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      MEDIATIEDOTE 
 
LINTUJEN PIHABONGAUSTA OPASTETUSTI LOHJALLA  

 
Lohjan kaupungin ja Hakin ylläpitämällä Moision lintujen talviruokintapaikoilla 
järjestetään opastettua pihabongausta la 27.1. klo 11 – 12 ja Pähkinäniemen 
ruokintapaikalla su 28.1. klo 11-12. Paikalla on Hakin lintuasiantuntija auttamassa 
lintujen tunnistamisessa ja samalla voit myös kysellä lintujen talviruokinnasta ja 
talvilinnuista yleensäkin.  
 
Moision ruokintapaikka löytyy kulkemalla Moision uimarannan parkkipaikalta lähtevää 
pyörätietä Laakspohjan suuntaan n. 100 m. Runeberginkadun päästä on yhtä lyhyt matka; 
kävele kadun päästä lähtevää pyörätietä Tytyrin kalkkitehtaan tornin suuntaan n. 100 m.  

Pähkinäniemen ruokintapaikka löytyy kulkemalla Pähkinäniemen puistotien päähän ja 
kääntymällä tien vasemmalla puolella olevalle polulle. Ruokintapaikka on polun varrella. 
 
Lohjan viime vuoden tulokset 
 
Viime vuonna Lohjan opastetuilla talviruokintapaikoilla tavattiin 14 eri lintulajia yksilömäärän 
ollessa 167.  Paljonkohan ja mitä lajeja nähdään tänä vuonna? Se selviää bongauspäivien 
jälkeen ja tieto löytyy Lohjan nettisivuilta.   
 
Katso vanhoja tuloksia Lohjan kaupungin nettisivuilta: 
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3158&alasivu=3158 tai valtakunnallisia tuloksia 
BirdlifeSuomen sivuilta: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/tuloksia/pihabongaus-
2017/  
 
Lohjan tapahtuman järjestäjinä ovat Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry ja Lohjan 
kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.  Lisätiedot Hakki ry Arvi Hägglund 040 589 0487 
ja Esa Aaltonen 050 096 1887  tai Lohjan ympäristöpäällikkö Risto Murto 050 567 5911  
 
Lohjan kaupungin ylläpitämistä lintujen talviruokintapaikoista saa lisätietoa kaupungin 
nettisivuilta:  
 
http://www.lohja.fi/Liitetiedostot/Kaupunkisuunnittelu/ymp%E4rist%F6yksikk%F6/lintujen_talviru
okintapaikka_muokattu10112015.pdf 
 
Tilaisuus liittyy BirdLife Suomen valtakunnalliseen Pihabongaus –tapahtumaan 27.1 tai 28.1., 
jossa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai millä tahansa muulla paikalla. 
Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa. Pihabongaus järjestetään 
Suomessa jo 12. kerran ja sen suojelijana on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.  
Katso osallistumisohjeet netistä osoitteesta:  http://lintutieto.fi/lintuharrastus/pihabongaus.shtml 
 
Pihabongaukseen osallistuminen on helppoa: 

 Tarkkaile tunnin ajan lintuja omalla kotipihalla tai muussa sopivassa paikassa 
tammikuun viimeisenä viikonloppuna joko lauantaina tai sunnuntaina. 
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 Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit. 

 Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin 
vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan). 

 Ilmoita havaintosi BirdLifen verkkosivuille avattavalle lomakkeelle tai postikortilla 
osoiitteeseen: BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on 
lintuhavaintojen lisäksi oltava havainnoijan nimi, osoite ja havaintopaikan osoite, 
havainnointiajankohta (päivä ja kellonaika) ja havainnoijien määrä. 

 
Lisätietoja: Risto Murto ympäristöpäällikkö 050 5675911 ja Aki Mettinen 040 7671681 


