© Sahlbergia Vol. 8: 49-54, 2003

49

Kuva 1. Aeshna mixta koiras — Fig. 1. Aeshna mixta male. [Matti Hämäläinen]
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Migrant individuals of Aeshna mixta were recorded for the first time in Finland in
August-September 2002 and again in August-October 2003. Confirmed observations from several sites along the southern coast of the country (in N: Porvoo, N:
Helsinki, N: Espoo, N: Kirkkonummi, Ab: Pohja, Ab: Karjaa) and from Åland
archipelago (Al: Lemland) are listed. Most records were made in bays by the sea,
but a few also at a distance of 4-6 km from the coast. The distribution A. mixta
and its migratory tendency are briefly discussed. The nearest autochthonous
populations occur in the Riga region in Latvia, and this area might be the source of
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Sami Karjalaisen keväällä 2002 ilmestynyt kirja
”Suomen sudenkorennot”, joka sai hyönteiskirjaksi poikkeuksellisen paljon positiivista julkisuutta eri tiedotusvälineissä, on lyhyessä ajassa
lisännyt huomattavasti kiinnostusta sudenkorentoihin maassamme. Kirjan ansioksi voidaan
myös lukea Suomessa ensi kertaa havaitun Aeshna
mixta -vaelluksen toteaminen, sillä kahden
ensimmäisen löydön tekijät ovat vasta samana
kesänä korentoharrastuksen aloittaneita. Vasta
heidän havaintojensa jälkeen osasimme me ryhtyä
selvittämään esiintymän laajuutta.
Pari viikkoa aiemmin sudenkorentokirjan
hankkinut luontoharrastaja Johan Andersson kuvasi korentoja digitaalikameralla pihapiirissään
Pellingissä, Porvoon saaristossa 7.8.2002.
Tähtäimeen sattui puunoksalla lepäävä ukonkorentokoiras, jonka kuvaaja kirjan lähialueen lajeja
esittelevien kuvien perusteella määritti alustavasti
Aeshna mixtaksi. Lajinmääritys oli helppo
varmistaa jo samana päivänä Sami Karjalaiselle
lähetetyistä kuvista. Myöhemmin elo- syyskuun
aikana Aeshna mixta havaittiin Suomessa useilta
paikoilta etelärannikon tuntumasta. Vuonna 2003
vaeltaneita yksilöitä tavattiin jälleen elo-syyskuussa, lähes kaikilta edellisvuoden löytöpaikoilta
ja myös uusilta paikoilta; ensimmäiset Pellingistä
8 elokuuta.
Suomessa tehdyt havainnot
Alla on lueteltu tiedossamme olevat havainnot
Suomessa v. 2002-2003. Jokaisen löytöpaikan
ensimmäinen tai toinen havainto on varmistettu
pyydystettyjen näyteyksilöiden tai valokuvien
perusteella. Uusintahavaintoina on otettu mukaan
myös lähietäisyydeltä tehtyjä luotettavia näköhavaintoja.
2002. Elo- syyskuun aikana Aeshna mixta havaittiin Suomessa ainakin seuraavilta paikoilta.
N: Porvoo, Pellinki (667:43): 7.8.2002, 1 © (valokuva) metsän reunustamalla, suojaisella ja aurinkoisella aukiolla,
saaren sisäosissa, Johan Andersson; 15.8. 2002, 1 ª, J.
Andersson leg. (M. Hämäläisen kokoelmassa); 17.8.
2002, 1 ©, Matti Hämäläinen & Sami Karjalainen leg. Nämä
yksilöt olivat nuoria, ei vielä täysin värittyneitä.
Näköhavaintoja samassa paikassa vielä 18.8., 25.8. ja
2.9. (J. Andersson).
Ab: Pohja, Pohjanpitäjänlahti (666:30): 25.8. 2002, 1 ª,
Kimmo Virta leg.; 26.8. – 20.9. välisenä aikana havaittiin
kymmeniä yksilöitä (©, ª) viidessä eri paikassa Pohjanpitäjänlahden rannalla (Kimmo & Pertti Virta); 3.9.2002,
muutama yksilö (©, ª) Pohjan venesatamassa (M. Hä-

mäläinen & S. Karjalainen).
Ab: Pohja, Rånäs (666:31): 28.8.2002, 1 ©, P. Virta leg.
Löytöpaikka on pieni puutarhalammikko 4 km rannikosta.
Lisäksi paikalta on 3 näköhavaintoa; viimeisin 4.9. (2 yksilöä).
