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Porin Preiviikinlahdella tehtiin sudenkorentoselvi-
tys kesällä 2008 osana Lounais-Suomen Ympäris-
tökeskuksen johtamaa Kokemäenjoki-LIFE – han-
ketta. Kesällä 2007 selvitettiin jo samalta alueelta 
erikseen Riitsaranlahti (n. 100ha), joka on osin kat-
koviivoin rajattu ja numero viisi osa-aluekartalla 
(liite 1). Työn ensisijainen tarkoitus oli selvittää 

1 Johdanto

kohteella mahdollisesti esiintyvät uhanalais- ja di-
rektiivilajit. Selvitys tuo tärkeää taustatietoa alu-
een hoidon ja käytön suunnitteluun. Selvityksen 
on tehnyt ja siinä esitetyt valokuvat on ottanut 
luontokartoittaja Sami Luoma. Kaikki valokuvat 
on otettu selvitysalueella.

Riitsaranlahtea lahden suulta kuvattuna.



6  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  5 | 2009

Tutkimusalueena oli Preiviikinlahden koko Natu-
ra-alue, jonka pinta-ala on 5552ha (liite 1). Prei-
viikinlahti on suuri ja matala merenlahti, joka on 
pohjoisrannoiltaan ja pohjukastaan vahvasti ruo-
vikoitunut. Kohdealue sisältää mm. Yyterin laa-
jat hiekkadyynialueet sekä lukuisia saaria lahden 
ulko-osissa. Jotkut alueen matalista rantaniityistä 
ovat säilyneet laidunnuksen sekä talkootöiden an-
siosta avoimina. Osa tällaisista niityistä on kasva-
nut umpeen, kuten esim. Paarnoorin edusta. Alue 
kuuluu Natura 2000 –verkostoon sekä lintudirek-
tiivin mukaisena linnuston erityissuojelualueena 
(SPA-alue) että luontodirektiivin perusteella suojel-
tavana SCI-alueena eli arvokkaan linnuston lisäksi 
alueella esiintyy EU:n luontodirektiivin perusteella 
suojeltavia luontotyyppejä ja lajeja.

Maastokäynnit kattoivat alueen potentiaaliset 
sudenkorentopaikat hyvin. Kaikki vähänkin avo-
naisemmat kuivan maan alueet Natura-alueen ra-
jan sisällä tutkittiin. Preiviikinlahdella liikkuminen 
on pääosin vaivatonta. Ranta-alueet ovat helposti 
hallittavissa jalan ja vesirajassa pystyy kävelemään 
etenkin matalan veden aikaan kumisaappailla. Me-
riveden ollessa korkealla tarvitaan kahluuhousut. 
Rantavesien pohja on pääosin kävelyä kestävää, ja 
siten kanootti tai soutuvene ei ole lahdella pakol-
linen sudenkorentoselvityksessä kuin Riitsaran-
lahdella. Herrainpäiviltä Yyterin lietteille rannat 
ovat avoimia ja näillä alueilla vesirajassa liikku-
minen tapahtuu kävellen, eikä tällöin ole syytä 
edetä vedessä. Lahden pohjukassa Leveäkarilta 
aina Langsantaan asti rannat kasvavat pääasiassa 
järviruokoa ja niiden edustalla käveleminen vaatii 
vedessä kulkemista, jotta vesirajan lajisto saadaan 
selville. Monet sudenkorentolajit parittelevat ja 
munivatkin juuri ruovikoiden edustalla (esim. vi-
hertytönkorento Coenagrion armatum). 

Preiviikinlahdella on vähän erillisiä allikoita tai 
muita ruovikoiden väliin jääviä suojaisia avove-
sialueita. Saaristovyöhykettä lahden ulko-osissa 

ei ollut tarpeen käydä selvittämässä. Siellä ei ole 
uhanalais- tai direktiivilajeille potentiaalista elin-
ympäristöä ja toisaalta vältyttiin tuhansien pesivi-
en lintuparien pesimäaikaiselta häirinnältä. Myös-
kään lahden pohjukoissa olevia laajoja ruovikoita 
ei ole tarpeen selvittää, jos ei siellä ole suojaisia 
allikoita.

