lehto-orvokki, pesäjuuri, 
tuoksumatara ja hammasjuuri. 

eelta. Muuten ampuma-alue koostuu 
enimmäkseen umpeen kasvaneista 
laitumista ja rikki ammutun havumetsän 
peittämistä kalliokummuista.

Hiottuja kallioita Rävstavikissa

Ristisorsa pesii Utön matalissa rantavesissä

Hamnudden -niemi Utön ampuma-alueella



90 91

Jyrkänteestä löytyy myös monen metrin 
syvyinen hiidenkirnu, joten luonto on 
täällä todella mielenkiintoista. 

Utö on kuin lintubongaajien Mekka. 
Tällä näkee ehkä enemmän lintuja kuin 
missään muualla saaristossa. Matalissa 
rantavesissä vilisee vesilintuja ja rannoilla 
pesivät punajalkaviklo, tylli, ristisorsa, 
lapasorsa ja harmaahanhi. Usein alueen 
yllä kiertää saalistava merikotka tai 
kalasääski ja Ålsundet -salmen haikaroille 
lahden vedet ovat vakituinen kalastuspa-
ikka. Avoimemmat maat ovat punavar-
pusten, ruskosuohaukkojen ja kirjokert-
tujen valtakuntaa. Lämpiminä kesäkuun 
kesäiltoina on hyvät mahdollisuudet 
kuulla ampuma-alueelta ruisrääkän su-
rahtavaa narinaa. Pimeyden laskeuduttua 
täysin, kehrääjät alkavat kehrätä.

Eteläinen Utön saari on oiva käynti-
kohde sille, joka haluaa kokea saariston 
suuret muuttolintuparvet. Kevään upeim-
piin esityksiin kuuluvat jäiden lähtemisen 

yhteydessä kerääntyvät vesilintuparvet. 
Allit ja haahkat saapuvat taivaanrannan 
takaa pitkinä auroina. Syksyn kohokohti-
in kuuluvat aurinkoiset päivät lokakuus-
sa, jolloin petolinnut muuttavat etelään. 
Silloin voi nähdä sinisuohaukkojen, 
ampuhaukkojen, muuttohaukkojen ja 
joskus useiden satojen piekanojen len-
tävän saaren yli. Avoimet maat ovat myös 
suosittuja lapinsirkkujen, jänkäkurppien 
ja sepelrastaiden kaltaisten muuttolintu-
jen levähdyspaikkoja. Vuosien mittaan 
ampuma-alueella on nähty suuri määrä 
harvinaisia lintuja ja jos haluat bongata 
Haningessa todellisia harvinaisuuksia, 
niin Utön eteläosa on sille oikea paikka. 
Joitakin havaintoesimerkkejä ovat ameri-
kanjääkuikka, aavikkotasku, mäntysirk-
ku, sininärhi ja punapäälepinkäinen.

Huomaa, että suuri osa Utön saaren 
eteläosasta on puolustusvoimien ampu-
ma-aluetta, jolla luonnollisesti vallitsee 
oleskelukielto ampumaharjoitusten aikana.

Silloin ampuma-alueelle johtavien teiden 
puomit ovat ala-asennossa. Ampuma-alu-
een vahtitornissa ja Utön myllyssä vilk-
kuu valo. Päätie on kuitenkin aina auki 
Sprängan ja Ålön välillä. Ota myös huo-
mioon, että ampuma-alueella käydään 
omalla riskillä. Älä koske maastosta 
mahdollisesti löytämiisi ampumatarvik-
keisiin. Varminta on pysytellä ajoteillä 
varoitustauluja kunnioittaen.

Tiesitkö?
Sinisimpukka kuuluu Itämeren 
yleisimpiin eläimiin ja on haah-
kan lempiruokaa. Itämeren 
sinisimpukat kasvavat vain 
alle puoliksi niin suuriksi kuin 
niiden sukulaiset Ruotsin 
länsirannikolla veden alhaisen 
suolapitoisuuden vuoksi.