Ab: Karjaa, Lepinjärvi (666:31): 4.9.2002, 1 © , P. Virta leg.
Löytöpaikka on rehevä lintujärvi, 8 km pohjoiseen Suomenlahden rannikosta ja 6 km itään Pohjanpitäjänlahdesta.
N: Kirkkonummi, Espoonlahti, Morn (667:36): 4.9.2002, 2
©, M. Hämäläinen leg. 5.9.2002 (Larry Huldén & M.
Hämäläinen) ja 11.9.2002 (M. Hämäläinen) paikalla nähtiin
molemmilla kerroilla 4-6 yksilöä lentelemässä rantaruovikon reunassa tai läheisillä niityillä.
N: Espoo, Espoonlahti, Lasilahti (667:36): 5.9.2002, 2 ©,
M. Hämäläinen & L. Huldén leg. ja muutamia muita nähty.
Myöhemmin alueella havaittiin lajia 12.9.2002 (M.
Hämäläinen), 25.9. (M. Hämäläinen) ja 29.9. (S. Karjalainen
& M. Hämäläinen). Yleensä rantaniityn reunassa tai läheisillä niityillä havaittiin yhteensä 5-6 yksilöä, 29.9. enää
1 © ja 1 ª.
N: Espoo, Laajalahti (667:37): 7.9. 2002, näköhavainto 2
© (L. Huldén); 13.9.2002, 2 ©, M. Hämäläinen leg. 26.9.2002
(S. Karjalainen) ja 28.9.2002 (M. Hämäläinen) havaittiin
kummallakin kerralla yksi ©.
N: Helsinki, Viikki, Vanhankaupunginlahti (667:39):
9.9.2002, havaittu 4-5 koirasta rannassa ja 1 ª läheisessä
pellonreunassa (M. Hämäläinen).
N: Espoo, Finnoviken, näköhavaintoja 3-4 yksilöä
syyskuussa L. Huldén & Anders Albrecht.
2003. Laji havaittiin useimmista edellisvuoden löytöpaikoista, mutta myös uusilta paikoilta. Ensimmäiset havainnot tulivat jälleen Pellingistä, jossa nähtiin runsaslukuisesti nuoria yksilöitä täsmälleen samassa paikassa
kuin v. 2002.
N: Porvoo, Pellinki (667:43): 8.8.2003, useita nuoria yksilöitä (©, ª ) nähty ja valokuvattu (J. Andersson) samalla
aukiolla kuin v. 2002; 9.8. yhteensä peräti n. 60 nuorta
yksilöä nähty samassa paikassa (J. Andersson). Näköhavaintoja vielä 2.10. saakka.
Ab: Pohja, Fiskars, Trindsjö (667: 30): 21.8. 2003, 1 nuori
© , K. Virta leg. Pohja, Fiskars (667:30): 27.8.2003, 1 ©
sekä syyskuussa 2003 1 ©, P. Virta leg. Pohja, Gennäs,
Rånäs useita yksilöitä, P. Virta leg.
Al: Lemland, Lågskär (665:10): 20-25.8.2003, useita koiraita
nähty ja 4 © (2 nuorta ja 2 värittyneempää) pyydystetty
20-21.8. (Petro Pynnönen & Vienna Setälä leg., näytteet
Luonnontieteellisessä keskusmuseossa). Lågskär on pienehkö avoin ulkosaari, 20 km lounaaseen Lemlannin pääsaarelta.
N: Helsinki, Tähtitorninmäki (667: 38): 27.8.2003 1 ©, Deniz
Bilici leg. (Vesa Varis det.; näyte Luonnontieteellisessä
keskusmuseossa).
N: Kirkkonummi, Espoonlahti, Morn (667:36): 6.9.2003,
muutamia yksilöitä (©, ª) nähty (M. Hämäläinen); yksi
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pyydystetty koiras oli vielä melko nuori, muut nähdyt
koiraat täysin värittyneitä.
N: Espoo, Keskuspuisto (667: 37): 7.9.2003, 4-5 © nähty
lentelemässä suojaisella ja aurinkoisella, osittain pensastuneella niityllä (1 ©, M. Hämäläinen leg.). Samalla
paikalla näkyi 10.9. 4 © yhdessä lentelemässä l niityn yllä
ja 1 ª pensaikossa; 16.9. 1 ©, mutta 22.9. ei enää nähty,
vaikka sää oli suotuisa (M.Hämäläinen)
N: Espoo, Laajalahti (667:37): 9.9.2003, 3-4 © nähty ja 1 ©
valokuvattu Villa Elfvikin luona (M.Hämäläinen); 16.9.
useita yksilöitä samassa paikassa (S. Karjalainen). 1.10.
muutamia yksilöitä Villa Elfvingin lähellä (M.Hämäläinen).
