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1 JOHDANTO

Päijät-Hämeen  Vesijärvisäätiö  tilasi  keväällä  2019  Luontoselvitys
Metsäseltä täplä- ja lummelampikorentokartoituksen Kutajärven Natura
2000 -alueelle.  Natura-alue käsittää Kutajärven lisäksi myös viisi  muuta
kohdetta  Vesijärvellä.  Kohteet  ovat  Kirkonselkä,  Laasonpohja,
Lahdenpohja,  Kailanpohja  ja  Teräväiset. Työn  tavoitteena  oli
tarjouspyynnön  mukaisesti  selvittää  täplä-  ja  lummelampikorentojen
esiintyminen kohdealueilla sekä tuottaa raportti, jossa esitetään tulokset,
inventointimenetelmien  kuvaus  ja  kartat  havainnoista  sekä
paikkatietoaineisto. Lisäksi annetaan suosituksia lajien huomioimiseksi. 

Lampikorentokartoitukset  kohteilla  toteutettiin  pääasiassa  kesäkuussa.
Kartoituksen maastotöistä  vastasivat  Pekka  Saikko  ja  Timo  Metsänen.
Metsäsellä oli päävastuu raportoinnista, mutta Saikko luki ja kommentoi
raportin.  Metsänen on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija (AMK) ja
luontokartoittaja (eat). Syventävän eliöryhmä tentin hän suoritti linnuista
sekä  nisäkkäät,  matelijat,  sammakkoeläimet  ja  kalat  -kokonaisuudesta.
Metsänen  toimii  luontokartoitusalalla  itsenäisenä  yrittäjänä  ja  omaa
lähes  kahdenkymmenen  vuoden  kokemuksen  erilaisten
luontokartoitusten  laatimisesta.  Pekka  Saikko  on  lintuopas  ja  kokenut
sudenkorentoharrastaja,  jolla  on  yli  viidentoistavuoden  kokemus
sudenkorennoista.

2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS

Kutajärvi sijaisee Päijät-Hämeessä Hollolassa, Salpakankaalta pohjoiseen
lähellä Vesijärveä, joka sijoittuu kolmen kunnan alueelle (Asikkala, Hollola
ja Lahti). Kutajärven alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue, johon
kuuluvat pitkälle umpeenkasvanut Kutajärvi sekä viisi erillistä Vesijärven
lahtea: Kirkonselkä, Laasonpohja, Lahdenpohja, Teräväiset ja Kailanpohja,
josta  valtaosa  on  Asikkalan  puolella.  Vesijärvi  on  laaja
pohjavesivaikutteinen,  vesikasvistoltaan  Suomen  arvokkain  järvi.
Lintulahdet  ovat  myös  poikkeuksellisen  edustavia  ja  monipuolisia
vesikasvilajistoltaan.  Kohteiden  yhteispinta-ala  on  1051  hehtaaria
(Ympäristö, 2019).

Alue  sijoittuu  eteläboreaaliselle  kasvillisuusvyöhykkeelle,  Lounaismaan
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eli  Vuokkovyöhykkeen  metsäkasvillisuusalueelle  ja  kuuluu  Kymijoen
päävesistöalueeseen. Kutajärvi  kuuluu  Kotojoen  valuma-alueeseen  ja
muut  kohteet  Vesijärven  valuma-alueeseen.   Kohteiden  sijainti  on
esitetty kuvan 1. kartalla.

Kuva 1. Selvitysalueiden rajaukset vinoviivoituksella peruskarttapohjalla.
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3 AINEISTOT, MENETELMÄT, SELVITYKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

3.1. Olemassa olevat aineistot

Tausta-aineistoksi selvitykselle saatiin käyttöön Hämeen ELY-keskuksen
toimittamat  Hertta-tietokantaan  tallennetut  havainnot  täplä-  ja
lummelampikorennoista.  Havaintoja oli yhteensä 13 kappaletta koskien
146  yksilöä. Havainnoista  kolme  koski  lummelampikorentoja  ja
kymmenen täplämpikorentoja. Havainnot on esitetty kuvan 2. kartalla.