Kohdealue jaettiin ilmakuvassa viiteen osa-
alueeseen. Osa-alueet selvitettiin kahdesti kesän 
aikana otostamisperiaatteella. Vesirajat käytiin 
läpi kävellen muualla, paitsi Riitsaranlahdella, 
jossa kanootti oli välttämätön. Riitsaranlahden ja 
Leveäkarin lintutornin välisellä kluuvilla ei pysty 
kävelemään vesirajaa pitkin kuin lähellä Mooske-
rinojan suuta, sillä pohja on ruovikon laidassa jo 
sangen upottavaa ja pehmeää. Kaikki avoimemmat 
kuivan maan alat käveltiin ns. sik-sakkia kävellen, 
koska niitty- ja luhta-alueita ei kykene metri met-
riltä selvittämään, vaan se tehdään karkeasti läpi-
käyden (=otostaen). Saaristoa, rantametsiä ja yh-
tenäisiä laajoja ruovikoita ei ole tarpeen selvittää. 
Osa-alueiden jako Preiviikinlahdella oli helppoa, 
koska alue on erittäin selkeä ja liikkuminen siellä 
suhteellisen vaivatonta. Yhden päivän aikana ehtii 
vaivattomasti kävelemään esim. Herrainpäiviltä 
Yyterin lietteille liki Riitsaranlahden suuta, reilun 
seitsemän kilometrin matkan, sillä sudenkorentoja 
on tällä osa-alueella enemmän vasta Yyterin liettei-
den ruokoluhdilla ja raivatulla niityllä.

Sudenkorennot määritettiin pääasiassa kiika-
reilla, mutta pyydystäen varmistettiin vaikeampia 
lajipareja. Pyydystetyt yksilöt vapautettiin välittö-
mästi määrityksen tai kuvaamisen jälkeen. Suden-
korentojen runsaudet arvioitiin kuusiluokkaisesti. 
Normaalisti se Suomessa toteutetaan viisiluokkai-
sesti, mutta kohdealueen jakamisen vuoksi myös 
nollaluokat tulee ilmoittaa. Tämän tyyppisessä 
selvityksessä sudenkorentolajin puuttuminen joil-
tain alueilta on kuitenkin tärkeää taustatietoa esim. 
kunnostustöitä suunniteltaessa. Runsausluokissa 

2 Tutkimusalue ja menetelmät
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Enäjärvestä Leveäkarin kluuviin laskevan Mooskerinojan suu alkaa olla melkoisen umpeenkasvanut.

käytetyt lukuvälit ovat käytetyimmät Suomessa 
tehdyissä sudenkorentoselvityksissä: 0= kesän ai-
kana 0 yksilöä, 1= 1-2 yks., 2= 3-9 yks., 3= 10-99 
yks., 4= 100-999 yks., 5= vähintään 1000 yks.

Paras sää maastotöiden onnistumiselle ja tehok-
kaalle korentokartoitukselle on auringonpaisteinen 
ja heikkotuulinen keli. Kesällä 2007 oli runsaasti 
paahteisia päiviä ja sateisia päiviä oli merkittävästi 
vain heinäkuun lopulla. Kesällä 2008 säät olivat 
Porissa poikkeuksellisen huonot lähes koko kesän. 
Kolea säätyyppi vallitsi koko kesäkuun jatkuen 
heinäkuun alkuun asti. Tämän jälkeen lämpötilat 
kohosivat, mutta tuuliset matalapaineet pyyhkivät 

Satakunnan ylitse toistuvasti. Lajisto tuli kuiten-
kin kattavasti selvitettyä Preiviikinlahdelta ja se oli 
melko runsas. Vaikka valtaosa Suomen sudenko-
rentolajeista rikkoi lentoaikaennätyksiään keväällä, 
ajoittui selvityksen painopiste heinäkuulle, jolloin 
yksilöitä oli runsaammin lennossa. Normaalisti 
painopiste olisi ollut kesä-heinäkuun vaihteessa, 
jolloin lajimäärä on suurimmillaan. Selvityspäiviä 
oli kesällä 2008 yhteensä 8 kpl ja ne ajoittuivat ai-
kavälille 6.7.- 29.8. Riitsaranlahdella selvityspäiviä 
oli kesällä 2007 yhteensä neljä ja ne jakaantuivat 
päivämäärinä 22.-23.6., 26.7. ja 6.8.
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Preiviikinlahdella ei aiemmin ole tehty kattavaa 
sudenkorentoselvitystä eikä vertailuaineistoa mah-
dollisten muutosten arvioimiseksi ole.

