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Etelän
ukonkorento
Aeshna mixta
ensi kertaa
lisääntyvänä
Suomessa
Janne Koskinen
& Petro Pynnönen
11.8.2007 olimme suorittamassa korentolaskentaa Perniön ja Särkisalon välissä sijaitsevalla Laukanlahden alueella. Kuuma ja
melko tyyni päivä oli erinomainen korentokartoituksen kannalta. Rantauduttuamme Kiskonjoen suulle, lahden etelärannalla
olevalle n. 10 ha laidunniitylle (Särkisalon
kunnan puolelle) lähdimme kiertämään
suurta heinikko-, niitty- ja ruovikkoaluetta.
Laidunniitty rajautuu etelän puolelta pieneen etelään aukeavaan merenlahteen
Laukanlahden kaakkoiskulmassa. Lahti on
rehevä ja matala, hyvin tiheää järviruovikkoa kasvava ja sen keskellä on avovesilaikkuja. Laidunniityn pohja on liejua ja savea.
Kasvillisuus oli monipuolista, joka osoittaa
veden laadun olevan melko hyvän. Laidunnus oli rikkonut pintakasvillisuutta,
paikoitellen vanhoissa sorkanjäljissä kasvoi
karvalehteä. Osmankäämi ja järviruoko kasvoivat niityllä laikuittain siellä täällä. Paikoitellen oli myös erilaisia heiniä ja tupassaraa
kasvavia kuivan maan alueita. Rantaniityn
allikon vesi on ajoittain käytännöllisesti
katsoen makeaa. Mataluuden ja suojaisen
mutta aurinkoisen sijaintinsa takia arvioimme, että vesi lämpenee kyseisellä paikalla
erittäin nopeasti. Yleiseltä pinnanmuodoltaan alue oli suuri laakso. Etelän ja kaakon
puolelta laidunniittyä suojasi metsä, pohjoispuolen laidunniityllä kasvoi yksittäisiä
puita. Laidunniitty on Suomen oloissa erikoisen monipuolinen korentolajistoltaan.
Kesän 2007 aikana siltä tavattiin 21 lajia
(koko Laukanlahdelta 26 lajia). Erityisen

Toukkanahka on varma todiste lajin lisääntymisestä suomessa. Kuva: Janne Koskinen

paljon tällä pikkulahdella tavattiin hentosudenkorentoja, etenkin sirotytönkorentoja (Coenagrion pulchellum) siltä kuoriutui
kesäkuussa tuhansittain. Aitosudenkorennoista alueella lensi runsaasti eri lajisia
syyskorentoja (Sympetrum sp.), ruskohukankorentoja (Libellula quadrimaculata)
sekä rannikkoukonkorentoa Aeshna (serrata) osiliensis ja siniukonkorentoa Aeshna
juncea. KKJ Yhteinäiskoordinaatistolla alueen koordinaatit ovat 667609:327985.
Lähdimme kiertämään tämän lupaavan näköisen allikon reunaa, ja melko pian Petro huudahti iloisesti: ”Täälläpä kuoriutuu
mixta!” Osmankäämin lehdellä, matalan
allikon päällä, oli vastakuoriutunut etelänukonkorennon naaras kuivattamassa
siipiään. Otimme korennosta jokusen

valokuvan ja varovaisesti kasvillisuutta
tutkien löysimme nopeasti sen toukkanahan (exuvian). Kyseessä oli kautta aikain
ensimmäin todistettu lisääntymishavainto
etelänukonkorennosta, joka oli tätä ennen
luokiteltu vain vaeltajaksi (Hämäläinen et
al). Toukkanahka on talletettuna Helsingin
Yliopiston kokoelmiin, korentoyksilöä ei
talletettu.
Hämäläinen, M., Huldén,
L. & Karjalainen, S. 2004:
Etelänukonkorennon (Aeshna mixta
Latreille, 1805) vaellukset Suomeen
2002-2003 (Odonata, Aeshnidae). Sahlbergia 8: 49-54. Helsinki, Finland
ISSN 1237-3273.

