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1 JOHDANTO
Vanajavesikeskus toteuttaa Freshabit Life IP -hankkeen mukaisia lajistoseurantoja seuraavilla
Natura 2000-verkostoon kuuluvilla kohteilla:

· Ansionjärvi (FI0305003)
· Hattelmanjärvi (FI0310007)
· Kriipi (FI0303017)
· Ahtialanjärvi (FI0305003)
· Saarioisjärvi (FI0303017)
· Tykölänjärvi (FI0303017)

Kohteilla on suoritettu kunnostamistoimenpiteitä, mm. kaivamalla uomia järvien
umpeenkasvaneiden alueiden kohdilla sekä toteutettu lajistoistutuksia (sahalehti). Viimeisimmät
lajistoseurannat on tehty vuonna 2016. Tässä raportissa tarkastellaan vuonna 2021 toteutettuja
sudenkorentoselvityksiä ja niiden tuloksia. Kartoitukset toteuttivat Mikko Saviranta (FM) ja Teemu
Mäkinen (FM) Envineer Oy:stä. Raportoinnista vastasivat Tuomas Väyrynen (EAT), Mikko Saviranta
ja Teemu Mäkinen Envineer Oy:stä.

2 SUDENKORENTOKARTOITUKSET
Sudenkorentokartoituksia tehtiin Ansionjärvellä, Hattelmalanjärvellä ja Kriipissä 22.6.2021,
Tykölänjärvelä 23.6.2021 ja Saarioisjärvellä sekä Ahtialanjärvellä 28.6.2021. Järvialueilla lämpötila
oli ollut jo pidemmän aikaa lämmin ja kartoituspäivien sää oli tarkkailua varten erinomainen. 23.
päivä kartoituksia ehdittiin tehdä vain Tykölänjärvelle iltapäivän ukkoskuuron vuoksi.

Kartoitukset tehtiin sudenkorentojen ohjeelliseen inventointiaikaan klo 9:00 – 19:00 välisenä
aikana. Kartoitusajankohdan tukena käytettiin ohjeellisen inventointiajan lisäksi Laji.fi tietoportaalin
havaintoaineistoja aikaisemmilta vuosilta sekä seurattiin havaintojen ilmaantuvuutta vuonna 2021.
Lisäksi tarkasteltiin sääolosuhteiden kehittymistä useista eri sääaineistoista. Kartoitusajankohtana
sääolosuhteiden tulee olla pilvettömiä, aurinkoisia ja heikkotuulisia. Puolipilvinen poutasää ja tuuli
pienentävät havaittavia yksilömääriä ja pilvisellä säällä korennot menevät suojaan, eikä inventointia
kannata suorittaa (Pynnönen 2017). Kriipissä inventointi suoritettiin alkuillasta, hieman ohjeellisen
inventointiajan jälkeen. Sääolosuhteiden kuitenkin katsottiin olleen erinomaiset hieman ohjeellisen
inventointiajan jälkeenkin. Lisäksi kartoituskerta sijoittui kalenterissa hyvin lähelle
kesäpäivänseisausta (21.6.2021), jolloin päivä on vuodessa pisimmillään. Alla olevassa taulukossa
(Taulukko 1) on esitetty kartoitusaikana lähialueella vallinnut sää.

Taulukko 1. Sää kartoituspäivinä Forecalla Hämeenlinnan havaintoasemalla.

Päivä Lämpötila Tuuli Tuulen suunta Pilvisyys
22.6.2021 26–32 °C 2–6 m/s Etelä–kaakko Selkeää ja poutaa
23.6.2021 25–30 °C 1–4 m/s Etelä–kaakko Selkeää ja poutaa, iltapäivästä sadetta
28.6.2021 18–24 °C 4–5 m/s Pohjoinen–luode Selkeää ja poutaa
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Kartoitukset tehtiin kumiveneellä tai soutuveneellä kahden asiantuntijan voimin kahtena
ensimmäisenä päivänä ja kolmantena päivänä yhden asiantuntijan ja turvallisuudesta huolehtineen
henkilön kanssa. Kartoituksen aikana veneessä oli mukana järjestelmäkamera, tarvittavat
taustamateriaalit ja kiikarit havainnoinnin helpottamiseksi.