Kesän 2008 koleus, sateisuus ja tuulisuus vai-
kuttivat sudenkorentojen määriin negatiivisesti. 
Lähes kaikkia lajeja esiintyi normaalia vähemmän. 
Loppukesän lajien tilanne oli lähempänä normaa-
lia. Loppukesän lajeista mm. punasyyskorennot 
(Sympetrum vulgatum) olivat elokuussa normaalin 
runsaita, jolloin yhdeltä seisomalta saattoi arvioida 
satakin yksilöä kerrallaan. Lisäksi ruskoukonko-
rento (Aeshna grandis) oli koleasta kesästä huoli-
matta runsas. Yleensä aina runsas sirokeijukorento 
(Lestes sponsa) oli yllättävän vähälukuinen Preivii-
kinlahdella kesällä 2008. Elokorennolla (Sympetrum 
flaveolum) oli Satakunnassa jälleen heikko esiinty-
misvuosi. Muiden muassa Paarnoorin pohjoisosan 
ruokoluhdat ovat hyvän näköistä korentohabitaat-
tia etenkin pienemmille sudenkorentolajeille, mutta 
siitä huolimatta sielläkin yksilö- ja lajimäärät olivat 
yllättävän pieniä. Syynä lienevät kesän epäotolliset 
säätyypit. Nämä seikat on otettava huomioon tule-
vissa selvityksissä, kun vertailee ja analysoi näiden 
lajien runsauksia ja esiintymisiä.

Kesä 2007 oli helteinen ja sateista oli vain osa 
heinäkuun loppua, joten Riitsaranlahdelle pystyi 
valikoimaan säätyypiltään otollisia selvityspäiviä. 
Kesä 2007 oli Satakunnassa erityisen runsas liito-
korennolla (Epitheca bimaculata) ja täpläkiiltoko-
rennolla (Somatochlora flavomaculata). Vastaavasti 
erittäin huono siniukonkorennolla (Aeshna juncea) 
ja normaalia heikompi elokorennolla (Sympetrum 
flaveolum). Sama tilanne koski käytännössä koko 
Suomea (Sudenkorentoharrastajien Odonata-verk-
ko, suull.ilmoitukset). Nämä seikat on otettava 
huomioon tulevissa selvityksissä, kun vertailee 
ja analysoi näiden lajien runsauksia ja esiintymi-
siä. Myös se, että runsaasta esiintymisvuodesta 
huolimatta liitokorentoa (Epitheca bimaculata) tai 
täpläkiiltokorentoa (Somatochlora flavomaculata) ei 
Riitsaranlahden selvityksessä havaittu.

3 Preiviikinlahdella tavatut sudenkorentolajit

Preiviikinlahdelta löytyi selvitysten aikana 18 
lajia, kun Suomessa tavataan nykyään 55 lajia. La-
jisto koostui normaalista merenlahden lajistosta, 
mutta oli kuitenkin melko monipuolinen. Uhan-
alais- tai direktiivilajeja ei kohdealueelta löytynyt 
selvityksissä.

Preiviikinlahden tuloksia tarkastellessa sil-
miinpistävää on Kuutilonojansuusta Preiviikin 
uimarannalle ulottuva osa-alue 3, jossa esiintyivät 
kaikki muut Preiviikinlahden alueelta löydetyt 
sudenkorentolajit, paitsi Riitsaranlahdella v.2007 
tavattu vihertytönkorento (Coenagrion armatum). 
Kyseisen osa-alueen rikkaus johtuu useista suojai-
sista venevalkamista sekä puoliavoimista niityistä. 
Puoliavoimuus luo tuulensuojaisia ja ravintorik-
kaita paikkoja korennoille. Runsaimmat lajit tuolla 
osa-alueella olivat punasyyskorento (Sympetrum 
vulgatum) sekä okatytönkorento (Enallagma cyat-
higerum). Myös Riitsaranlahden lajimäärä 15 on 
monipuolinen noin sataan hehtariin merenlahtea 
suhteutettuna.  

