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Papua-Uusi-Guinea Perinteet elävät festivaalissa

Tiibet Kiista Dalai-laman seuraajasta kovenee

Luolakiipeily Saksan syvin luola vie kilometrin syvyyteen
LUONNON ARVO EUROINA · Helm

iveneet · Dalai-lam
an seuraaja · Ham

paat · Luolakiipeily · Bryssel · Papua-Uusi-Guinea

   TOUKO-KESäKUU
5-6/ 2010

Hampaat Miten hampaita korjataan tulevaisuudessa?

u u s i  i k k u n a  m a a i l m a a n

T O U K O - K E S ä K U U  5 - 6 /2 0 1 0  •  8 , 9 0  €  •  w w w. g e o - l e h t i . f i

DALAI-LAMA Millainen on hänen seuraajansa?BRySSEL Trendikorttelit ja sarjakuvakadut 
TROOPPISET MERET Sukellus-retki helmiveneen vesillä

Mitä maksaisitkoalansäilymisestäluonnossa?

mitata rahassa?

Voiko luonnon arvoa 

Kastemadon tuotto:  2,50 €
 hehtaarilta
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GEOn luOntOPäivä      25. –26. 5. 2010 Töölönlahti, Helsinki

tiistai 25.5.  klo 17 –20        Opastetut luontokävelyt

GEOn luontopäivä on osa kansainvälistä hanketta, 
jonka Saksan GEO-lehti organisoi Saksan 
ympäristöministeriön tukemana. Vastaavanlainen 
luontopäivä järjestetään touko-kesäkuussa yli 30 
maassa ympäri maailmaa. Tempaukset ovat osa 
YK:n julistamaa luonnon monimuotoisuuden 
teemavuotta.

Suomen GEOn luontopäivän tuloksista ja 
tunnelmista kerrotaan GEOn verkkopalvelussa 
sekä GEO-lehden heinä- ja lokakuun numeroissa. 

www. geo-lehti.fi Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ryhmä 1
Mitkä eläin- ja kasvilajit viihtyvät töölönlahdella?  
Oppaana biologi ja professori seppo turunen  
”Kiinnostavaa nähdä, mitä puistosta löytyy. Otetaan siitä 
yhdessä selvää!”

Ryhmä 2
Miten ihminen on vaikuttanut eliölajistoon töölönlahden 
ympäristössä? 
Oppaana biologi ja tietokirjailija Mattias tolvanen  
”Ihminen voi toiminnallaan myös lisätä luonnon 
monimuotoisuutta – erityisesti kaupunkiluonnossa.”

Ryhmä 3
Miten kaupunkiluonto vaikuttaa asukkaiden elämänlaatuun? 
Oppaana fil. maist. Petteri Kummala
”Töölönlahteen kohdistuu paljon intohimoja. Se on todellinen 
unohdettujen suunnitelmien hautausmaa.”

tiistai 25.5.  klo 22 –24    lepakoiden yö 
Tutkijat kartoittavat lepakoita lepakkodetektoreiden avulla Töölönlahden rannoilla. 
Retkeä johtaa ulla-Maija liukko Suomen ympäristökeskuksesta. 10 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta mahtuu mukaan retkelle. Oma taskulamppu mukaan!

KEsKiviiKKO 26.5.  klo 7–9   linnunlaulua aamuvirkuille
Lintubongarit kartoittavat lintulajeja Töölönlahden puistossa. Retkeä johtaa 
Raimo Pakarinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Mukana retkellä 
on myös useita lintu- ja luonto-oppaita kirjoittanut lasse J. laine. 
10 ensimmäisenä ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Omat kiikarit mukaan!

Ohjelma ja lisätietoja: www.geo-lehti.fi/luontopaiva

klo 9 –17  

aSIaNTuNTIjaTaPaHTuMa: YLEISöTaPaHTuMaT:

Päivän aikana koululaiset tutustuvat 
lajintunnistuksen saloihin 

Luonnontieteellisen keskusmuseon 
oppaiden ja lintutieteilijä 
lasse J. laineen opastuksella. 

tiistai 25.5.

9.00 –9.20   ilmoittautuminen

9.20 –9.30   luontopäivän avaus
                             Päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen, GEO-lehti, 
                             ja ylitarkastaja Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö

9.30 –17.00 töölönlahden luonto tutkijoiden syynissä
                               Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen
                              keskusmuseon, Metsähallituksen, Suomen Hyönteistieteellisen Seuran 
                              sekä Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kartoittavat alueen 
                              eläin- ja kasvilajeja. Myös vedenalaista luontoa tutkitaan.

 

Mitä eläin- ja kasvilajeja 
töölönlahdelta löytyy? 