Kuva 2. Ympäristöhallinnon Hertta -tietokannan lampikorentohavainnot ja
yksilömäärät.

Lisäksi  tarkastettiin  Luomuksen  Lajitietokeskuksen  Laji.fi -portaalin
(julkiset)  havainnot.  Aiemmat  havainnot  on  mainittu  tulokset  -
kappaleessa mikäli niitä on ko kohteella tehty.

Kutajärven Natura-alueen osakohteilta ei ollut tiedossa aiemmin tehtyjä
vertailukelpoisia  täplä-  ja  lummelampikorentoselvityksiä.
Sudenkorentoselvityksiä,  joissa  lajit  on  inventoitu,  on  tehty  muualla
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Vesijärvellä  ainakin  Lahden  Kilpiäistenpohjassa  (Metsänen,  T.  2010),
Hollolan  Vähäselän  (Kekki,  I.  &  Metsänen,  T.  2014)  ja  Paimelanlahden
alueilla (Kekki, I. 2015).

3.2. Kauden 2019 inventoinnit

Täplä- ja lummelampikorentojen inventointi suoritettiin sudenkorennoille
optimaalisissa  sääoloissa,  aurinkoisina,  lämpiminä  ja  vähätuulisina
päivinä.  Kartoituksessa selvitysalueet kierrettiin kanootilla,  veneellä  tai
kävellen  rantaluhtia  ja  allikoiden  reunoja.  Soveltuvimmissa  paikoissa
pysähdyttiin  havainnoimaan  korentoja  pidemmäksi  aikaa.  Lajien
määrityksessä käytettiin etupäässä kiikaria, mutta apuna oli myös kamera
(300 mm objektiivi).

Työn painopiste oli  näiden kahden huomionarvoisten lajien etsinnässä,
joten  muista  sudenkorennoista  kirjattiin  muistiin  vain  hajahavaintoja.
Mainittuihin  lampikorentoihin  painottuvat  etsinnät  tehtiin  aikavälillä
16.6.–13.7.2019. Havaintopäivät, kohteet ja säätilat on esitetty raportin
liitteessä 1.  Tavoitteena  oli  käydä  kaikilla  kohteilla  kaksi  kertaa,  jotta
lajien  päälentoaika  tulisi  varmimmin  katetuksi.  Ensimmäinen  kierros
painottui kesäkuulle ja toinen heinäkuun alkupuolelle.

Vuoden  2019  alkukesä  oli  lämmin  ja  lampikorennot  aloittivat
lentokautensa  kesäkuun  puolivälissä.  Lentokauden  alkamisesta  saatiin
tietoa  muualla  Hämeessä  tehdyistä  korentokartoituksista  ja  arviomme
mukaan kesäkuun käynnit osuivat hyvin lajien päälentoaikaan. Heinäkuun
puolella  lajeja  tavattiin  enää  vähäisiä  määriä  ja  lentokauden  todettiin
olevan ohitse. Kesäkuun hyvin onnistunutta kartoituskierrosta kohteille
voidaan kuitenkin pitää tuloksien kannalta luotettavana.

4 LAJIEN SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIA

4.1. Täplälampikorento

Täplälampikorento  viihtyy  rehevillä  vesillä,  joissa  on  runsas
vesikasvillisuus. Suojaiset rannat, etenkin pienet lahdelmat, kanavat sekä
ruovikon sisällä ja luhdilla olevat allikot ovat lajin suosiossa.

Hyvälle  täplälampikorentokohteelle  tunnusomaista  on  melko  puhdas
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vesi,  jossa  valo  pääsee  tunkeutumaan  riittävän  syvälle  ja  jossa  kasvaa
runsaasti erilaisia uposkasveja ja kohtuullisesti kelluslehtisiä kasveja. Laji
puuttuu ylirehevöityneistä vesistä (Nieminen, M. & Ahola, A. 2017).