Kartoitukset tehtiin kiertämällä rannan tuntumassa kartoitusalue ympäri, havainnoimalla
korentolajit kiikareita apuna käyttäen ja pysähtelemällä säännöllisin väliajoin sopivien
sudenkorentoesiintymien ja kasvillisuusalueiden läheisyyteen. Pysähdykset laadittiin siten, että
alueet, joilla havaittiin runsaasti sudenkorentoja tai havaittiin direktiivisudenkorentoja inventointiin
tarkemmin pysähtymällä rantakasvillisuuden läheisyyteen ja inventoimalla kaikki havaitut lajit ja
arvioitiin niiden yksilömäärät.

2.1 Ansionjärvi
Kartoitus toteutettiin suojaisella Aarinkaislahdella. (Kuva 1) Tuulen ja aallokon takia kartoitus
avoimemmalla järvellä olisi ollut hankalaa, eikä korentojakaan havaittu lennossa. Alueella
havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä kuusi. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty
alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 2. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärät Aarinkaislahdella 22.6.2021. Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 90 LC – Elinvoimaiset
Lummelampikorento Leucorrhinia caudalis 45 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 6 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 8 LC – Elinvoimaiset
Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum 50 LC – Elinvoimaiset
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 195 LC – Elinvoimaiset
Vaskikorento Cordulia aenea 71 LC – Elinvoimaiset
Välkekorento Somatochlora metallica 35 LC – Elinvoimaiset

Aarinkaislahdelta löydettiin Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajeista
lumme- ja täplälampikorentoa. Täplälampikorennon arvioitiin olevan järven yleisin laji kyseisenä
aikana.
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Kuva 1. Ansionjärven kartoitusalue ja inventointikohteet ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet.

Kuva 2. Lummelampikorento vartioimassa reviiriään Ansionjärvellä.
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Kuva 3. Täplälampikorento Ansionjärvellä.

2.2 Hattelmalanjärvi
Alueella havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä 10. (Kuva 2) Alla olevassa taulukossa (Taulukko
3) on esitetty alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 3. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärät Hattelmalanjärvellä 22.6.2021. Euroopan unionin
luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 160 LC – Elinvoimaiset
Keihästytönkorento Coenagrion hastulatum 40 LC – Elinvoimaiset
Kuutytönkorento Coenagrion lunulatum 60 LC – Elinvoimaiset
Lummelampikorento Leucorrhinia caudalis 20 LC – Elinvoimaiset
Okatytönkorento Enallagma cyathigerum 30 LC – Elinvoimaiset
Pikkulampikorento Leucorrhinia dubia 19 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 63 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 2 LC – Elinvoimaiset
Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum 10 LC – Elinvoimaiset
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 10 LC – Elinvoimaiset
Ukonkorento Aeshnidae sp. 1 -
Vaskikorento Cordulia aenea 60 LC – Elinvoimaiset
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Hattelmalanjärveltä löydettiin Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajeista
lumme- ja täplälampikorentoa. Järvellä oli huomattava määrä isotytönkorentoja, jotka nimestään
poiketen ovat pieniä muihin sudenkorentoihin verrattuna. Hattelmalanjärven sudenkorentolajisto
oli runsas.

Kuva 4. Hattelmalanjärven kartoitusalue ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet.
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Kuva 5. Lummelampikorento lajilleen tyypillisellä reviirialueella.