LapinsirkkuKirkiruoho

Utön eteläosassa sijaitseva Stora  
sand on saaren upein uimaranta
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23. Ålö – villi ja 
kaunis saari
Utön saaresta hieman etelään sijaitsevan 
Ålö -saaren luonto on hyvin vaihtelevaa. 
Byviken -lahtea ympäröivät avoimet 
laidunmaat ja viheriöivät pähkinäpen-
sasmetsiköt vaihtelevat lajirikkaiden 
kalkkikivikallioiden, villien siirtoloh-
kareiden täplittämien havumetsien ja 
matalien, vitivalkoisten hiekkarantojen 
kanssa. Ålön omistaa saaristosäätiö 
Skärgårdsstiftelsen, joka myös hoitaa 
saarta tavoitteenaan ulkoilulle tärkeän ja 
luontoarvoiltaan korkea-arvoisen alueen 
säilyttäminen. Ålön eläimistö on rikasta 
ja usein saarella tapaa sekä metsäkauriita, 
kuusipeuroja, metsäjäniksiä ja hirviä, että 
mäyriä ja kettuja. Hiirihaukka, kalasääs-
ki, merikotka ja nuolihaukka kuuluvat 
saaren tavalliseen linnustoon. Umpeen 
kasvaneessa Ålö träsk -järvessä pesivät 
luhtakana ja satakieli.

Ålön kallioperässä on myös kalkki- 
kiviviiruja, jotka tekevät kasvistosta 
merkillisen lajirikkaan. Esimerkkejä 

kalkkikiviviirujen lajeista ovat tähkätä-
dyke, seinäraunioinen, seljakämmek-
kä, kalliotuhkapensas, lehto-orvokki, 
tuoksumatara, kotkansiipi ja pesäjuuri. 
Usein värikkäiden kalkkikivikallioiden 
yllä lepattaa apolloperhosia. Uskomatto-
man kauniilla Storsand -hiekkarannalla 
kasvaa harvinaisuuksia, kuten mors-
inkoa, rantakauraa, hietikkosaraa ja 
merisinappia.

Rakennelmat: Kuivakäymälä, jättei-
denlajittelu ja grillipaikkoja on mm. 
Storsandissa ja Ålafladenissa. Pienten 
sorateiden verkosto kattaa saaren ja tekee 
siitä oivan polkupyöräkohteen. Polkuja 
on sen sijaan vähän. Utöstä on tieyhteys 
Ålöhön Byvikenin luusuan kohdalla 
sijaitsevan sillan yli. 

Yhteydet: Paikallisjunalla Nynäsham-
niin ja sieltä Waxholmsbolagetin laivalla 
läntisellä Ålöllä sijaitsevaan Ålafladeniin. 
Voit myös matkustaa linja-autolla 846 
Västerhaningen asemalta Årstan laiturille 
ja sieltä Waxholmsbolagetin laivalla 
Utöllä sijaitsevaan Sprängaan, josta voi 
kävellä tai pyöräillä noin 6 km pitkin 
soratietä Ålön saarelle.

Tiesitkö?
Seljakämmekkää, saariston 
omaa orkideaa, kutsutaan 
Ruotsissa Aatami ja Eevaksi. 
Nimi tulee todennäköisesti juuri-
mukulien ulkonäöstä. Kasvitie-
teilijän mielestä ne muistuttivat 
kahta, toisiinsa kietoutunutta 
ihmistä. Orkideasta on kaksi 
eri väriversiota, punainen ja 
keltavalkoinen. Monet luulevat 
punaista Aatamiksi ja keltaval-
koista Eevaksi. Oletus on virhe-
ellinen, sillä kasvi on yksikoti-
nen. Kaikissa kukissa on sekä 
hede- että emikukkia.