Selvitysalueen rajaus (= Natura-alueen rajaus) ja 
osa-alueet on esitetty liitteessä 1.

Sudenkorentojen lajimäärät osa-alueittain on esi-
tetty liitteessä 2.

Alueella tavatut sudenkorentolajit on esitetty liit-
teessä 3.

Alueella esiintyvien sudenkorentojen runsaus osa-
alueittain on esitetty liitteissä 4-21.
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Hentosudenkorennot

Sirokeijukorento (Lestes sponsa) esiintyi kaikilla 
osa-alueilla. Laji esiintyy lähes kaikenlaisten vesi-
en äärellä. Tyypillinen loppukesän massalaji kärsi 
kylmästä kesästä 2008, eikä näin ollen esiintynyt 
erityisen runsaana kuin kesällä 2007 (liite 4).

Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans) esiintyi 
kohdealueen lounaisosissa vähälukuisena. Lang-
sannassa varsin karuillakin rantaosuuksilla. Laji on 
paikoittainen Etelä-Suomen rehevissä vesistöissä 
(liite 5).

Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) on 
monenlaisten vesien laji ja lähes koko Suomessa 
yleinen. Preiviikinlahdella laji oli paikoin hyvin 
runsas, etenkin ruokoluhdilla (liite 6).

Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) esiintyy 
Suomessa yleisenä monenlaisissa vesistöissä. Esiin-
tyi koko Preiviikinlahdella ja selvästi runsaimmin 
Riitsaranlahdella (liite 7).

Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) on 
runsaslukuisimpia sudenkorentojamme, varsin-
kin sisävesissä. Merenlahdilla laji on usein vähä-
lukuinen. Preiviikinlahdella havaittiin selvitysten 
aikana kolme yksilöä (liite 8).

Isotytönkorento (Erythromma najas) on Suomessa 
yleinen laji, joka suosii vesistöjä, joissa on runsas 
kelluslehtinen kasvillisuus. Tästä syystä laji ei Prei-
viikinlahdella ole erityisen runsas. Se esiintyi usein 
ruovikoiden reunamilla ja Riitsaranlahden kluuvil-
la jopa sulkivien sorsien veteen jättämien sulkien 
päällä, kuin lumpeenlehdellä ikään (liite 9).

Aitosudenkorennot

Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) on yleisimpiä 
ja tutuimpia korentojamme. Se esiintyy monenlai-
sissa ympäristöissä vesistöistä riippumatta. Prei-
viikinlahdella laji esiintyi varsin runsaana koko 
kohdealueella (liite 10).

Siniukonkorento (Aeshna juncea) on yleinen ja 
kaikenlaisten vesien laji. Esiintyy myös vesistöjen 
ulkopuolella. Preiviikinlahdella lajia esiintyi har-
vakseltaan. Kesällä 2007 ei Riitsaranlahdella tavat-
tu lajia lainkaan (liite 11).

Vaskikorento (Cordulia aenea) esiintyy monenlai-
sissa vesissä, kuoriutuu aikaisin ja on yleisimpiä 

Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans), Paarnoori.

Nuori okatytönkorento (Enallagma cyathigerum), Kaarluoto.

kiiltokorentojamme. Preiviikinlahdella lajia esiintyi 
vain Paarnoorissa ja Riitsaranlahdella (liite 12).

Välkekorento (Somatochlora metallica) on toinen 
maamme yleisistä kiiltokorennoista. Laji suosii eri-
laisia suojaisia vesiuomia, kuten isoja ojia ja vene-
valkamia. Lahden pohjukassa ja Riitsaranlahdella 
havaittiin muutamia yksilöitä (liite 13).

Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) on 
hyvin yleinen ja rehevien vesistöjen tyyppilaji. 
Esiintyi koko Preiviikinlahdella ja Riitsaranlahdel-
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la yksilömäärät ylsivät lähes tuhanteen yksilöön 
(liite 14).