Täplälampikorentoa  esiintyy  Kanta-  ja  Päijät-Hämeessä  paikoittaisesti
yleensä melko pienillä järvillä tai isompien järvien rehevillä lahdilla, joiden
kanta voi olla runsas. Laji on verraten yleinen muun muassa Vesijärvellä,
mutta sitä on tavattu myös Päijänteeltä.

Täplälampikorento  elää  suurimman  osan  elämästään  vedessä.  Lajin
toukkien  kasvaminen  kuoriutumisikäiseksi  kestää  Etelä-Suomen  oloissa
kaksi  vuotta.  Sukukypsillä  koirailla  on  reviiri  järven  rantakasvillisuuden
ulkoreunassa,  useimmiten  kortteikossa,  ruovikon  tai  osmankäämikön
reunassa.  Tyypillisesti  noin  50  metrin  päässä  avovesialueen  rajasta
avoveden  puolella  aikuiset  yksilöt  käyvät  vähälukuisiksi,  vaikka
kauempana  rannasta  kasvaisikin  kelluslehtistä  kasvillisuutta.
Suosituimpia  reviiripaikkoja  ovat  pienet  poukamat,  kuten  ruovikkoon
ruopatut  aukot,  avoimet  ojat  ja  luonnolliset  poukamat.  Koiraat
tarvitsevat tähystyspaikan pystyvartisessa kasvillisuudessa. Ne tähystävät
näkyvästi noin puolen metrin korkeudella vedenpinnasta ja ajavat muut
aitosudenkorennot lajista riippumatta pois.(Nieminen ym. 2017).

Aikuiset  korennot  suojautuvat  yöllä  ja  pilvisen sään  aikana vesialuetta
ympäröivän  puuston  ja  muun  korkeamman  kasvillisuuden  sekaan.
Todennäköisesti  tärkeimmät  tekijät  levähdyspaikoilla  ovat  paikan
tuulensuojaisuus ja ympärillä oleva suojaava metsä. Sitä, mihin ja kuinka
laajalle  ympäristöön  täplälampikorennot  menevät  yöpymään,  tulisi
selvittää.  Naaraat  ja  nuoret  koiraat  ruokailevat  kauempana  avoveden
reunasta luhdilla, niityillä, pellonreunoilla ja metsäaukioilla sekä erilaisilla
lisääntymispaikan  läheisillä  pienillä  runsaskasvustoisilla  kosteikoilla.
Lisääntymisaikana  lajin  naaraat  saapuvat  lisääntymispaikalle
parittelemaan  ja  munimaan.  Naaraat  munivat  veden  ja
rantakasvillisuuden rajaan. Ne munivat lennosta kastamalla takaruumiin
kärkeä  veteen  tai  kostean  kasvillisuuden  pintaan.  Toukat  elävät
matalassa  lämpimässä  vedessä  uposkasvillisuuden  seassa  tyypillisesti
lähellä rantaviivaa. Niiden sijoittumista pohjan profiilissa ei ole tutkittu,
mutta  yksilöitä  on  saatu  paikoin  runsaastikin  haavilla  rannalta  käsin
(Nieminen ym. 2017).
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Kuva 3. Aikuisella täplälampikorentokoiraalla on selvä keltainen takajaoke.
   

4.2. Lummelampikorento

Lummelampikorento  elää  monenlaisissa  rehevissä  järvissä  ja  lammissa,
noin  linjan  Vaasa–Kajaani–Joensuu  eteläpuolella.  Toisaalta  laji  elää
rehevissä  lintujärvityyppisissä  järvissä,  joissa  on  runsaasti  uposkasveja,
mutta  toisaalta  se  viihtyy  soisilla  pienillä  lammilla.  Laji  vaatii
kelluslehtistä kasvillisuutta, etenkin ulpukkaa ja lummetta. Laji puuttuu
tai  esiintyy  hyvin  pieninä  määrinä  vesissä,  jotka  kärsivät
yliravinteisuudesta (Nieminen ym. 2017).