Apolloperhonen

Laiduntavia lampaita Ålön maatilalla



9594

24. Rånö – saaristoa, 
hakoja ja hiekkarantoja

Rånö kuuluu saaristosäätiön luon-
nonsuojelualueisiin Haningessa. 
Vaihtelevaluontoinen saari on oivalli-
nen vapaa-ajan viettoon ja lomailuun. 
Luonto koostuu karuista kallioista 
kitukasvuisine mäntyineen, rehevistä 
kuusimetsistä, ihanista hiekkarannoista 
ja pehmeiksi hiotuista rantakallioista. 
Saaren pohjoisosassa, lähellä Rånön 
maatilaa, laiduntaminen pitää vielä 
hakamaat ja lehtoniityt auki. Avoin 
maisema on hyönteisille ja rikkaalle 
kasvillisuudelle edellytys. 

Lukuisat polut ja hyvin merkityt 
pikkutiet tekevät Rånön saaresta oival-
lisen vaelluskohteen. Metsäalueet ovat 
kuitenkin suuressa määrin talousmetsää 
ja laajat alueet ovat joko hakkuita tai 
nuorta metsää.

Rånön saari on historiallisesti mielen-
kiintoinen ja saarella toimi säteritila 
jo 1600-luvulla. Saaren eteläosassa, 
Kapelludden -niemellä, sijaitsee vanha, 
hylätty hautausmaa ja saaren länsipuol-
ella on useita ns. ryssänuuneja. Rånön 
eteläisimmässä osassa, Norrön saarek-
keella, on harjoitettu kaivostoimintaa ja 
paikalta on löydetty useita, harvinaisia 
mineraaleja.

Rånöstä vähän pohjoiseen sijaitsee 
saari nimeltä Rånö Ängsholme, joka on 
todellinen niittyjen saari. Saaren koko 
eteläosan peittävät avoimet niittymaat, 
joilla kasvaa kyhmyisiä koivuja ja 
paksuja tammia. Saaren monilla niityillä 
niitettiin heinää aina 1900-luvulle 
saakka. Heinät haettiin Ängsholmenilta 
talvirehuksi Rånön maatilan eläimille. 
Vanhat niityt ovat tänä päivänä puisto-
maisia hakamaita ja harvinaiset jäkälät 
viihtyvät isojen tammien rungoilla. 
Ängsholmenin pohjoisosassa kasvaa 
havumetsää, ja alueen rämeiköissä 
ja lammissa viihtyvät vaatimattomat 
orkidealajit, kuten suovalkku ja hert-
takaksikko. Ängsholmenin, Rånön ja 

Sandskärin saarten välinen lahti on 
suosittu ja suojaisa luonnonsatama.

Rakennelmat: Rånöltä löytyy telttail-
upaikka, vuokramökkejä, venevuokraa-
mo, palvelukauppa ja ravintola, jotka 
ovat auki kesäisin. Saaren ympäriltä 
löytyy myös monta, upeaa uimarantaa 
ja luonnonsatamaa. Rånö Ängsholme 
-saarelta löytyy roskis ja kuivakäymälä.

Yhteydet: Paikallisjunalla Nynäsham-
niin, josta edelleen Waxholmsbolagetin 
laivalla Rånöhön. Saarelle Rånö Ängs-
holme pääsee vain omalla veneellä.

Rånön maatila

Rakkoapilaa voi ihailla Rånön  
saaren rantaniityillä

Kevätlinnunherne kukkii saarella Rånö Ängsholme
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25. Nåttarö – luonnon 
oma hiekkalaatikko
Haningen saariston kaikkein eteläisim-
mässä osassa sijaitsee Nåttarön saari. Myös 
Nåttarö kuuluu saaristosäätiön luon-
nonsuojelualueisiin upeine vaellusmaineen 
ja satumaisine hiekkarantoineen. Hiekka 
on muotoillut saaren luonnon melkein 
kokonaisuudessaan, ja täältä löytyvät myös 

saariston ehkä suurimmat hiekkadyynit. 
Saarella voi myös nauttia metsien marjois-
ta ja sienistä. Sieniretkellä kävijä saattaa 
törmätä saarelle istutettuun kuusipeuraan. 