Kuva 6. Lummelampikorento ja Hattelmalanjärvellä runsaana esiintyneitä isotytönkorentoja.
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2.3 Kriipi
Alueella havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä kolme. Koko Kriipin niemi kierrettiin. Alla
olevassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 4. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärät Kriipissä 22.6.2021.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 45 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 1 LC – Elinvoimaiset
Vaskikorento Cordulia aenea 15 LC – Elinvoimaiset

Kriipin kartoituksessa ei löydetty Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajeja.
Lajeja ei ollut runsaasti, joka saattaa johtua järven avoimesta luonteesta, jyrkästä rannasta ja
vähäisestä ranta- ja vesikasvillisuudesta. Alueella ei ole riittävästi sudenkorentojen suosimia
rantakasvillisuuden sisään jääviä suojaisia alueita.

Kuva 7. Kriipin kartoitusalue ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet.
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Kuva 8. Kriipillä runsaimpana korentolajina esiintyvä isotytönkorento.

2.4 Ahtialanjärvi
Alueelta kartoitettiin korennoille sopivimmat itäiset ja eteläiset rannat ja havainnointipysähdyksiä
tehtiin yhteensä yhdeksän. (Kuva 9) Alla olevassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty alueelta
löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 5. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärä Ahtialanjärvellä 28.6.2021.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 91 LC – Elinvoimaiset
Neidonkorento Calopteryx virgo 3 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 42 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 1 LC – Elinvoimaiset
Vaskikorento Cordulia aenea 48 LC – Elinvoimaiset
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Kuva 9. Ahtialanjärven kartoitusalue ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet

Kuva 10. Ruskohukankorento Ahtialanjärvellä.
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Ahtialanjärven kartoituksessa ei löydetty Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV
sudenkorentolajeja. Runsaslukuisimpina alueella elävät suhteellisen yleiset isotytön-, ruskohukan-
ja vaskikorento.

2.5 Saarioisjärvi
Alueella havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä 12. (Kuva 11) Järvestä kartoitettiin myös
Karvastenlahti. Järvelle tultiin myöhemmin tekemään myös viherukonkorentokartoitusta. Alla
olevassa taulukossa (Taulukko 6) on esitetty alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 6. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärä Saarioisjärvellä 28.6.2021. Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 137 LC – Elinvoimaiset
Lummelampikorento Leucorrhinia caudalis 110 LC – Elinvoimaiset
Pikkulampikorento Leucorrhinia dubia 116 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 62 LC – Elinvoimaiset
Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum 30 LC – Elinvoimaiset
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 165 LC – Elinvoimaiset
Vaskikorento Cordulia aenea 129 LC – Elinvoimaiset

Saarioisjärveltä löydettiin Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajeista
lumme- ja täplälampikorentoa. Sekä nämä, että myös monet muut lajit olivat huomattavan
runsaslukuisina edustettuina. Saarioisjärvi on runsaan ja monimuotoisen vesi- ja
rantakasvillisuuden, mataluuden ja suojaisuuden ansiosta hyvää elinympäristöä sudenkorennoille.
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Kuva 11. Saarioisjärven kartoitusalue ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet.

Kuva 12. Sudenkorentojen suosimaa habitaattia Saarioisjärvellä.
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2.5.1 Saarioisjärven viherukonkorennon kartoitukset
Viherukonkorentokartoitukset tehtiin Saarioisjärvelle 26.7.2021. Kartoituspäivän sää oli
sudenkorentojen tarkkailua varten erinomainen. Kartoitukset tehtiin sudenkorentojen ohjeelliseen
inventointiaikaan klo 9:00 – 19:00 välisenä aikana soutuveneellä yhden asiantuntijan ja
turvallisuudesta huolehtineen henkilön kanssa. Kartoituksen aikana veneessä oli mukana
järjestelmäkamera havainnoinnin helpottamiseksi.

