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Suomelle uusi sudenkorentolaji!
Sain 7.8. sähköpostia "Vaimoni osti muutama viikko sitten sudenkorentokirjasi ja
innostuin valokuvaamaan korentoja. Tänään onnistuin vihdoinkin saamaan
ukonkorennosta kunnolliset kuvat. Mutta mikä laji? ... Se kuva joka kirjassasi parhaiten
täsmää on s. 185 oleva Aeshna mixta. Voiko olla mahdollista? Asun Pellingissä Porvoon
saaristossa. Terveisin Johan Andersson."
Kuvat olivat selkeitä ja tuntomerkit näkyivät niissä hyvin. (Nämä kuvat ovat nähtävissä
www.pellinge.net -sivuilla luontopäiväkirjassa, 8.8.2002.) Katsoin kuvia tarkkaan ja
kävin mielessäni kaikki mahdolliset lajit läpi. Se ei voi olla muu kuin Aeshna mixta,
kaikki tuntomerkit täsmäävät! Uusi laji Suomelle, vaeltanut tänne jostain etelämpää.
Kävin löytöpaikalla Pellingissä seuraavana päivänä, mutta yhtään yksilöä en nähnyt.
Myöhemmin Johan sai yhden yksilön kiinni, ja minäkin sain toisella vierailulla
valokuvattua lajia.
Kirjoitin Suomen uudesta sudenkorennosta (ja muista kesän merkittävistä
sudenkorentolöydöistä) Helsingin Sanomiin 24.8.2002. Kyseisessä lehdessä julkaistiin
myös Johan Anderssonin valokuvaama maamme ensimmäinen etelänukonkorento.
Tämän jälkeen lajista on saatu uusia havaintoja. Kimmo ja Pertti Virta löysivät lajin
Pohjasta ensi kerran 25.8. ja havaintoja on monia senkin jälkeen ja myös
naapurikunnasta Karjaalta. Matti Hämäläinen tapasi lajia Kirkkonummella 4.9.,
seuraavana päivänä Espoossa ja 9.9. myös Viikissä Helsingissä. Laji tavattiin siis
kuudesta eri kunnasta.
Huom: Tarkemmat tiedot etelänukonkorennon vaelluksista löytyy seuraavasta julkaisusta: Hämäläinen, Matti,
Hulden, Larry & Karjalainen, Sami. 2003. Etelänukonkorennon (Aeshna mixta Latreille, 1805) vaellukset
Suomeen 2002-2003 (Odonata, Aeshnidae). Sahlbergia 8(2): 49-54.
Huom: Kiinnostavimmat vuonna 2002 tehdyt havainnot on koottu tähän artikkeliin: Karjalainen, Sami,
Hämäläinen, Matti, Hulden, Larry. 2003. Aeshna mixta funnen i Finland och annat intressant. Nord.
Odonatol. Soc. Newsl. 8-9 (1): 6-8.
Kopioita näistä julkaisuista voi pyytää minulta. Sähköisinä niitä ei ole, lähetä siis postiosoitteesi.

Poikkeuksellisen paljon muitakin merkittäviä sudenkorentolöytöjä
Kaikille Suomen neljälle uhanalaiselle lajille on tänä vuonna löydetty uusia esiintymiä!!
Uhanalaiset lajit voit tarkistaa lajiluettelosta. Tärkeimpiä löytöjä on listattu seuraavassa.
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Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa) on löydetty
maastamme tänä kesänä ensi kerran 21 vuoteen. Fred
Arnaboldi löysi 16.7. monia yksilöitä Tammisaaresta.
Edellinen vuoden 1981 havainto oli myös
Tammisaaresta.
Itse olen käynyt kyseisellä paikalla parikin kertaa
elokuussa ja olen nähnyt monia lajin yksilöitä. Kuvassa
oikealla on suurennettuna tämä minikokoinen, vain
runsaat kaksi senttimetriä pitkä ja hyvin hoikka
sudenkorento. Kuvan yksilö on koiras.

UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Löysin 11.6. Espoosta (Uusimaa) uhanalaisen
eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) populaation. Laji on aiemmin löydetty vain
muutamasta paikasta kaakkoisesta Suomesta (Vehkalahti, Mäntyharju ja Ulko-Tammion
saari).
Löysin toisenkin eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) populaation 19.6.
Löytöpaikka on Sipoo (Uusimaa).
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) on löydetty myös Hangosta (Uusimaa),
löytäjänä Fred Arnaboldi päivämäärällä 9.7.
UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Yksi eteläntytönkorennon (Coenagrion puella) yksilö
on tavattu myös Pohjasta (Varsinais-Suomi), löytäjänä Pertti Virta.
Eteläntytönkorento näyttää olevan vahvasti leviämässä Etelä-Suomessa. Aiemmin
tunnetut esiintymät olivat puroilla, mutta nyt sitä on tavattu muunlaisistakin
ympäristöistä.
UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Jussi Mäkinen löysi 17.6. Lahdesta (Etelä-Häme)
kerityönkorennon (Ischnura pumilio) koiraan sorakuopasta ja seuraavana päivänä noin
kilometrin päästä useita yksilöitä. Aiemmin keritytönkorento on löydetty ainoastaan
Espoosta, Ahvenanmaan Sundista ja Virolahdelta.
UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Kimmo ja Pertti Virta löysivät sorjahukankorentoja
(Libellula fulva) Pohjasta (Varsinais-Suomi) 12.7. (ja sen jälkeen useamman kerran
uudestaan).
UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Timo Saarinen löysi sorjahukankorentoja (Libellula
fulva) Lopelta (Etelä-Häme). Ensimmäisen kerran hän havaitsi niitä jo vuonna 2001,
mutta pystyi määrittämään ne vasta kirjani ilmestymisen jälkeen. Vuonna 2002 hän tapasi
lajia samalla paikalla uudestaan.
Sorjahukankorennolla on aiemmin ollut vain yksi tunnettu vakituinen esiintymispaikka,
Kiteella. Vielä ei tiedetä ovatko nyt löydetyt esiintymät pysyviä.
UUSI MAAKUNTAHAVAINTO. Jyväskylän yliopisto on kartoituksissaan löytänyt
viherukonkorennon (Aeshna viridis) Merikarvialta (Satakunta).
Tämän lisäksi maastamme on tänä vuonna löydetty myös seuraavien harvinaisten lajien
uusia esiintymiä: kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia), hoikkasinikorento
(Orthetrum coerulescens), täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis).
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Maakuntakarttaan on päivitetty vuoden 2002 uudet maakuntahavainnot.
Sudenkorennot aloittivat lentonsa tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin
Kesä 2002 on ollut erityisen aikaisessa. Seuraavaan listaan on koottu kesän ensimmäisiä
havaintoja lajeittain. Kolmella tähdellä (***) merkityt ovat uusia aikaisuusennätyksiä.
Niitä on tehty peräti 23 lajista.
Toukokuussa aloittivat lentonsa ainakin seuraavat lajit:
*** Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 9.5. Eura (TH)
*** Vaskikorento (Cordulia aenea) 9.5. Eura (TH)
*** Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 10.5. Eura (TH)
*** Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 11.5. Hollola (JM)
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 14.5. Lohja (JS), 15.5. Espoo (SK) & 15.5. Eura
(TH)
*** Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus) 23.5. Espoo (SK)
Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) 23.5. Kirkkonummi (SK)
Isotytönkorento (Erythromma najas) 23.5. Kirkkonummi ja Espoo (SK)
*** Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 23.5. Kirkkonummi ja Espoo (SK)
*** Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 23.5. Espoo (SK)
*** Karvaukonkorento (Brachytron pratense) 23.5. Mietoinen (AH, ilmoittanut:PV)
*** Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans) 29.5. Espoo (SK)
*** Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes) 30.5. Espoo (SK)
*** Immenkorento (Calopteryx splendens) 30.5. Espoo (SK)
*** Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 31.5. Sahalahti (PV)

Muiden lajien vuoden ensimmäisiä havaintoja:
*** Välkekorento (Somatochlora metallica) 2.6. Punkalaidun (PV)
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum) 4.6. Korppoo (JM)
*** Litteähukankorento (Libellula depressa) 6.6. Espoo (SK) sekä 6.6. Karjalohja (MH)
*** Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 6.6. Kangasala (PV)
Neidonkorento (Calopteryx virgo) 7.6. Porvoo (PVB)
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 8.6. Sahalahti (PV) & 8.6. Eura (TH)
*** Siniukonkorento (Aeshna juncea) 8.6. Korppoo (JM)
*** Purokorento (Cordulegaster boltonii) 9.6. Espoo (MH)
Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula) 9.6. Mikkeli (AV)
*** Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) 11.6. Espoo (SK)
Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) 11.6. Lahti (JM)
*** Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 12.6. Espoo (SK & MH)
Liitokorento (Epitheca bimaculata) 12.6. Sysmä (JM)
*** Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 13.6. Espoo (MH)
Isokeijukorento (Lestes dryas) 16.6. Virolahti (SK & JK)
Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) 16.6. Heinolan mlk (SK & JK)
Keritytönkorento (Ischnura pumilio) 16.6. Virolahti (SK & JK)
*** Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) 16.6. Jaala (SK & JK)
Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens) 16.6. Heinolan mlk ja Jaala (SK & JK)
*** Tummasyyskorento (Sympetrum danae) 17.6. Lahti (JM)
*** Elokorento (Sympetrum flaveolum) 18.6. Sysmä (JM)

Huom: Monet lajit ovat todellisuudessa aloittaneet lentonsa selvästi aiemmin, mutta
esiintymispaikoissa ei ole käyty ennen listan päivämäärää.
Havainnoitsijat:
AH Antti Haarto
AV Antti Virkkunen
HK Hannu Koskenvaara
JK Juha Kauppinen
JM Jussi Mäkinen
JS Jan Södersved
MH Matti Hämäläinen
SK Sami Karjalainen
TH Tuomo Hurme
PV Pekka Valtonen
PVB Peter von Bagh
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