Saarella on lukuisia, ulkoilun tarpei-
siin rakennettuja rakennelmia. Silti on 
olemassa paljon tilaa kävijöille, jotka 
haluavat hakeutua omaan rauhaansa. 
Saaren mäntymetsässä puut kohoavat 
kuin pilarit pehmeistä hiekkadyyneistä. 
Upeat Skarsand ja Storsand -hiekkarannat 
saaren merelle päin kääntyvällä puolella 
houkuttelevat lekottelemaan auringossa tai 
etsimään harvinaisia kasveja. Siellä täällä 
karut kallionyppylät nousevat ympärö-
ivän maiseman ylle, muodostaen hienoja 
näköalapaikkoja. Saaren eteläosassa luonto 
on vaihtelevampaa kuin sen pohjoisosassa, 
jossa kuusimetsä, lehtipuut ja rämeet ovat 
yleisempiä. Pohjoisosan metsät ovat oivia 
sieni- ja marjamaita.

Saaren lintuelämä on melko rikasta ja 
jos onni suosii, kävijä voi nähdä kala-
sääskiä, tuulihaukkoja, hiirihaukkoja 
tai punavarpusia. Öruddsviken -lahden 
edustalla Nåttaröstä vähän länteen sijaitsee 
linnunsuojelualue, jossa pesii ristisorsan ja 

läheltä. Saarella on myös pikkuteiden ja 
polkujen verkosto sekä useita, hienoja 
uimarantoja.

Yhteydet: Paikallisjunalla Nynäsham-
niin. Waxholmsbolagetin laiva liikennöi 
Nåttaröhön ympäri vuoden. Muina 
vuodenaikoina paitsi kesällä vuorot ovat 
hyvin harvassa.

harmaasorsan kaltaisia harvinaisuuksia. 
Keväällä ja syksyllä saaren itäpuoli tarjoaa 
hienoja mahdollisuuksia seurata muutto-
lintuparvia.

Muita nähtävyyksiä ovat ryssänuunit 
saaren pohjoisosassa ja kuuluisa Drott-
ninggrottan -luola lähellä Storsandia.

Nykyään Nåttaröllä on myös snorkkeli-
reitti. Reitti on merkitty keltaisilla poijuil-
la ja kulkee pitkin uimarantaa Waxholmin 
laiturista pohjoiseen. Reitti tarjoaa sekä 
uimareille, että luonnosta kiinnostuneil-
le uudenlaisen mahdollisuuden kokea 
merenpinnan alainen, kiehtova maailma. 
Pohjaan kiinnitetyt tiedotustaulut kertovat 
meriajokasniityistä, levävyöhykkeistä ja 
näkinpartaislevämetsistä. Ne ovat kaikki 
tärkeitä kasvuympäristöjä kaloille ja muille 
eläimille. Nåttarön saarta ympäröivät 
vedet ovat tavallista lajirikkaampia ja 
niissä viihtyvät esimerkiksi piikkikampe-
la, kampela, hauki ja tokot sekä erinäiset 
katkaravut ja simpukat.

Rakennelmat: Vuokramökit, retkeily-
maja, leirintäalue, kauppa, ravintola ja 
venevuokraamo. Vierassatamia löytyy 
Östermarsfladenista ja Nåttarön maatilan 

Tiesitkö?
Neljä metriä korkea Kuningatarlu-
ola (Drottninggrottan) on saanut 
nimensä Kustaa II:n leskeltä, 
kuningatar Maria Eleonoralta.  
Legendan mukaan kuningatar 
haki luolasta suojaa, kun myrsky 
yllätti hänet hänen paetessaan 
Ruotsista vuonna 1640. Kerro-
taan myös, että kuningattaren 
pudottama huntu roikkui luolan 
aukossa monta vuotta hänen 
käyntinsä jälkeen. Toinen leg-
enda kertoo, että kuningatar toi 
mukanaan kuolleen kuninkaan 
sydämen kultaisessa rasiassa, 
jonka hän kaivoi luolan edessä 
olevaan maahan.