Kartoitukset tehtiin kiertämällä rannan tuntumassa kartoitusalue ympäri ja pysähtelemällä
säännöllisin väliajoin sopivien sudenkorentoesiintymien ja kasvillisuuden läheisyyteen. Sopivalla
kasvillisuudella tarkoitetaan erityisesti viherukonkorennon lisääntymisessään suosimia
sahalehtikasvustoja (Kuva 13). Alla olevassa taulukossa (Taulukko 7) on esitetty kartoitusaikana
lähialueella vallinnut sää.

Taulukko 7. Sää kartoituspäivinä Forecalla Hämeenlinnan havaintoasemalla.

Päivä Lämpötila Tuuli Tuulen suunta Pilvisyys
26.7.2021 21–29 °C 1–2 m/s Luode–Koillinen Selkeää ja poutaa

Kuva 13. Saarioisjärvessä Viherukonkorennon lisääntymisessään suosimaa sahalehteä. (© Pekka Kansanen, 2021).
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Alueella havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä 15. Järvellä kartoitettiin viherukonkorentoja
etenkin tiedossa olevien sahalehtiesiintymien kohdalta. Järvestä kartoitettiin myös Karvastenlahti,
jossa kasvaa sahalehteä. Sahalehteä esiintyi myös monissa muissa paikoissa ympäri järven.
Pienempiä esiintymiä ja kasvustojen laikuittaisuutta havaittiin. Järven kaakkoreunalla olevalle
allikolle ei päästy veneellä, mutta allikko nähtiin ja sen läheisyydessä havaittiin kolme
viherukonkorentokoirasta taistelemassa reviiristä. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 8) on esitetty
alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 8. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärä Saarioisjärvellä 26.7.2021. Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Idänkirsikorento Sympecma paedisca 17 LC – Elinvoimaiset
Isotytönkorento Erythromma najas 32 LC – Elinvoimaiset
Kirjoukonkorento Aeshna cyanea 5 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 45 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 15 LC – Elinvoimaiset
Sirokeijukorento Lestes sponsa 15 LC – Elinvoimaiset
Pikkulampikorento Leucorrhinia dubia 3 LC – Elinvoimaiset
Syyskorennot Sympetrum spp. 52 LC – Elinvoimaiset
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 7 LC – Elinvoimaiset
Viherukonkorento
Koiras

Aeshna viridis 15 VU – Vaarantuneet

Viherukonkorento
Naaras

Aeshna viridis 11 VU – Vaarantuneet

Välkekorento Somatochlora metallica 2 LC – Elinvoimaiset

Saarioisjärveltä löydettiin viherukonkorentokartoituksessa Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajeista idänkirsi- (Kuva 14), täplälampi- ja viherukonkorentoa (Kuva 15).
Sahalehtikasvustot ovat järvellä hyvässä kunnossa ja lähes kaikilla niiden esiintymispaikoista esiintyy
myös viherukonkorentoa. (Kuva 16) Täplälampikorentoja havaittiin myös tämän myöhemmän
kartoituskerran yhteydessä, mutta jo huomattavasti vähemmän kuin edellisellä kerralla.
Idänkirsikorentoja havaittiin erityisesti Saarioisjärven ja Karvastenlahden välisessä uomassa
Päivölän opiston puolella. Kaiken kaikkiaan sudenkorentojen yksilömäärät olivat toisella
kartoituskerralla jo pienemmät ensimmäiseen verrattuna.
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Kuva 14. Idänkirsikorento veneen reunalla Saarioisjärvellä.

Kuva 15. Viherukonkorentonaaras munimassa sahalehdellä Saarioisjärvellä.
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Kuva 16. Sahalehden esiintymät Saarioisjärvellä.