Ukonkorennot
crenata ja maxima
- hieman historiaa 
Matti Hämäläinen   
Suomen sudenkorentoseuran uuden
jäsenlehden nimeksi valittiin CRENATA
isoukonkorennon (Aeshna crenata)
tieteellisen lajinimen mukaan.
Nimessä itsessään on jo tarpeeksi särmää
ja vakuuttavuutta lehden nimeksi, mutta
se sopii tähän tarkoitukseen oivallisesti
kahdesta muustakin syystä.

Euroopassa harvinainen
Aivan viime vuosiin saakka isoukonkorentoa pääsi havainnoimaan Euroopassa
ainoastaan Suomessa. Kymmenet ulkomaiset korentotutkijat ja -harrastajat ovat
matkustaneet Suomeen pääasiassa tämän
harvinaisuuden vuoksi, itsekin olen muutamia vieraita opastanut. Ei ihme, koska lajin
muut tunnetut eurooppalaiset esiintymispaikat olivat lähempänä Uralia kuin Moskovaa. Suomi menetti erikoisasemastaan
piirun verran, kun vuosina 2001−2002

laji löydettiin myös pieneltä alueelta
Koillis-Liettuasta ja yhdeltä paikalta Kaakkois-Latviasta. Jo aiemmin, v. 1996, se oli
löytynyt myös kerran Valko-Venäjältä.

Lähes suomalainen
Oli pienestä kiinni, ettei isoukonkorennon
tieteelliseksi nimeksi tullut Aeshna maxima
Heikel in Hisinger, 1861. Tämä taksoni jäänee ainoaksi Suomesta koskaan tieteelle
uutena kuvatuksi sudenkorentolajiksi.
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‘Aeschna maxima’
Heinä- ja elokuussa 1860 ylioppilas Oskar
Heikel keräsi sudenkorentoja Nummella,
silloisessa Lohjan pitäjässä, ja löysi useita
tavallista kookkaampia ukonkorentoyksilöitä, sekä koiraita että naaraita. Heikel
uskoi niiden kuuluvan uuteen, Aeschna
junceasta eroavaan, lajiin. Hän kertoi löydöstään vapaaherra Eduard Hisingerille,
joka parhaillaan valmisteli selvitystä Suomen sudenkorentolajistosta. Hisinger liitti
Heikelin kirjoittaman kuvauksen uudesta
Aeschna maxima -lajista oikovedosvaiheessa olleeseen julkaisuunsa (Hisinger 1861).
Oskar August Heikel (1844-1928) valmistui lääketieteen lisensiaatiksi v. 1875. Hän
toimi yksityislääkärinä Helsingissä ja sai
professorin arvonimen v. 1904.
Myöhemmin selvisi, että Aeschna maxima
on sama laji kuin Hermann August Hagenin
(1856) viisi vuotta aiemmin Siperiasta (Irkutsk) kuvaama Aeschna crenata. Hagenin,
vain alustavana lajinkuvauksena esittämä,
teksti oli vain 7 rivin pituinen ja se koski
vain koirassukupuolta. Eipä ole ihme, että
ei Heikel eikä Hisinger osannut yhdistää
siperialaista crenataa Suomessa kerättyihin yksilöihin, eivätkä he luultavasti edes
tunteneet Hagenin julkaisua. Ensimmäiset epäilyt siitä, että maxima on crenatan
synonyymi, esitti Ernst Bergroth (1881).
Ensimmäisessä Suomen sudenkorentoja koskevassa yleiskatsauksessaan Kaarlo
Johannes Valle (1920) piti maximaa vielä
omana alalajina, koska suomalaiset yksilöt
ovat siperialaisia selvästi kookkaampia.
Kuitenkin pian, lajiryhmää tarkemmin tutkittuaan, myös Valle (1921) alensi maximan
statuksen pelkäksi synonyymiksi.

Aeschna -sukua käsittelevä osuus (ss. 116-117)
Hisingerin (1861) julkaisusta.
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Kaikesta huolimatta Heikel ja Hisinger olivat oikeassa, Nummen ukonkorennot eivät
olleet junceaa eivätkä mitään muutakaan
Euroopasta tunnettua lajia. Hyvällä syyllä
voimme pitää crenataa ”suomalaisimpana”
sudenkorentolajina. Ja sehän on sitä paitsi
Euroopan kookkain sudenkorentolaji - omnium maximus.
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