Skarsand on yksi Nåttarön upeista hiekkarannoista KuningatarluolaNåttarön Snorkkelireitti
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Lisää luettavaa Haningen luonnosta Turistitoimistoja Haningessa
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Vandra Sörmlandsleden 2017.

Bergström Lars, Lundqvist Mats,  
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Vandra i Tyresta 2012.

Collinder P ja kumpp. 
Naturen i Stockholms län – en 
utflyktsguide. Ekologigruppen 1994.

Granström Cecilia.  
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Hjort Harriet.  
Utö – ön som var ett paradis 2007 
(uuspainatus).

Joelsson S, Magnusson L.  
Södertörns natur, 1986.

Joelsson Svante 
Tjädern och urskogen, 2016

Loberg B.  
Berggrunden i Haninge. 
Haningebygden nr 11, Haninge 
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Magnusson Lars.  
Naturlära 1994.

Magnusson L.  
Trollskogen Tyresta-Åva, 1993.

Matz Edvard & Mats Erling.  
Sällsamheter i Stockholms skärgård, 
Södertörn, 1980.

Nilssson E.  
Haningebygdens geologiska 
utveckling och äldsta bebyggelse. 
Haningebygden 7. Haninge 
hembygdsgille 1962. 

Rydberg Hans & Wanntorp Hans-Erik. 
Sörmlands flora Botaniska sällskapet 
i Stockholm. 2001.

Sörenson Ulf.  
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Vägvisare till Stockholms skärgård,
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Westerberg Magnus.  
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Dalarön turistitoimisto 
dalaro.se

Utön turistitoimisto
uto.se

Lajitietopankki. 
artdatabanken.se 

Lajiportaali (ruotsalaisten eläin- ja  
kasvihavaintojen raportointijärjestelmä). 
artportalen.se 

Ulkoilunedistämiskeskus. 
friluftsframjandet.se

GBIF (maailman biologisen  
monimuotoisuuden tietokanta). 
gbif.se

Luontokartta; Haningen luonto- 
oppaaseen perustuva kotisivu ja sovellus
naturkartan.se/haninge

Talvipäivä Utön saaren ampuma-alueen Hamnudden -niemellä

Luonnonsuojeluyhdistys. 
naturskyddsforeningen.se 

Saaristosäätiö. 
skargardsstiftelsen.se

Tyrestan metsien säätiö
tyresta.se

Sieniopas  
(mm. ajankohtaisia sieniraportteja).
svampguiden.com  

Ympäristöjärjestö WWF
wwf.se
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Viranomaisia, joiden toimintaan sisältyy  
luonto tai luonnonhoito

Aatteellisia yhdistyksiä Haningessa

Haningen kunta 
Puh. 08-606 70 00
haninge.se 
Kunnanjohtohallinto
Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinto
Kaupunginrakennushallinto

Södertörnin ympäristö- ja  
terveydensuojeluliitto SMOHF 
smohf.se

Tukholman läänin lääninhallitus 
Puh. 010-223 10 00
lansstyrelsen.se
Sähköposti: stockholm@lansstyrelsen.se

Luonnonhoitovirasto
Puh. 010-698 10 00
naturvardsverket.se   

Metsähallinto
Puh. 036-35 93 00
skogsstyrelsen.se
Paikalliskonttori: Tukholman/  
Gotlannin alue

Listasta löydät pienen valikoiman yhdi-
styksiä. Laajemman luettelon kaikista 
Haningessa toimivista yhdistyksistä 
löydät kunnan kotisivulta,  
haninge.se/suomeksi 

Ulkoilunedistämiskeskus
Ulkoilunedistämiskeskus (ruots. Fri-
luftsfrämjandet) on organisaatio, joka 
haluaa edistää jokamiehen ulkoilua 
vuoden ympäri. Jäsenenä voit osallistua 
tuhansiin aktiviteetteihin. Jäsenyyteen 
sisältyy myös lehtitilauksia, erilaisia etuja 
ja alennuksia. Haningen paikallisosasto 
järjestää aktiviteetteja sekä aloittelijoille, 
että aktiivisille, iästä ja vuodenajasta 
riippumatta. Lapsille ja nuorille on ole-
massa ulkoilukouluja aina esikouluiästä 
teini-ikään. Organisaatiolla on myös oma 
esikoulu ja koulu, Vendelsössä sijaitseva 
Lötkärrsskolan.