2.6 Tykölänjärvi
Alueelta kartoitettiin korennoille sopivimmat kaakko-, lounais- ja luoteisrannat. Alueella
havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä kahdeksan. (Kuva 17) Järvelle tultiin myöhemmin
tekemään myös viherukonkorentokartoitusta. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 9) on esitetty
alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 9. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärät Tykölänjärvellä 23.6.2021. Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu
yksilömäärä

Uhanalaisuus (2019)

Isotytönkorento Erythromma najas 130 LC – Elinvoimaiset
Lummelampikorento Leucorrhinia caudalis 17 LC – Elinvoimaiset
Pikkulampikorento Leucorrhinia dubia 35 LC – Elinvoimaiset
Ruskohukankorento Libellula quadrimaculata 170 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 2 LC – Elinvoimaiset
Sirotytönkorento Coenagrion pulchellum 40 LC – Elinvoimaiset
Taigatytönkorento Coenagrion johanssoni 45 LC – Elinvoimaiset
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 76 LC – Elinvoimaiset
Vaskikorento Cordulia aenea 52 LC – Elinvoimaiset
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Kuva 17. Tykölänjärven kartoitusalue ja tarkemman inventoinnin piiriin valitut pisteet.

Tykölänjärveltä löydettiin Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV sudenkorentolajeista
lumme- ja täplälampikorentoa. Ruskohukankorentoa alueella esiintyy runsaasti. Erityisesti suojaisat
alueet ja käytävät kasvillisuudessa luoteisessa osassa järveä ovat hyvää elinympäristöä
sudenkorennoille.

2.6.1 Tykölänjärven viherukonkorennon kartoitukset
Viherukonkorentokartoitukset tehtiin Tykölänjärvelle 26.7.2021. Sääolosuhteet ja menetelmät
olivat samat, kuin Saarioisjärven viherukonkorentokartoituksissa. (kts. 2.5.1)

Alueelta kartoitettiin viherukonkorennoille sopivin alue luoteessa, jossa esiintyy runsaasti
sahalehteä. (Kuva 18) Alueella on uoma, joka on täysin ummessa sahalehdestä. Myös muissa
uomissa kasvaa sahalehteä runsaasti, mutta osassa kasvustot ovat veden alla. Alueella
havainnointipysähdyksiä tehtiin yhteensä viisi. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 10) on esitetty
alueelta löydetyt sudenkorentolajit ja yksilömäärät.

Taulukko 10. Havaitut sudenkorennot ja niiden arvioidut yksilömäärät Tykölänjärvellä 26.7.2021. Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajit on esitetty oranssilla pohjalla.

Laji Tieteellinen nimi Arvioitu yksilömäärä Uhanalaisuus (2019)
Isotytönkorento Erythromma najas 27 LC – Elinvoimaiset
Kirjoukonkorento Aeshna cyanea 5 LC – Elinvoimaiset
Ruskoukonkorento Aeshna grandis 1 LC – Elinvoimaiset
Syyskorennot Sympetrum spp. 30 -
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Vaskikorento Cordulia aenea 12 LC – Elinvoimaiset
Viherukonkorento
Koiras

Aeshna viridis 4 VU – Vaarantuneet

Viherukonkorento
Naaras

Aeshna viridis 5 VU – Vaarantuneet

Tykölänjärveltä löydettiin viherukonkorentokartoituksessa Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV sudenkorentolajeista viherukonkorentoa. Alueen arvioitujen yksilömäärien vähyyttä
selittää kartoituspysähdysten määrä, toisin sanoen kartoitusalueen pieni koko. Alueen erityisen
hyvää sudenkorentojen elinympäristöä jatkuu luoteisen lahden alueella, jonka jälkeen alkaa
avoimempi ja suojattomampi järvi, joka ei ole niin hyvää elinympäristöä sudenkorennoille kuin
suojaisa lahti. Lahdessa esiintyvät sahalehtikasvustot ovat viherukonkorentojen käytössä ja niillä
havaittiin reviiriään puolustavia viherukonkorentokoiraita ja munivia naaraita.

Kuva 18. Sahalehden esiintymät Tykölänjärvellä.