3.10. 1 © Otaniemen Servinniemessä (M. Hämäläinen).
Lajia ei näkynyt Laajalahdella vielä 9.8. (L. Huldén).
N: Espoo, Finnoviken (667:37): 10.9.2003, 2 © nähty (M.
Hämäläinen).
N: Kirkkonummi, Espoonlahti, Edesviken (667:36):
13.9.2003, 1 © valokuvattu (Juhani Apunen).
N: Espoo, Espoonlahti, Lasilahti (667:36): 14.9.2003, 3 ©
nähty ja valokuvattu (Tuomo Lehikoinen). Samalta paikalta myös 5.9. tehdyt hieman epävarmaksi jääneet näköhavainnot (M.Hämäläinen ja S. Karjalainen). 3.10 vielä 1
© (S. Karjalainen). Lajia ei näkynyt alueella vielä 9.8.,
12.8. eikä 19.8. (M.Hämäläinen).
N: Helsinki, Viikki, (667-668: 39): 17.9.2003, 2-3 koirasta
nähty Vanhankaupunginlahden rannassa ja muutama
yksilö Viikin koetilan pelloilla lähellä metsänreunaa (2 ©
M. Hämäläinen leg.). 3.10. 1 yksilö Pornaistenniemessä
(Tapio Taponen). Lajia ei havaittu alueella vielä 12.8. (M.
Hämäläinen).

Helsingin ympäristön merenlahdilla A. mixta lenteli
yleensä rantaruovikossa tai rantaniityllä lähellä
metsänreunaa sekä läheisillä suojaisilla ja
aurinkoisilla niittyaukeamilla saalishyönteisiä
pyydystäen. Samoilla paikoilla esiintyi myös A.
juncea ja A. grandis. Mixta on melko helppo
erottaa niistä pienemmän kokonsa vuoksi.
Lentäessään se pitää takaruumiinsa suorana, sen
sijaan lentävän juncean takaruumis on hieman
käyristynyt. Mixta lentelee tasaisesti kaarrellen 24 m korkeudella, usein 3-4 koirasta kaikessa rauhassa samalla paikalla. Toisinaan koiraat lensivät
matalalla ”pyrähdyksittäin” kasvuston seassa
ravintoa pyydystämässä saalista. Useimmat myöhään syyskuussa ja lokakuun alussa nähdyt yksilöt
lentelivät selvästi matalammalla kuin aiemmin elosyyskuussa. Etelänukonkorennot laskeutuvat usein
lepäämään lehtipuihin ja pensaisiin pitkiksi ajoiksi,
jopa kymmeniksi minuuteiksi kerrallaan. Tällöin ne
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eivät ole lainkaan arkoja vaan niitä on helppo
lähestyä aivan viereen. Ne riippuvat pystysuorassa
tai hieman vinossa asennossa oksista, yleensä 0,54 m, mutta joskus kymmenenkin metrin korkeudella. Yhtään lisääntymiseen liittyvää havaintoa
ei meillä ole tehty. Sen sijaan Espoonlahdella Matti
Hämäläinen havaitsi (12.9.) A. juncea koiraan
yrittävän paritella A. mixta naaraan kanssa. Epäonnistunut yritys kesti vain 30 sekuntia ja naaras
laskeutui oksistoon lepäämään.
Etelänukonkorentoja on tavattu yleensä vain
iltapäivisin aurinkoisina päivinä, klo 13-17 välisenä
aikana. Laji vaatii selvästi enemmän lämpöä
aktiivisuuden alkamiseen kuin muut syyslajit. 1.10.
2003 Laajalahdella etelänukonkorennot ilmestyivät
paikalle vasta klo 13.30, vaikka koko aamun oli
ollut aurinkoista ja Aeshna juncea, Sympetrum
danae ja S. vulgatum olivat lennossa jo klo 11
jälkeen.
Syyskuun puolivälissä 2002 säätila muuttui
etelärannikonkin tuntumassa parissa päivässä lähes
helteestä yöpakkasiin ja tavallista kylmempään
säähän. Kuun lopussa oli muutamia aurinkoisia
päiviä, 29.9. oli jopa 16 ºC lämmintä. Tällöin tehtiin
Espoonlahdella viimeiset havainnot lajista.