Lummelampikorento elää suurimman osan elämästään toukkana vedessä.
Sen  toukkien  kehitys  Etelä-Suomen  oloissa  kestää  kaksi  vuotta.  Lajin
päälentoaika on kesäkuun puolivälin ja heinäkuun puolivälin välinen aika.
Sukukypsät  koiraat  pitävät  reviiriä  kelluslehtisten  kasvien,  etenkin
lumpeen ja  ulpukan lehdillä.  Ne ajavat  muut aitosudenkorennot lajista
riippumatta  pois  reviiriltään.  Naaraat  ja  nuoret  koiraat  ruokailevat
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kauempana  avoveden  reunasta  luhdilla,  niityillä,  pellonreunoilla,
metsäaukioilla  ja  pienillä  lisääntymispaikasta  erillisillä  kosteikoilla.
Lisääntymisaikana  lajin  naaraat  saapuvat  lisääntymispaikoille
parittelemaan  ja  munimaan.  Naaraat  munivat  lennosta  kastamalla
takaruumiin kärkeä veteen. Aikuisten korentojen on havaittu nousevan
huonolla  säällä  ja  öisin  suojaan  ympäröiviin  puihin  ja  muun
rantakasvillisuuden  sekaan.  Sitä,  mihin  ja  kuinka  laajalle  ympäristöön
lummelampikorennot  menevät  yöpymään,  tulisi  selvittää.
Todennäköisesti  tärkeimmät  tekijät  levähdyspaikoilla  ovat  paikan
tuulensuojaisuus ja ympärillä oleva suojaava metsä (Nieminen ym. 2017).

Molemmat  lampikorennot  kuuluvat  Luontodirektiivin  IV  a)  liitteen
lajeihin  ja  niitä  koskevat  samat  säännökset  kuin  esimerkiksi
viitasammakkoa tai liito-oravaa.

Lajien  lisääntymispaikkoja  on  tulkittu  Luontodirektiivin
lajiesittelyoppaassa seuraavasti:

Laji(e)n  esiintymispaikoilla  lisääntymispaikaksi  voidaan  tulkita  vesialue
rantaviivasta  niin  pitkälle  ulospäin  kuin siinä kasvaa kasvillisuutta  sekä
kapea  kaistale  rantakasvillisuutta.  Levähdyspaikka  sisältää
lisääntymispaikan  lisäksi  vesialuetta  ympäröivän  suojaavan
kasvillisuuden, jonka sekaan korennot suojautuvat yöllä ja pilvisen sään
aikana. Lisääntymispaikan ympäristössä sijaitsevat naaraiden ja nuorten
koiraiden ruokailualueet ovat myös levähdyspaikkoja, sillä niillä oleilevat
yksilöt käyttävät alueiden kasvillisuutta lepäilyyn huonolla säällä ja yön
yli.

5 TULOKSET

Kaikilla  kohdealueilla,  paitsi  Kirkonlahdella,  havaittiin  täplä-  ja
lummelampikorentoja.  Käyntien yhteenlasketut  yksilömäärät  on
esitetty  taulukossa  1.  Lajeilla  koiraat  on  helpompaa  havaita,
koska  ne  ovat  esillä  reviireillään.  Tämä  näkyy  selvästi  myös
tämän  kartoituksen  sukupuolijakaumassa.  Alla  on  kohteittaiset
tarkemmat tulokset karttoineen.
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Kuva 4. Lummelampikorennon tunnistaa mm. sinihärmäisestä takaruumiista
ja valkoisista siipitäplistä.

    

Taulukko 1. Kohteiden lampikorentomäärät ja sukupuolijakauma.
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Kohde

Laasonpohja 26/1 112/4
Kutajärvi 47/1 75/3

Kirkonlahti 41/2 85/15
Lahdenpohja 9/ 17/

Teräväiset 157/5 224/10
Kailanpohja 8/ 104/1

Lummelampikorento 
(koiraat/naaraat)

Täplälampikorento 
(koiraat/naaraat)



5.1. Laasonpohja

Laasonpohjassa havaittiin molempia lajeja. Täplälampikorento oli selvästi
runsaampi laji  (112 koirasta /  4 naarasta) kuin lummelampikorento (26
koirasta  /  1  naarasta).  Havainnot  keskittyivät  erityisesti  alueen
eteläosaan  ja  toisaalta  myös  länsirannalle.  Kohteella  oli  pari  hyvää
allikkoa. Havaintopaikat on esitetty kuvan 5. kartalla.