Merisinikorento (Orthetrum cancellatum) on melko 
yleinen laji rannikkoseuduillamme Merenkurkun 
korkeudelle saakka. Laji vaeltaa yleisesti suolaisen 
veden ääreltä kilometrienkin päähän sisämaahan. 
Merisinikorento on eräs Preiviikinlahden tyyppila-
jeista ja se esiintyi joka osa-alueella varsin runsaana 
(liite 15). 

Tummasyyskorento (Sympetrum danae), Eloko-
rento (S. flaveolum) sekä Punasyyskorento (S. vul-
gatum) ovat yleisiä syyskorentoja, joista etenkin 
tummasyyskorento elää kaikenlaisissa vesissä. 
Tummasyyskorentoa esiintyi vähälukuisena joka 
osa-alueella (liite 16). Elokorennon heikot esiinty-
misvuodet näkyivät selvityksissä, eikä lajia tavat-
tu Paarnooria ja Riitsaranlahtea lukuun ottamatta 
muualla (liite 17). Punasyyskorento on lahdella 
massalaji. Sekä Yyterin lietteillä että Riitsaranlah-
den pohjukassa ruovikoista raivatuilla niityillä oli 
alkusyksyllä punasyyskorentoja munimassa sata-
määrin (liite 18).

Uhanalaiset- ja luontodirektiivin 
liitteen II- ja IV(a) –lajit
Selvityksissä ei havaittu uhanalaisia tai luontodi-
rektiivin liitteen II- ja IV(a) –liitteiden lajeja. Po-
tentiaalisimmista lajeista täplä-, lumme- ja siro-
lampikorento (Leucorrhinia pectoralis, - caudalis ja 
–albifrons) vaativat mm. vedenalaista rehevyyttä 
ja mielellään runsasta kelluslehtistä kasvillisuut-
ta. Riitsaranlahden Mooskerinojansuu, Leveäka-
rin kluuvi, Yyterin Hathurunojansuu, Paarnoorin 
pienet allikot, Kuutilonojansuu Lahdenperällä ja 
Träskinojansuu Ooviikissä ovat jossain määrin po-
tentiaalisia kohteita rauhoitetuille lampikorentola-
jeille: täplä-, lumme- ja sirolampikorento (Leucorr-
hinia pectoralis, - caudalis ja –albifrons). Kuitenkaan 
näilläkään paikoilla ei kelluslehtistä kasvillisuutta 
juuri ole. Preiviikinlahtea leimaa matalien rantave-
sien lisäksi se, että rantavesissä ei ole vedenalaista 
kasvillisuutta kuin nimeksi. Tässä lienee pääsyy 
siihen, ettei lahdella ole kuin tavallista merenlah-
den lajistoa.

Lankoorinnokkaa Riitsaranlahden Yyterin puoleisella suulla. Tyypillinen merisinikorentojen (Orthetrum cancellatum) suosi-
ma elinympäristö.
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Vihertytönkorentoa (Coenagrion armatum) esiintyy vain 
Riitsaranlahdella.

Leveäkarin kluuvi lintutornista kuvattuna. Etualan laidunniitty oli rannikkoukonkorentojen (Aeshna osiliensis) suosima 
saalistusalue.

Muut harvinaiset ja 
vähälukuiset lajit
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) on viime 
vuosina taantunut pohjoisessa Keski-Euroopassa. 
Suomessa taantumista ei ole todettu. Laji on Suo-
messa melko harvinainen, mutta paikoin se voi olla 
runsaskin. Laji esiintyi Riitsaranlahden ruokoluh-
dilla sangen runsaana (liite 19).

Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea) on vähälukui-
nen ja paikoittainen laji Etelä-Suomessa. Se viihtyy 
puiden reunustamien vesistöjen äärellä ja usein 
varjoisissa paikoissa. Leveäkarilla havaittiin yksi 
koiras ja Paarnoorissa kolme yksilöä (liite 20). 

Rannikkoukonkorento (Aeshna osiliensis) on Itä-
meren alueen ainoa endeeminen sudenkorentolaji. 
Vaeltaa harvemmin sisämaahan vrt. toinen merilaji 
merisinikorento. Lajia esiintyi kohdealueella har-
vakseltaan ja runsaimmin Riitsaranlahdella (liite 
21).