Lokakuun alussa oli jälleen jo koleampaa ja
ensilumi satoi jo aamuyöllä 5.10. Syyskuun alun
2003 yöpakkaset eivät haitanneet A. mixtaa ja
kuukausi oli keskimääräistä aurinkoisempi ja
vähäsateisempi. Lokakuun alussa oli vielä pari
aurinkoista päivää ja korentoja näkyi vielä lennossa
(ª 11-12 C varjossa).
Ensimmäinen A. mixta havainto julkistettiin
Helsingin Sanomissa (Karjalainen 2002b). Muita
lajiin liittyviä kirjoituksia, ks. Kauppinen (2002),
Hämäläinen (2003) ja Karjalainen & al. (2003).
Lajin levinneisyys ja vaellustaipumus
A. mixta esiintyy kautta koko Etelä- ja KeskiEuroopan ja Pohjois-Afrikan rannikkoalueen
Marokosta Tunisiaan. Itään päin sen levinneisyysalue ulottuu etelässä Turkin, Israelin, Siinain,
Irakin ja Iranin kautta Kashmiriin saakka; pohjoisessa Moskovan eteläpuolitse yli koko KeskiAasian Barabinskajan arolle ja Omskin ympäristöön saakka Lounais-Siperiassa ja sieltä Altain
kautta Mongolian luoteisosaan ja eteläiseen
Transbaikaliaaan, Amuriin, Mantsuriaan ja
Vladivostokin alueelle. Lisäksi laji esiintyy
Japanissa pääsaaren (Honshu) pohjoisosassa ja
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Hokkaidossa. Asahina (1988) erotti japanilaiset
populaatiot alalajiksi A. mixta soneharai.
A. mixta on univoltiininen laji. Munat talvehtivat ja toukat kehittyvät yleensä nopeasti
seuraavan alkukesän aikana (Corbet 1999,
Norling & Sahlen 1997). Lajin vakituisen esiintymisalueen pohjoisosissa aikuiset kuoriutuvat
vasta heinäkuun lopulla tai elokuun alussa ja
lentokausi jatkuu pitkälle lokakuuta. Lajin
yksivuotinen kehitys vaikeuttaa sen vakiintumista
pohjoisemmilla alueilla. Keski-Euroopassa laji
kehittyy pääasiassa lammissa ja järvissä, joissa on
runsas reunakasvisto, mutta myös kanaaleissa ja
muissa hitaasti virtaavissa vesissä.
A mixtalla on taipumus lähteä vaeltamaan
sopivien sääolosuhteiden vallitessa. Tätä kuvaa
myös lajin englanninkielinen nimi on ”migrant
hawker”. Kirjallisuudessa on kuitenkin yllättävän
vähän yksityiskohtaisia tietoja lajin vaelluksista.
Vaeltamaan lähtevät yksilöt ovat pääasiassa nuoria
immatureita yksilöitä (Fraser, 1936b, 1943b,
Merrit & al. 1996), mutta myös vanhempien lisääntymiskykyisten yksilöiden on todettu vaeltavan
(Brown & al. 1958).
Keski-Euroopassa A. mixta on paikoin yleinen laji, joka on viime vuosikymmenien aikana
laajentanut esiintymisaluettaan länteen ja pohjoiseen. Se kuuluu harvoihin tällä alueella selvästi
runsastuneisiin sudenkorentolajeihin, ja se ei ole
millään tavoin uhanalainen. Vielä 1940-luvun alussa
lajia pidettiin Brittein saarilla pääasiassa vaeltajana,
ja sillä oli vain yksittäisiä lisääntyviä populaatiota.
Nykyään se esiintyy vakituisena laajalla alueella
Englannin etelä- ja kaakkoisosissa (Merrit & al.
