Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot

1/4

http://korento.net/vuosi2003.html

Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot
korento.net

Vuosi 2003

Etusivu
Kirja
Valokuvat
Lajiluettelo
Maakuntahavainnot
Lentoajat
Uudet havainnot
Lataa
Extra
Postituslista
Linkit
Yhteystiedot
In English

Etelänukonkorentohavainnot vuonna 2003
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. Artikkeli on nyt saatavana pdf:nä

Viime vuonna maallemme uutena lajina löydetty etelänukonkorento (Aeshna mixta) on
tavattu tänäkin vuonna ja jälleen Porvoon Pellingissä. Lajin havaitsi jälleen Johan
Andersson. Yksilöitä oli runsaasti. Ensihavainnon päivämäärä oli tänä vuonna 8.8.
Havaintoja on lukuisia muitakin. Valokuvia on nähtävissä www.pellinge.net -sivuilla
luontopäiväkirjassa (esim. 9.8., 7.9. tai 5.10.2003).
Kimmo Virta tapasi etelänukonkorennon (Aeshna mixta) Pohjassa 21.8.
Petro Pynnönen ja Vienna Setälä löysivät useita etelänukonkorennon yksilöitä Lemlandin
Lågskäriltä. Ensimmäiset havainnot tehtiin 20. elokuuta. Kyseessä on UUSI
MAAKUNTAHAVAINTO (Ahvenanmaa).
Kirkkonummella Espoonlahden rannalla Matti Hämäläinen (MH) tapasi lajin 6.
syyskuuta. Juhani Apunen (JAP) valokuvasi lajia Espoonlahden rannalla 13. syyskuuta.
Matti Hämäläisen Espoon havaintoja ovat mm. keskuspuisto 7.9. ja 16.9., Laajalahti 9.9.
ja 1.10., Suomenoja 10.9. ja Otaniemi 3.10. Tuomo Lehikoinen (TLe) valokuvasi lajia
Espoossa Fiskarsin mäellä (Lasilaakso) 14.9. Minä itse (SK) näin useita lajin koiraita
Laajalahdella Villa Elfvikin lintutornin vieressä 16.9. ja Lasilaaksossa 3.10.
Viikissa Helsingissä lajia tavattiin 17.9. (MH). Elokuulta on vielä tarkentumaton tieto
lähempää Helsingin keskustaa. Tapio Taponen (TT) tapasi lajin 3.10.
Vanhankaupunginlahdella.
Kaikki havainnot etelänukonkorennosta (Aeshna mixta) ovat tervetulleita.
Etelänukonkorento muistuttaa useita muita ukonkorentojamme, mutta on muita syksyllä
lentäviä ukonkorentoja pienempi. Parhaimmat tuntomerkit näkyvät alla olevasta kuvasta.
Lajin tuntomerkit löytyvät myös Suomen sudenkorennot -kirjasta (s. 185).
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Muita sudenkorentouutisia vuodelta 2003
Sorjahukankorentoja (Libellula fulva) on löydetty Kerimäeltä. Timo Luostarinen kertoi
seuraavaa: "Löysin vanhoista dioista kaksi kuvaa, joissa oli sorjahukankorentonaaras.
Kuvausajasta tai -paikasta ei ollut tietoa, mutta diat ovat ainakin 10 vuotta vanhoja.
Lähdin kiertämään mahdollisia paikkoja ja heti tärppäsi: Koveronjoella näin 26.6.2003
useita koiraita ja sain niistä aika hyviä kuviakin." Olen tarkistanut määrityksen
valokuvista. Kyseessä on UUSI MAAKUNTAHAVAINTO: Etelä-Savo. Aiemmin laji
tunnetaan koko Suomesta vain muutamalta paikalta (ks. viime vuoden havainnot).
Timo Luostarinen on tehnyt Kerimäellä (Etelä-Savo) toisenkin UUDEN
MAAKUNTAHAVAINNON. Hän löysi Puruveden läheltä merisinikorennon (Orthetrum
cancellatum). Lajista on vain vähän sisämaahavaintoja. Vanha Itä-Suomen havainto
Nuijamaalta on noin sata kilometriä etelämpää.
Rainer Rajakallio on innostunut tutkimaan LK-alueen (Rautjärvi, Parikkala ja Saari)
sudenkorentoja ja on tehnyt LUKUISIA UUSIA MAAKUNTAHAVAINTOJA. Hän on
löytänyt maakunnalle uusina ainakin seuraavat lajit: karvaukonkorento (Brachytron
pratense), aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus), pihtijokikorento (Onychogomphus
forcipatus), liitokorento (Epitheca bimaculata), sorjahukankorento (Libellula fulva) ja
merisinikorento (Orthetrum cancellatum). Useimmista näistä havainnoista kerrottiin
Helsingin sanomissa 5. syyskuuta 2003.
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Ludwig Quandt Berliinistä on viettänyt kesiä Suomessa. Hän tapasi litteähukankorennon
(Libellula depressa) Kauhajoella (Etelä-Pohjanmaa) 21.6.2003 ja isoukonkorennon
(Aeshna crenata) Virroilla (Pohjois-Häme) 19.7.2003. Molemmat ovat UUSIA
MAAKUNTAHAVAINTOJA.
Minä itse (SK) löysin 1.7.2003 Espoon Otaniemestä Kehä I:n vierestä
eteläntytönkorentoja (Coenagrion puella). Ennen viime vuotta lajia oli tavattu
ainoastaan kaakkoisimmassa Suomessa.
Viime vuoden uusilla havaintopaikoilla on vierailtu tänä vuonna. Sorjahukankorento on
tavattu tänäkin vuonna sekä Pohjassa (KV & MH) että Lopella (TS & SK). Lopella
havaittiin myös hoikkasinikorentoja (Orthetrum coerulescens). Kääpiötytönkorento
(Nehalennia speciosa) on nähty (SK), tosin vähälukuisena, Tammisaaressa.
Keritytönkorentoa (Ischnura pumilio) ei sen sijaan ole tavattu tänä vuonna aiemmilla
löytöpaikoilla Virolahdella ja Lahdessa.
Muuta erikoista
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) ja lähinnä vain Ahvenanmaalla esiintyvä
lännensyyskorento (Sympetrum striolatum) ovat tänä vuonna hyvin runsaita.
Ahvenanmaalla molempia on varmasti miljoonia ja myös muualla etelässä niitä näyttää
olevan hyvin paljon. Ne paistattelevat teillä ja muilla lämpimillä paikoilla. Auton alle
jääneitä löytyi elokuun lopussa Ahvenanmaalla muutaman metrin välein, vaikka liikenne
onkin harvaa siellä.