3 EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Havainnoitavia lajeja ja yksilöitä oli runsaasti samaan aikaan lennossa. Osa lajituntomerkeistä on
mahdollista tunnistaa luonnossa vain tarkan valokuvan tai pyydystämisen avulla. Näin on
esimerkiksi tytönkorennoilla. Reviiriään kiertäviä lajeja on hankala tunnistaa ja laskea jatkuvan sekä
nopean lentämisen vuoksi. Toisaalta paikallaan odottavat lajit saattavat jäädä havaitsematta sen
vuoksi, etteivät ne lennä.
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Kokonaisuutena arvioiden sääolosuhteet olivat kartoitusten kohdalta vähintäänkin hyvät. Lisäksi
runsaat havainnot direktiivilajeista kielivät siitä, että inventointiajankohdat ajoittuivat oikeaan
hetkeen havainnoitavien lajien osalta.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Alla olevassa taulukossa on koottuna havaitut direktiivikorennot järvikohtaisesti. (Taulukko 11).
Kriipiä ja Ahtialanjärveä lukuun ottamatta direktiivisudenkorentojen populaatiot ovat alueella
elinvoimaisia. Yhtenä erona vuoden 2016 kartoituksiin voidaan mainita inventointitulokset
Ahtialanjärven osalta. Vuoden 2016 kartoituksissa havaittiin kaksi yksilöä täplälampikorentoa
Ahtialanjärvellä, mutta vuoden 2021 kartoituksissa lajia ei tavattu inventointialueella. Vuoden 2016
inventointien perusteella kanta ei ole Ansionjärvellä kovinkaan runsas. On mahdollista, että vuoden
2021 kartoituksissa laji jäi havaitsematta alhaisen populaatiokoon vuoksi.

Taulukko 11. Havaitut direktiivilajit koottuna järvikohtaisesti.

Laji Ansion-
järvi

Hattelmalan-
järvi

Kriipi Ahtialan-
järvi

Saariois-
järvi

Tykölän-
järvi

Lummelampikorento x x - - x x
Täplälampikorento x x - - x x
Idänkirsikorento - - - - x -
Viherukonkorento - - - - x x

Uusina inventointituloksina kuitenkin löydettiin kaksi uutta direktiivilajia Hattelmalanjärvelle
(lummelampikorento ja täplälampikorento) sekä idänkirsikorento Saarioisjärvellä. Lisäksi verrattuna
vuoden 2016 kartoitustuloksiin, esiintyivät monet direktiivilajit huomattavasti runsaslukuisempana
vuoden 2021 kartoituksissa. Tämän voidaan arvioida johtuvan onnistuneesta
inventointiajankohdasta sekä myös kunnostustoimien vaikutuksesta. Erityisesti Tykölänjärvellä
runsaimmat direktiivilajien esiintymät sijoittuivat järven luoteisosiin kaivetuissa kunnostusuomissa.
Ilmaversokasvillisuuden suojaamissa avovesikäytävissä esiintyi hyvin runsaasti direktiivilajeja ja
uomien arvioidaan tarjoavan sekä suojaa avoveden tuulisimmilta reunoilta että saalistus- ja
reviirialueita korentolajeille. Lisäksi kunnostusuomat tarjoavat mahdollisuuden inventoijille pääsyn
vesiteitse syvemmälle ilmaversokasvillisuuteen. Ilman vesiyhteyttä kartoitus
ilmaversokasvillisuuden seassa jouduttaisiin toteuttamaan esimerkiksi kahlaamalla, joka hidastaisi
ja hankaloittaisi inventointia huomattavasti.

Kartoitusten perusteella on ennen aikaista todeta, ovatko siirtoistutukset Saarioisjärvellä
onnistuneet. Viherukonkorentoja tavattiin alueilta, joissa oli tehty siirtoistutuksia, kuin myös
ennestään tiedossa olleilta sahalehden esiintymisalueilta. Siirtoistutusten ja
kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuutta viherukonkorennon esiintyvyyteen tulisikin jatkossa
seurata ohjeellisen inventointiajan ja sopivien sääolosuhteiden mukaisesti.
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