Alueen etelärannalta oli Laji.fi -portaalissa havaintoja vuoden 2007 kesä-
ja heinäkuilta. Kesäkuussa 3 koirasta ja heinäkuussa (4.7.) 16 koirasta ja
yksi naaras ja myöhemmin (18.7.) 3 koirasta ja yksi naaras. Havainnot on
todennäköisesti  tehty bussipysäkin  kohdalla  olevalta  allikolta,  jossa oli
myös vuonna 2019 täplälampikorentojen keskittymä (22 koirasta). Samat
havainnot olivat myös mukana Hertta-aineistossa.

Kuva 5. Laasonpohjan lampikorennot ilmakuvakartalla.
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5.2. Kutajärvi

Kutajärvellä  havaittiin  molempia  lajeja.  Täplälampikorento  oli  hieman
runsaampi  laji  (75  koirasta  /  3  naarasta)  kuin  lummelampikorento  (47
koirasta  /  1  naarasta).  Havainnot  keskittyivät  länsiosaan.  Joitain
havaintoja tehtiin myös etelärannalta. Havaintopaikat on esitetty kuvan
6. kartalla.

Kuva 6. Kutajärven lampikorennot ilmakuvakartalla.

Suomatkan  venerannalta  oli  Laji.fi -portaalissa  havainto  vuoden  2007
heinäkuulta  kolmesta  täplälampikorennosta  ja  vuodelta  2013  oli  yksi
havainto  täplälampikorentonaaraasta  lintutorninen  koillispuolelta.
Hertta-aineistossa oli  Suomatkasta 6 täplälampea ja järven eteläosasta
yksi lummelampi- ja kaksi täplälampikorentohavaintoa.
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5.3. Kirkonlahti–Pyhäniemenlahti

Alueella havaittiin molempia lajeja. Täplälampikorento oli runsaampi laji
(85  koirasta  /  15  naarasta)  kuin  lummelampikorento  (41  koirasta  /  2
naarasta). Havainnot keskittyivät kahteen paikkaan Pyhäniemenlahdella.
Havaintopaikat on esitetty kuvan 7. kartalla.

Kuva 7. Kirkonlahden–Pyhäniemenlahden lampikorennot ilmakuvakartalla.

Kotirannan  talon  (koillisosa)  kohdalta  oli  Laji.fi -portaalissa  havainto
vuoden  2005  heinäkuulta  yhdestä  täplälampikorennosta.  Hertta-
aineistossa  oli  havaintoja  samoilta  paikoilta  kuin  vuonna  2019,  mutta
lisäksi  myös  Kirkonlahden  puolelta;  kuusi  täplälampea  ja  kolme
lummelampikorentoa  kaakkoisrannalla  ja  viisi  täplälampikorentoa
Seppälänpohjasta.

13



5.4. Lahdenpohja

Alueella  havaittiin  molempia  lajeja.  Täplälampikorento  oli  hieman
runsaampi  laji  (17  koirasta)  kuin  lummelampikorento  (9  koirasta).
Täplälampikorennot keskittyivät Lahdenpohjan länsirannalle, lintutornin
edustalle ja lummelampikorennot havaittiin tästä hieman pohjoiseen ja
aivan alueen pohjoisosasta.  Havaintopaikat on esitetty kuvan 8. kartalla.

Kuva 8. Lahdenpohjan lampikorennot ilmakuvakartalla.