1996), mutta vaeltavia yksilöitä tavataan säännöllisesti myös pohjoisempana. V. 1998 laji tavattiin
vaeltajana Man-saarella ja v. 2000 Irlannin
eteläosasta (Parr 2001). Myös Saksassa se on
levinnyt pohjoisemmaksi sekä selvästi yleistynyt
viimeisen 100 vuoden aikana (Sternberg &
Buchwald, 2000). Hollannissa laji on hyvin yleinen
ja vuosittain kanta vahvistuu idästä tai etelästä
vaeltaneilla yksilöillä (Nederlanse Vereniging voor
Libellenstudie, 2002). Itämeren länsipuolella laji
elää vakituisena Tanskan eteläosissa, mutta
lämpiminä kesinä vaeltaneita yksilöitä tavataan
usein koko maassa (Nielsen, 1998). Ruotsissa
lajilla on lisääntyviä populaatiota ainakin Skånessa,
mutta lajia on tavattu myös maan länsiosassa
Östergötlandiin saakka, Öölannissa ja Gotlannissa
(Sahlen, 1996, Sahlen, in litt.). Puolassa laji esiintyy
yleisenä ja vakituisena myös Itämeren rannikolla

ja maan pohjoisosissa (Rafal Bernard, in litt.).
Liettuasta se tunnetaan 10 paikkakunnalta (Spuris
1971, Stationyte, 1993, R. Bernard, in litt.) ja
Latviasta on tiedossa yli 30 löytöpaikkaa (Spuris
1956, Spuris 1963); yleisin se on Riikan
ympäristössä ja Kurzemen lounaisosassa. Rafal
Bernard’in (in litt.) mukaan on varmaa, että lajilla
on Liettuassa ja Latviassa vakituinen kanta, vaikka
osa havainnoista ilmeisesti koskee vaeltavia
yksilöitä. Rintelen (1997) löysi A. mixtaa useiden
muiden sudenkorentolajien lisäksi Liepadan
etäpuolella Latvian länsirannikolla pidetyistä
lintuverkoista.
Virossa on tehty vain muutamia havaintoja, ilmeisesti kaikki vaeltaneita yksilöitä. Useimmat
havainnot ovat länsirannikolta. Varhaisin havainto
on Puhdusta 7.10.1951, 1 ©, 1 ª (Remm, 1957).
Kablissa pidetyistä lintuverkoista syyskuun alussa
1994 tallennetuista 205 määritetystä sudenkorennosta peräti 92 oli A. mixtaa (Ruusmaa,
1995). Mati Martin (in litt.) näki sadoittain yksilöitä
länsirannikolla 4.8. 2001 ja 5.8. 2002 hän löysi
4-5 yksilöä 100 km päässä rannikolta.
On todennäköistä, että A. mixtaa on vaeltanut Suomeen jo aiempinakin lämpiminä kesinä,
mutta korennot ovat jääneet havaitsematta. Pääsyynä kesällä 2002 Suomeen asti ulottuneelle
vaellukselle lienee ollut Etelä-Suomessa ja koko
Baltiassa vallinnut poikkeuksellisen lämmin ja kuiva
sää, etenkin koko elokuun ajan.
Matti Leskinen on vuodesta 1997 tehnyt
havaintoja mm. hyönteisistä Doppler säätutkalla
Helsingissä (muistiinpanoja luettavissa osoitteesta
http://www.helsinki.fi/~mleskine/kaiku/vasu.html).
Havaintojen mukaan vuoden 2002 ensimmäisen
havainnon aikaan (7.8) ei ollut etelävirtauksia,
mutta 22.7 – 28.7. oli päivisin etelän ja lounaan
välisiä virtauksia, jolloin oli havaittu runsaasti suuria
hyönteisiä. On arvioitu että osa oli tullut Suomenlahden yli. Vuonna 2003 oli hyvin samantyyppinen tilanne: 31.7 – 3.8. vallitsi etelän ja idän
välisiä ilmavirtauksia (7-15 m/s) ja ensimmäiset
mixta-havainnot saatiin 8.8 ja 9.8 Pellingissä. On
huomattava etteivät nämä ilmavirtaukset edusta
tyypillisiä vaellustilanteita. Kuitenkin on tutkalla
säännöllisesti havaittu runsaasti hyönteisiä 5002000 metrin korkeudella kunhan lämpötila on
riittävän korkea eikä ole merkittäviä sateita. Tämä
merkitsee että kerätyistä hyönteisnäytteistä paljon
suurempi osuus kuin mitä aikaisemmin on arveltu
edustaakin vaeltaneita yksilöitä, joko kotimaisia
tai ulkomaisia lajeja.
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Kuva 2. Aeshna mixta naaras ja koiras. — Fig. 2. Aeshna mixta female and male.[Matti Hämäläinen]

On todennäköisintä, että korennot ovat kuoriutuneet Latviassa Riian lahden eteläpuolella, jossa
A. mixtan tiedetään esiintyvän melko yleisenä ja
vakituisena lajina (Spuris 1956, Bernard, in litt.).
