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1 Johdanto 

Tässä raportissa esitetään Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä heinäkuussa 2016 tehtyjen 

sudenkorento- ja kasvillisuusinventointien tulokset. Työn tarkoituksena oli selvittää, löytyykö 

Hattelmalanjärven Natura 2000 -alueelta luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittuja erityisesti 

suojeltavia sudenkorentolajeja sekä tarkistaa vuonna 2003 laaditussa kasvillisuusselvityksessä 

(Häyhä 2007) havaittujen uhanalaisten putkilokasvien esiintymien nykytila. Maastotöistä ja 

raportoinnista vastasi luontokartoittaja (EAT) Reima Hyytiäinen. 

 

Vuoden 2003 kasvillisuusinventoinnissa Hattelmalanjärven Natura-alueelta löytyi kaksi 

alueellisesti uhanalaista putkilokasvilajia: punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. 

incarnata) ja hoikkavilla (Eriophorum gracile). Häyhän havaitsemista kasvilajeista myös 

suovalkku (Hammarbya paludosa) ja harajuuri (Corallorhiza trifida) on luokiteltu sittemmin 

alueellisesti uhanalaisiksi. Punakämmekän valtakunnallista uhanalaisuusluokitusta on kiristetty 

tuolloisesta silmälläpidettävästä (NT) vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010). Häyhä mainitsee 

raportissaan myös, että Hattelmalanjärven etelärannan nevalla on tavattu vielä 1980-luvulla 

alueellisesti uhanalaista rimpivihvilää (Juncus stygius), mutta tätä lajia ei löytynyt vuoden 2003 

tarkassa inventoinnissa. 

 

 

2 Menetelmät 

Sudenkorentokartoitus tehtiin kiertämällä Hattelmalanjärven rantaviivaa kävellen ja 

kumiveneellä soutaen. Kumiveneellä kierrettiin myös ulpukkavyöhykkeen ulkolaitoja. 

Korentoja havainnoitiin kiikareiden avulla. Kartoitusajankohta sijoittui luontodirektiivissä 

mainittujen lampikorentojen (lumme-, täplä- ja sirolampikorento) päälentoaikaan, joka tosin 

lämpimän alkukesän takia saattoi kartoitusvuonna olla hieman normaalia varhaisempi. 

Hattelmalanjärvellä ei ole havaittu sahalehteä, joten viherukonkorentojen inventointia ei pidetty 

tarpeellisena. Muista luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainituista korennoista 

idänkirsikorennon esiintyminen ei ole Hattelmalanjärvellä mahdotonta, mutta varhaiskeväällä 

ja alkusyksystä lentävää lajia ei voitu tämän selvityksen puitteissa havainnoida. 

 

Taulukossa 1 on esitetty kartoitusajat ja -olosuhteet. Sääolot olivat useimpina päivinä 

korentojen lennon kannalta epäsuotuisan viileät, mutta 9.7., jolloin järvi kierrettiin 

kumiveneellä, sää oli hyvä, ja yleisten korentolajien yksilöitä oli runsaasti lennossa. Järven 

luoteispäätyä havainnoitiin myös vesinäytteiden oton yhteydessä 20.7., jolloin sää oli lämmin. 

 

Uhanalaisia putkilokasveja etsittiin Häyhän (2007) raportissa ilmoitetuilta paikoilta, mutta 

sopivan näköisiä kasvupaikkoja inventoitiin laajemminkin järven ympäristöstä, etenkin 

luhtasoilta. Punakämmekän kannalta inventointiaika oli hieman myöhäinen; osa havaituista 

punakämmeköistä oli jo kukkinut ohi. 

 

 



Taulukko 1. Maastopäivät ja kartoitusolosuhteet. 

Päivä Kellonaika Säätila alussa 

Lämpö (°C), tuuli 

(m/s), pilvisyys 

Säätila lopussa Lisätietoja 

4.7.2016 9.00-15.00 +13, E2, 8/8 +15, E2, 8/8  

5.7.2016 8.45-14.15 +13, W4, 7/8 +15, NW6, 8/8  

6.7.2016 9.30-13.00 +14, NW4, 7/8 +15, NW6, 7/8 Välilläenimm.  +16, 

2/8 

6.7.2016 14.00-16.30 +14, NW6, 8/8 +14, NW6, 8/8  

9.7.2016 9.30-12.30 +16, NW2, 3/8 +20, W4, 2/8  

20.7.2016 13.30-14.30 +22, N4, 2/8 +22, N4, 2/8  

 

 

3 Tulokset 

3.1 Sudenkorennot 

Selvityksessä ei havaittu luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittuja sudenkorentolajeja. 

 

Kohdelajien etsimisen ohella havainnoitiin muita sudenkorentolajeja. Näistä havaittiin yleisiä 

ja runsaslukuisia lajeja: pikkulampikorento, isolampikorento, isotytönkorento, 

sirotytönkorento, okatytönkorento, sirokeijukorento, vaskikorento sekä ruskohukankorento. 

Lisäksi havaittiin yksi määrittämättä jäänyt ukonkorentolaji. 

 

3.2 Putkilokasvit 

Havaitut uhanalaiset putkilokasvilajit on esitetty kuvassa 1. 

 

Uhanalaista punakämmekkää löydettiin 15 yksilöä seitsemästä eri paikasta. Vuonna 2003 lajia 

löydettiin 121 yksilöä seitsemästä eri paikasta. Ero selittyy ainakin osaksi sillä, että vuoden 

2016 inventoinnin aikaan punakämmeköiden kukinta oli jo lähes ohi; ohikukkineita 

punakämmeköitä on vaikeampi havaita. 

 

Hoikkavillaa havaittiin yllättävän runsaasti kuutena erillisenä esiintymänä. Kukkaversojen 

kokonaismäärää ei laskettu, mutta niiden määrä ylitti selvästi tuhannen, sillä kolme runsainta 

esiintymää arvioitiin useiden satojen yksilöiden esiintymiksi. Lajinmääritys tehtiin esiintymien 

rajaamisen vuoksi huolellisesti, ja maastomääritykset varmistettiin näyteyksilöiden ja 

mikroskoopin avulla. Vuonna 2003 havaittiin vain 19 kukkivaa versoa 15 x 7 metrin alueella 

etelärannan nevalla. 

 

Harajuurta havaittiin yksi ohikukkinut yksilö alueen lounaisosan puronvarsilehdossa. 

 



Vuoden 2003 selvityksessä havaittua, sittemmin alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua 

suovalkkua ei tavattu yhtään yksilöä, eikä liioin rimpivihvilää, josta viimeisin havainto alueella 

on Häyhän (2007) mukaan vuodelta 1983. 

 

 

Kuva 1. Uhanalaiset putkilokasvit Hattelmalanjärven Natura-alueella 2016. 
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