12  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  5 | 2009

Lähteet

Corbet, P. & Brooks, S. 2008: Dragonflies. HarperCollins Publishers. Lontoo.

Dijkstra, K-D. ja Lewington, R. 2006: Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British wildlife publishing. Gilling-
ham.

Karjalainen, S. 2002: Suomen sudenkorennot, Tammi. Helsinki.

Sandhall, Å. 2002: Trollsländor i Europa. Interpublishing. Stockholm.

Suomen Sudenkorentoseuran verkkosivut: www.sudenkorento.fi

Paarnoorin edustaa.
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LIITE 1.

Selvitysalueen rajaus (=Natura-alueen rajaus) ja osa-alueet



14  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  5 | 2009

LIITE 2.

Sudenkorentojen lajimäärät osa-alueittain

11

12 17

12
15
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LIITE 3.

Alueella tavatut sudenkorentolajit

  Sirokeijukorento   Lestes sponsa

  Hoikkatytönkorento   Ischnura elegans

  Okatytönkorento   Enallagma cyathigerum

  Sirotytönkorento   Coenagrion pulchellum

  Keihästytönkorento   Coenagrion hastulatum

  Vihertytönkorento   Coenagrion armatum

  Isotytönkorento   Erythromma najas

  Ruskoukonkorento   Aeshna grandis

  Kirjoukonkorento   Aeshna cyanea

  Siniukonkorento   Aeshna juncea

  Rannikkoukonkorento   Aeshna osiliensis

  Vaskikorento   Cordulia aenea

  Välkekorento   Somatochlora metallica

  Ruskohukankorento   Libellula quadrimaculata

  Merisinikorento   Orthetrum cancellatum

  Tummasyyskorento   Sympetrum danae

  Elokorento   Sympetrum flaveolum

  Punasyyskorento   Sympetrum vulgatum
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LIITE 4.

Sirokeijukorennon (Lestes sponsa) esiintyminen ja runsaus Preiviikinlahdella

4

3

3

2
4

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 5.

Hoikkatytönkorennon (Ischnura elegans) esiintyminen ja runsaus 
Preiviikinlahdella

0

0

1

2
0

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 6.

Okatytönkorennon (Enallagma cyathigerum) esiintyminen ja runsaus 
Preiviikinlahdella

0

3

4

4
4

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.

LIITE 7.

Sirotytönkorennon (Coenagrion pulchellum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

3

3

4

3
4
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LIITE 8.

Keihästytönkorennon (Coenagrion hastulatum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

1

00

01

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 9.

Isotytönkorennon (Erythromma najas) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

3

3
3

3
3

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 10.

Ruskoukonkorennon (Aeshna grandis) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

3

3

3

3

2

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 11.

Siniukonkorennon (Aeshna juncea) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

2

2

3

2
0

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 12.

Vaskikorennon (Cordulia aenea) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

1

0

0

0

1

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 13.

Välkekorennon (Somatochlora metallica) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

0

0

2

1
2

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 14.

Ruskohukankorennon (Libellula quadrimaculata) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

3

3

3

3
4

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 15.

Merisinikorennon (Orthetrum cancellatum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

3

3

4

3
3

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 16.

Tummasyyskorennon (Sympetrum danae) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

2

2 3

2

3

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 17.

Elokorennon (Sympetrum flaveolum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

 

0

0

0  

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 18.

Punasyyskorennon (Sympetrum vulgatum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

4

3

4

4
3

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 19.

Vihertytönkorennon (Coenagrion armatum) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

0

0

0

03

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 20.

Kirjoukonkorennon (Aeshna cyanea) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

1

2

0

0

0

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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LIITE 21.

Rannikkoukonkorennon (Aeshna osiliensis) esiintyminen ja runsaus
Preiviikinlahdella

1

2

1

0

3

0 = kesän aikana 0 yksilöä, 1 = 1-2 yks., 2 = 3-9 yks., 3 = 10-99 yks., 4 = 100-999 yks., 5 = vähintään 1000 yks.
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Porin Preiviikinlahden Natura-alueelle tehtiin Kokemäenjoki-

LIFE -projektin toimeksiannosta 2008 sudenkorentokartoitus. 

Raportti kuvaa käytetyt menetelmät ja havaitut lajit.
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