METSÄJÄRVEN KORENNOT
M

etsäjärvellä on havaittu 12 sudenkorentolajia, mutta
niitä saattaa olla huomattavasti enemmän. Suomessa on tavattu 62 sudenkorentolajia.
Metsäjärvellä havaitut lajit: hoikkakiiltokorento, isolampikorento, keihästytönkorento, okatytönkorento, pikkulampikorento, ruskohukankorento, ruskoukonkorento, siniukonkorento, sirokeijukorento, sirolampikorento, suoukonkorento ja
tummasyyskorento
Sudenkorentojen toukat kehittyvät yleensä vedessä. Toukkavaihe voi kestää vuosia. Suurin osa aikuisista sudenkorennoista kuolee jo muutaman päivän aikana. Pitkäikäisimmät
yksilöt voivat kuitenkin elää moninkertaisen ajan, viikoista
kuukausiin.
Sudenkorennoilla on suuret
verkkosilmät ja erinomainen
näkö. Usein ne istuvat jollain hyvällä tähystyspaikalla
ja ampaisevat sieltä lentävien
hyönteisten perään, palaten sitten takaisin. Usein korennot käyvät kisailua hyvästä tähystyspaikasta tai lisääntymispaikoilla reviiristä.
Sudenkorento voi käteen otettaessa puraista kipeästi, mutta purema
on vaaraton. Kansanuskomuksen mukaan sudenkorento voi ommella nukkuvan silmät kiinni.

Siniukonkorento on Metsäjärven näyttävin korento. Se partioi rantaviivan tuntumassa.

Sirokeijukorento on loppukesän

Ruskohukankorento on helpoin

Keihästytönkorento on yksi ylei-

Sirolampikorento on rauhoitettu

yleisimpiä korentojamme. Kuvassa koiras.

simmistä sudenkorennoistamme ja sen voi
nähdä alkukesällä.

tunnistaa sen siipien täplistä.

luonnonsuojelulain nojalla. Kuvassa sirolampikorennot ovat paritteluasennossa.

VARAA JA VIIHDY

M

etsäjärven varauskota tarjoaa Sinulle ja ystävillesi tilaisuuden nauttia lähiluonnosta monella eri tapaa.
Viipymällä pidempään, tutkimalla lähiluontoa annat hienon elämyksen lapsillesi tai lastenlapsille. Yöpymällä
kodassa voit opettaa retkiruuanlaittoa ja luonnossa selviytymistä. Kodassa on tarvittavat ruuanvalmistusastiat ja makuualustat yöpyjille. Kankaanpään kyläyhdistys järjestää myös
opastettuja retkiä työporukoille. Kodan varaajan käytössä on
myös soutuvene ja kanootti.

Retkeilijä tunne vastuusi

Tulta laavun tulisijaan ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen
aikana. Varoitustilanteen näet ilmatieteenlaitoksen nettisivulta.
Opeta lapsille tulen sytytys ja sammutus sekä kerro metsäpalon vaaroista.
Sytykkeeksi käyvät maassa olevat irto-oksat, risut, koivun
tuohi tai kuivasta polttopuusta itse vuolemasi kiehinen ja tikut. Lisää isompia puita vähitellen. Käytä puita säästeliäästi.
Huolehdi myös nuotion sammumisesta ja anna nuotion hiipua hiljalleen. Kohenna suuria kekäleitä, jotta ne palavat loppuun. Tuulisella säällä kaada runsaasti vettä sekä tulisijaan.

Katso varaustiedot:
kankaanpaankyla.net

huovinretki.com
facebook.com/
huovinretki

Siivoa jälkesi

Kerää roskat talteen ja vie ne mennessäsi. Vältä muovipakkausten polttamista. Älä yritä polttaa palamattomia jätteitä, kuten säilykepurkkeja tai alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia.

sakyla.fi