Lahdenpohjan lintutornin kohdalta oli Laji.fi -portaalissa  kaksi havaintoa
täplälampikorennoista, yksi yksilö vuodelta 2012 ja 20 yksilöä vuodelta
2011. Paikka on kutakuinkin sama kuin vuonna 2019. Hertta-aineistossa ei
ollut havaintoja Lahdenpohjasta.
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5.5. Teräväiset

Teräväisten  alueella  havaittiin  molempia  lajeja.  Täplälampikorento  oli
hieman runsaampi (224 koirasta / 10 naarasta) kuin lummelampikorento
(157 koirasta / 5 naarasta). Täplälampikorentoja havaittiin alueen etelä- ja
keskiosissa,  lummelampikorentoja  etelä-,  keski-  ja  pohjoisosissa.
Havaintopaikat on esitetty kuvan 9. kartalla.

Kuva 9. Teräväisten lampikorennot ilmakuvakartalla.

Laji.fi -portaalissa tai Hertta-aineistossa ei ollut havaintoja Teräväisistä.
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5.6. Kailanpohja

Kailanpohjan alueella  havaittiin  molempia  lajeja.  Täplälampikorento  oli
selvästi runsaampi (104 koirasta / 1 naaras) kuin lummelampikorento (8
koirasta).  Täplälampikorentoja  havaittiin  alueen  eteläosissa,
lummelampikorentoja länsiosassa. Havaintopaikat on esitetty kuvan 10.
kartalla.

Kuva 10. Kailanpohjan lampikorennot ilmakuvakartalla.

Laji.fi -portaalissa  ol  kolme  havaintoa  täplälampikorennoista,  noin  20
yksilöä Vohlan eteläpuolelta vuonna 2004, kolme yksilöä vuodelta 2012
patotieltä  ja  yksi  havaintopiste  viereiseltä  pellolta,  joka  kuitenkin
koskenee patotien varren yksilöitä, mikä sisälsi 30 yksilöä vuodelta 2013.
Viimeistä  paikkaa  vastaavassa  kohdasta  on  ilmoitettu  myös
lummelampikorentoja,  50  yksilöä.  Hertta-aineistossa  on  mukana
mahdollisesti  sama  Vohlan  havainto  täplälampikorennoista,  vuodelta
2004  ja  20  yksilöä,  vaikkakin  havaintopiste  on  hieman  enemmän
Karvaluotoon päin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
     
      
6.1. Johtopäätökset
      
Molemmat  lajit  osoittuivat  selvitysalueilla  runsaslukuisiksi  tai  melko
runsaslukuisiksi. Kohteiden välillä oli kuitenkin vaihtelua yksilömäärissä ja
siinä  miten  korennot  alueille  sijoittuvat.  Lajeille  parhaimpia  kohteita
olivat  tyypillisesti  kirkasvetisinä  säilyvät  suojaiset  allikot  ja  niitä
jäljittelevät  vanhat  veneuomat,  joita  ei  ole  ruopattu  tai  niitetty
aktiivisesti. Näitä kohteita voidaan pitää osa-alueiden sisällä eräänlaisina
hot  spotteina.  Vastaavasti  huonolaatuisia  alueita  em.  lampikorennoille
ovat muun muassa monotoniset järviruokokasvustot, ylirehevöityneet ja
huonon näkösyvyyden omaavat sekä tuulille ja aalloille alttiit kohdat.

Koska  alueilla  ei  ole  tehty  aiempia  kattavia  kartoituksia  kohteiden
yksilömäärien  kehityksestä  ei  ole  selvyyttä.  Parin  yksittäisen  pienen
paikan  täplälampikorentojen  yksilömäärät  ovat  olleet  vuonna 2011  20
yksilöä ja 2019 11 yksilöä (Lahdenpohjassa) sekä vuonna 2007 17 yksilöä
ja vuonna 2019 22 yksilöä (Laasonpohjassa).

Täplä-  ja  lummelampikorentojen lisääntymis-  ja  levähdysalueita  koskee
hävittämis-  ja  heikentämiskielto,  ilman  ELY-keskuksen  myöntämää
poikkeuslupaa.  Lisääntymispaikkojen  lisäksi  täplä-  ja
lummelampikorentojen  potentiaaliset  levähdysalueet  tulisi  huomioida
maankäytön  suunnittelussa  ja  metsätaloudessa.  Vähäinen  tieto  lajin
(yöpymis)ekologiasta  vaikeuttaa  kuitenkin  yleisten  ja  täsmällisten
suositusten antamista.