Kotisivu: friluftsframjandet.se/ 
regioner/malardalen/lokalavdelningar/
haninge 
Sähköposti:  
haninge@friluftsframjandet.se 

Sörmlandsleden -yhdistys
Sörmlandsleden on patikointireittien 
verkosto, johon kuuluu yhteensä noin 
1000 kilometriä reittejä Södermanlan-
din maakunnassa. Reitti on merkitty 
oransseilla, puita ja tolppia ympäröivillä 
maalatuilla viivoilla. Sörmlandsledenin 
ylläpidosta vastaavat suureksi osaksi 
vapaaehtoiset, jotka tekevät aatteellista 
työtä Sörmlandsleden -yhdistyksen 
puitteissa
Kotisivu: sormlandsleden.se
Sähköposti: kansliet@sormlandsleden.se 

Sieniretkellä Haningen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa

Nedre Rudan -järvi
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Kotiseutuyhdistykset
Haningessa toimii useita kotiseutuyhdi-
styksiä, jotka työskentelevät eri tavoin 
dokumentoidakseen ja säilyttääkseen 
paikkakunnan historiaa ja kertoakseen 
siitä museoissa ja kotiseututaloissa. 
Monet kotiseutuyhdistykset järjestävät 
myös tapahtumia, kuten historiallisia 
kävelyjä, retkiä ja markkinoita.

Dalarön kotiseutuyhdistys
Kotisivu: dalarohembygd.se  
Sähköposti: information@dalarohem-
bygd.se 

Paikkakuntamuseo Ornö Sockenstuga
Kotisivu: ornomuseum.se 
Sähköposti: ornomuseum@gmail.com 

Folk och Trädgård -yhdistys  
Tungelstassa
Kotisivu: folkochtradgard.se
Sähköposti: info@folkochtradgard.se

Gålö Gärsar, kotiseutuyhdistys 
Kotisivu: hembygd.se/galo- 
garsar-hembygdsforening 

Haningen kotiseutukilta
Kotisivu:  
hembygd.se/haninge-hembygdsgille
Sähköposti:  
info@haningehembygdsgille.se

Muskön kotiseutuyhdistys 
Kotisivu: muskobladet.se 

Utön kotiseutuyhdistys
Kotisivu: hembygd.se/uto 
Sähköposti: utohembygd@home.se 

Metsästäjäliitto
Haninge/Tyresön metsästyshoitopiiri on 
paikallinen organisaatio, joka kuuluu 
Ruotsin metsästäjäliittoon (ruots. Svens-
ka Jägareförbundet). Piirin tehtävänä on 
edistää jäsenille tärkeitä asioita, vaikut-
taa kestävän ja biologisesti sopeutetun 
metsästyksen hyväksi sekä auttaa liiken-
teessä loukkaantuneiden villieläimien 
jäljittämisessä.
Kotisivu:  
krets.jagareforbundet.se/haningetyreso/

Luonnonsuojeluyhdistys
Haningen luonnonsuojeluyhdistys 
(ruots. Naturskyddsföreningen) perus-
tettiin vuonna 1970 valtakunnallisen 
yhdistyksen paikallisena piirinä. Yhdi-
stys on aatteellinen ja poliittisesti riippu-
maton, ja sen tehtävänä on työskennellä 
luonto- ja ympäristöasioiden parissa. 
Haningen luonnonsuojeluyhdistys järje-
stää luonto- ja ympäristöaiheisia retkiä, 
luentoja, keskusteluja ja opintopiirejä. 
Jäsenet saavat Sveriges Natur -lehden 
lisäksi paikallisen jäsentiedotteen.
hemsida:  
haninge.naturskyddsforeningen.se