Kymmeniä syyskorentoja pienellä kalliolla Ahvenanmaalla Föglössä. Lajit ovat
punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) ja lännensyyskorento (Sympetrum striolatum).
Seuraavaan on koottu joitakin alkukesän ensimmäisiä havaintoja
Isolampikorento (Leuhorrninia rubicunda) tavattiin 25.5. Mikkelissä (LV & AV) ja
Ylämaalla (JM). Seuraavana päivänä Espoossa (MH) tavattiin jo sukukypsiä yksilöitä,
jotka lienevät kuoriutuneet jo noin viikkoa aiemmin.
Toukokuulta on myös seuraavia havaintoja: vaskikorento (Cordulia aenea)
Kirkkonummella 28.5. (SK) ja ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata)
Pukkilassa 31.5. (JM).
Porvoosta (PVB) tuli tieto isolampikorennosta (3.6.) ja ruskohukankorennosta (5.6.).
Useat tytönkorennot aloittivat lentonsa kesäkuun alussa. 8. kesäkuuta tavattiin
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isotytönkorento (Erythromma najas) Porvoossa (PVB), sirotytönkorento (Coenagrion
pulchellum) Janakkalassa (JK) ja keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum)
Askolassa (SK).
Harvinaisemmista lajeista liitokorentoja (Epitheca bimaculata) on nähty Askolassa 8.6.
(SK). Muutamia muita tiedossa olevia ensihavaintoja: pikkulampikorento (Leucorrhinia
dubia) (11.6. Porvoo, PVB), aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus) (14.6. Huittinen,
JH), neidonkorento (Calopteryx virgo) (18.6. Tuupovaara, OS).
Kesän ensimmäiset ukonkorennot (jos karvaukonkorentoa ei lasketa mukaan) tavattiin
26. kesäkuuta: ruskoukonkorento (Aeshna grandis) nähtiin Padasjoella (JM) ja
siniukonkorento (Aeshna juncea) Suonenjoella (SK & JK).
Havainnoitsijat:
AV Antti Virkkunen
JH Jussi Huhtala
JA Johan Andersson
JAp Juhani Apunen
JK Juha Kauppinen
JM Jussi Mäkinen
KV Kimmo Virta
LQ Ludwig Quandt
LV Lauri Virkkunen
MH Matti Hämäläinen
OS Olli Savonen
PP&VS Petro Pynnönen ja Vienna Setälä
PVB Peter von Bagh
SK Sami Karjalainen
TL Timo Luostarinen
TLe Tuomo Lehikoinen
TS Timo Saarinen
TT Tapio Taponen
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