Yleisesti  lajia  uhkaavia  tekijöitä  ovat  muun  muassa  vesialueiden
umpeenkasvu  sekä  ylirehevöitymisen  aiheuttamat  happikadot  ja
kasvillisuuden väheneminen. Umpeenkasvu koskee toisaalta vesialuetta
ja  toisaalta  esimerkiksi  ojituksen  aiheuttamaa  rannan  puuston
runsastumista.  Varjostava  puusto  etelän  puoleisella  rannalla  tekee
pienistä kohteista lajille sopimattoman (Nieminen ym. 2017).
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6.2. Suositukset lisääntymis- ja levähdyspaikoille

Lajien  lisääntymispaikoiksi  voidaan  yleistäen  ja  varovaisuusperiaatteen
mukaisesti  tulkita  noin  20–30  metriä  leveä  alue  havaintopisteistä
ulospäin.

Levähdysalueita  ei  tässä  työssä  pyritty  määrittelemään,  mutta
potentiaaliksi  sellaisiksi  voidaan  tulkita  lisääntymispaikkojen
lähiympäristön  kasvillisuus  ja  puut,  joihin  korennot  todennäköisimmin
lentävät yöpymään ja suojaan huonolta säältä. Kauempana näistä, esim.
esiintymien  kohdalla  olevat  lämpöiset  ja  tuulensuojaiset  paikat  kuten
pellon  reunat,  tienpientareet  ja  hakkuuaukot,  voi  esiintyä  lajien
aikuistuvia yksilöitä ja nekin voidaan tulkita levähdysalueiksi. 

Lisääntymispaikoilla  ei  tulisi  suorittaa  elinympäristöä  radikaalisti
muuttavia  toimia  kuten  rakentamista,  ruoppaamista  tai  vesikasvien
voimaperäistä  niittoa.  Pienimuotoisesti  voidaan  kuitenkin,  tarkasti
suunnitellen  ja  työt  ajoittaen  sekä  jaksottaen  useammalle  kaudelle,
todennäköisesti  niittää  vesikasveja  ja/tai  suorittaa  pieniä  ruoppauksia,
lisääntymispaikan heikentymättä merkittävästi.

Umpeen kasvavilla kohteilla edellä mainitut toimet voivat jopa parantaa
oloja  lampikorennoille.  Vesikasvien  niitolla  Janakkalan  Alasjärvellä  oli
mahdollisesti  lajeihin  positiivinen  vaikutus  (Metsänen,  T.  2019),  mutta
aihetta tulisi tutkia lisää.

Kunnostus-  ja  hoitotoimet  tulee  kuitenkin  suunnitella  alue-  ja
paikkakohtaisesti  yhdessä  sudenkorentoasiantuntijan  kanssa  ja  niiden
vaikutuksia  on  suositeltavaa  seurata.  Aiheesta  tarvittaisiin  myös  lisää
tutkimustietoa.  Lajeja  hyödyttävät  todennäköisesti  toimet,  jotka
poistavat varjostavia puita ja lisäävät kohteen pienilmaston lämpöä. Puita
ja  pensaita  ei  tulisi  kuitenkaan  poistaa  lajin  levähdysalueilta  missä  ne
antavat  suojaa yöpyville  ja  huonon  sään yllättämille  korennoille.  Myös
esimerkiksi  monotonisiin  järviruokokasvustoihin,  joissa  ei  ole  valmiina
lajin  lisääntymispaikkoja  voidaan  kaivaa  korentojen  vaatimukset
huomioivia allikoita, jotka muokkaavat kasvustoa aukkoisemmaksi.
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6.3. Jatkoselvitystarpeet

Mikäli täplä- tai lummelampikorentojen todetuille lisääntymispaikoille tai
potentiaaliseksi  arvioiduille  levähdysalueille  suunnitellaan  aluetta
merkittävästi  muuttavaa  toimintaa  tai  metsänhakkuita,  suositellaan
tehtäväksi  tarkempaa tutkimusta,  jotta saadaan tarvittavaa tietoa lajin
yöpymis- ja suojapaikoista.