Kalastusyhdistykset
SFK Lilla Fiskelyckan
Urheilukalastusklubi perustettiin 1983 
ja on avoin kaikille, iästä ja sukupuolesta 
riippumatta.
 Toiminta sijoittuu Nedre Rudan 
-järvelle Handenissa. Järvi on auki 
kalastamiselle ympäri vuoden. Nedre 
Rudan -järvessä on särkeä, ahventa ja 
haukea. Lisäksi järveen istutetaan kirjo-
lohta kerran tai pari kertaa kuukaudessa, 
sekä nieriää ja taimenta talvikalastusta 
varten. Keväisin ja syksyisin klubilla on 
tapana järjestää perhojen sidontailtoja.
Kotisivu: lillafiskelyckan.se/

Alueelliset yhdistykset

Tukholman kasvitieteellinen seura
Kotisivu: bsis.org/

Kenttäbiologit Tukholma- 
Uppland-Gotland
Kotisivu: faltbiologerna.se/s-u-g 

Tukholman läänin luonnonsuojeluyhdistys 
Kotisivu: stockholms-lan.naturskyddsfo-
reningen.se

Tukholman amatöörigeologien seura
Kotisivu: sags.nu

Tukholman ornitologian yhdistys 
Kotisivu: stof.nu/ 
e-post: info@stof.nu

Tukholman sieniystävät
Kotisivu: ssv1879.se

Ruotsin turistiyhdistys  
– Södertörnin piiri
Kotisivu: svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/ 

Söderortin sieniyhdistys
Kotisivu: svampistockholm.org

Södertörnin lintuklubi
Kotisivu: sfk.name/ 

Södertörnin metsästyshoitoyhdistys
Kotisivu: sodertornsjvf.se/



136 81 Haninge. Puh. 08 606 70 00. Haninge.se/suomeksi

Haningen luonto-opas
Haningen kunnan luonto on 

rikkaampi ja monimuotoisempi kuin 
Tukholman alueen luonto yleensä. As-
utpa sitten missä tahansa, täällä metsät, 
järvet ja meri, matalat hiekkarannat ja 
aurinkoiset rantakalliot ovat aina lähel-
lä. Kunnasta löytyy 220 km rantaviivaa, 
850 saarta ja koskemattomia metsiä, 
joissa voit poimia marjoja ja sieniä. Pa-
tikointireitti Sörmlandsleden ja lukuisat 
muut vaelluspolut johtavat sinut monil-
le, upeille mansikkapaikoille. Haningen 
kasvisto ja eläimistö on hyvin rikasta ja 
kallioperä on mielenkiintoinen.

Kirjailija ja opettaja Lars Magnusson 
tuntee Haningen luonnon hyvin. Hän 
on koulutukseltaan biologi, ja on asunut 
kunnassa monta vuotta. Tässä oppaassa 
hän ottaa meidät kuvien ja tekstien av-
ittamana mukaan luonnon runsauteen. 
Kirja sisältää mm. yleisen kuvauksen 
kunnan luonnosta. Siinä kuvataan myös 
tarkemmin Haningen 25:ä hienointa 
luontoaluetta. Jokaiselle alueelle on ole-
massa yksityiskohtainen kartta, tietoja 
yhteyksistä ja ulkoilun rakennelmista 
sekä lyhyt yhteenveto kulttuurihistorial-
lisista nähtävyyksistä

Lataa älypuhelimeesi Haninge natur-
karta -karttasovellus ja lähde tutkimaan 
Haningen upeaa luontoa. Sovellus on 
ilmainen ja löytyy AppStoresta tai  
Google Play:stä hakufraasilla Haninge 
naturkarta. Tai käväise verkkosivulla 
naturkartan.se/haninge