Joka tapauksessa ne ovat tulleet etelästä Viron rannikkoa seuraten ja ylittäneet Suomenlahden ja
saapuneet ensin mm. Pellinkiin. Sitten ne näyttävät
vähitellen edenneen länteen päin, v. 2003 aina
Ahvenanmaalle saakka. Itäiseltä Suomenlahdelta
ei ole havaintoja. 11.9.2002 Larry Huldén ja
Anders Albrecht etsivät lajia turhaan muutamilta
sopivilta merenlahdilta Virolahdella, Haminassa ja
Pernajassa. Sää oli suotuisa ja muita ukonkorentolajeja näkyi lennossa.
Myös kesällä 2003 oli hyvin lämmin sää heinäkuussa. Elokuun alkupuolella 2003 Pellinkiin
runsaslukuisena ilmestyneet yksilöt olivat vielä
nuoria, hailean värisiä. Lågskärillä oli 20-25.8.
2003 sekä nuoria, että värittyneempiä yksilöitä,
samoin vielä Kirkkonummella 6.9.2003. Nuorten
yksilöiden näkeminen lajin edellisvuotisilla esiintymispaikoilla voi helposti erehdyttää luulemaan
yksilöiden olevan löytöpaikan lähellä kuoriutuneita.
Kuitenkin kaikki Suomessa tavatut yksilöt ovat
varmasti tänne vaeltaneita. Laji lähtee vaeltamaan

nimenomaan pian kuoritumisen jälkeen. Lajin
löydyttyä runsaslukuisena Pellingistä 8.8.2003,
nuoria yksilöitä etsittiin turhaan muutamilta Espoon
ja Helsingin edellisvuoden löytöpaikoilta 9-19.8.
Merenlahdet, joissa valtaosa havainnoistamme on
tehty, eivät edes teoriassa sovellu elinpaikaksi A.
mixtan alkukesällä nopeasti kehittyville toukille,
koska veden lämpötila on alkukesällä liian matala.
A. mixta yksilöt tulevat sukukypsiksi melko hitaasti
aikaisintaan 17 vrk kuluttua kuoriutumisesta
(Corbet 1999, s. 263), mutta aika vaihtelee paljon
ylöspäin. Algeriassa lajin sukukypsyyden saavuttaminen kestää jopa 140 vrk, jonka ajan ne oleskelevat ylängöillä kaukana lisääntymispaikoiltaan
kuuman ja kuivan kauden ajan (Samraoui & al.
1998).
Suomeen vaeltaneet yksilöt näyttävät jäävän
oleilemaan pienilmastoltaan suotuisiin lämpimiin
paikkoihin merenlahtien läheisyyteen. Kaukaisimmat havainnot on tehty 5-6 km päässä rannikosta.
Espoon keskuspuistossa ne esiintyivät metsämaastossa ympäristöään hieman alempana olevalla
2 hehtaarin niittyaukeamalla, tuulelta suojaisessa
ja aurinkoisessa paikassa kaukana vesistä.
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Lajituntomerkit
Suomen lajeista A. mixta muistuttaa ulkonäöltään
eniten siniukonkorentoa A. junceaa, mutta on
pienikokoisempi (Kuvat 1-2). Keskiruumiin keltaiset sivujuovat ovat mixtalla selvästi leveämmät,
etummainen niistä yläpäästä voimakkaasti kaventunut. Olkajuovat ovat hyvin pienet, tai naaraalla
toisinaan puuttuvat (vrt. A. caerulea). Molemmilla
sukupuolilla on selvä vaaleankeltainen kolmionmuotoinen tai T-kirjainta muistuttava kuvio
takaruumiin 2. jaokkeen selkäpuolella. Koiraan
takasiipien tyvikolmio on kolmisoluinen (juncealla
kaksisoluinen). Naaraan perälisäkkeet ovat hyvin
pitkät.
Kiitokset: Kiitämme seuraavia henkilöitä saamistamme
A. mixta havainnoista sekä lajin levinneisyyttä ja
elintapoja koskevista tiedoista: Johan Andersson, Juhani
Apunen, Rafal Bernard, Veronica Gustavsson, Mikk
Heidemaa, Vincent Kalkman, Tuomo Lehikoinen, Matti
Leskinen, Mati Martin, Adrian Parr, Petro Pynnönen,
Janika Ruusmaa, Göran Sahlén, Vienna Setälä, Tapio
Taponen, Kimmo Virta ja Pertti Virta.
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