Mahdollisten  hoitotoimien  vaikuttavuutta  ja  alueen
kokonaiskannankehitystä  on  myös  suositeltavaa  seurata.  Hoitotoimien
yhteydessä kartoituksia tulisi  tehdä heti  toimien jälkeen ja muutamana
vuonna niiden jälkeen (esim. kaksi–kolme kertaa kolmen–kuuden vuoden
jaksolla ja tarvittaessa pidempään, riippuen kasvillisuuden elpymisestä). 

Sudenkorentoseurannoista  ei  ole  olemassa  seikkaperäisiä  yhtenäisiä
ohjeita.  Kutajärven  Natura  2000  -alueella  on  hyvä  jatkaa  seurantoja
samoilla  metodeilla  kuin  vuonna 2019.  Jotta  seurannoista  olisi  hyötyä
luontodirektiivin  raportointityössä  tai  valtakunnallisessa
uhanalaisuusarvioinnissa  rytmi  voisi  olla  esimerkiksi  kolmen  vuoden
(puolet  luontodirektiivin  raportointisyklistä),  viiden  vuoden  (puolet
uhanalaisuusraportoinnin  syklistä  tai  kuuden  vuoden  (luontodirektiivin
raportointisykli) välein suoritettu vastaava kartoitus.
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Kohde Päiväys Kello Lämpötila (°C) Tuuli (m/s) Lisätietoja Havainnoija

Laasonpohja 19.6. 16:45-18:00 +24 2/8 W 4 0/3 TM
Laasonpohja 24.6. 9:40-15:00 +20 - +22 1/8-5/8 NW 2-4 0/3 TM

Kutajärvi 17.6. 9:00-16:30 n. +25 0/8-5/8 W 0/3 iltapäivällä pilvisyys lisääntyi ja länsituuli voimistui PS
Kutajärvi 4.7. 9:00-15:30 n. +20 0/8-5/8 W 0/3  länsituulta, iltapäivällä meni pilveen PS

Kirkonlahti-Pyhäniemenlahti 24.6. 9:00-15:00 n. +20 - +25 1/8-5/8 N heikkoa 0/3 PS
Lahdenpohja 18.6. 9:00-15:30 n. +25 aurinkoista NE heikkoa 0/3 PS
Lahdenpohja 11.7. 9:00-15:00 0/3 PS
Lahdenpohja 12.7. 9:00-15:00 0/3 PS

Teräväiset 20.6. 9:30-15:30 +25 - +30 aurinkoista S Tyyntä-kohtalaista 0/3 aamulla tyyntä, päivällä S tuuli voimistui PS
Teräväiset 13.7. 11:30-12:00 0/3 Käynti Kylmäpohjassa PS

Kailanpohja 16.6. 14:00-15:30 0/3 PS
Kailanpohja 25.6. 9:00-16:00 n. +20 - +25 aurinkoista N Heikkoa 0/3 PS
Kailanpohja 10.7. 10:00-16:00 0/3 PS

Pilvisyys (0/8–
8/8)

Tuulen 
suunta

Sade (0/3–
3/3)


	1 Johdanto
	2 ALUEen sijainti ja YLEISKUVAus
	3 aineistoT, menetelmät, SELVITYKSET ja epävarmuustekijät
	3.1. Olemassa olevat aineistot
	3.2. Kauden 2019 inventoinnit

	4 Lajien SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIA
	4.1. Täplälampikorento
	4.2. Lummelampikorento

	5 TULOKSET
	5.1. Laasonpohja
	5.2. Kutajärvi
	5.3. Kirkonlahti–Pyhäniemenlahti
	5.4. Lahdenpohja
	5.5. Teräväiset
	5.6. Kailanpohja

	6 johtopäätökset ja suositukset
	6.1. Johtopäätökset
	6.2. Suositukset lisääntymis- ja levähdyspaikoille
	6.3. Jatkoselvitystarpeet


