
Välkomna
på trollsländekurs



Hej,
det här är jag, 
Magnus, och 
min favoritart; 
tundratrollslända.

foto pav johnson



10.00 till 15.00 med pauser för lunch och fika.
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GRUNDERNA
Vad är en trollslända?
Trollsländan och dess livscykel
Arterna och hur man känner igen dem
Hur man tittar på trollsländor
  
ARTBESTÄMNING
vinterflickslända, dvärgflickslända & röd flickslända
blåbandad jungfruslända & blå jungfruslända
”de blå flicksländorna”
tidig mosaikslända
sandflodtrollslända
guldtrollslända & gulfläckad glanstrollslända
pudrad & bred kärrtrollslända
myrtrollslända samt citronfläckad och nordisk kärrtrollslända
bred-, fyrfläckad-, tvåfläckad trollslända och större sjötrollslända

Avslutningsvis något om och inför nästa träff.



Fokus kommer att ligga på studier av trollsländor, 
hur man hittar dem och känner igen dem i fält.

Ni kommer att få en del material att ta med er 
hem. Anteckna gärna, men ni får också denna fil 
som pdf som jag använder under dagen.

Vi kommer också att titta på en del ur samlingarna 
samt saker jag har med mig.

Ställ gärna frågor!
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(Odonata) hör flicksländor 
(Zygoptera) och (egentliga) 

trollsländor (Anisoptera). 

Bäcksländor, dagsländor, guld-
ögonsländor, myrlejonsländor, 

nattsländor med flera andra grup-
per med epitetet -sländor tillhör 

andra insektsordningar.



Kungstrollslända, hane Dvärgflickslända, hona



Kungstrollslända, hane Dvärgflickslända, hona



Blåbandad jungfruslända, hane



Blåbandad jungfruslända, hane

Den här då?



Myrlejonslända är INTE en trollslända



Myrlejonslända är INTE en trollslända
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Större kustflickslända Griptångsflickslända, hane



Griptångsflickslända, hane



Stenflodtrollslända, hane



Hona svart ängstrollslända & hane myrtrollslända



Kungstrollslända, hona



Tundratrollslända, hona



Gulfläckad ängstrollslända, hona



Gulfläckad ängstrollslända, hona





Fyrfläckad trollslända



Blå kejsartrollslända



Mindre kustflickslända



Myrtrollslända



Spetsfläckad
trollslända















Den i särklass
vanligaste frågan 

om trollsländor>>>

Höstmosaikslända



”Är det sant att
trollsländor bara
lever en dag?”

Höstmosaikslända



Svaret är ”nej”.

Men hur länge
lever då en troll-

slända?

Tidig mosaikslända



Tvåfläckad trollslända



Större sjötrollslända



Vinterflickslända



Höstmosaikslända



DvärgflicksländaHöstmosaikslända





biätare med större sjötrollslända foto tommy holmgren





Större kustflickslända



Citronfläckad kärrtrollslända



Kraftig smaragdflickslända



Nog om livscykeln nu.

Söker du svar eller får frågor du inte kan svara 
på, så hittar du svaren på de vanligaste frågorna 

om trollsländor här: 

trollslandeforeningen.se/faq/ 

trollslandeforeningen.se/ordlista/
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a Trollsländor utgör en grupp med ett relativt 
litet antal arter.
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a Trollsländor utgör en grupp med ett relativt 
litet antal arter.

64 arter har till och med 2015 observerats 
i Sverige.
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a Trollsländor utgör en grupp med ett relativt 
litet antal arter.

64 arter har till och med 2015 observerats 
i Sverige.

De 64 går enkelt att avgränsa. Här följer 
några tips på vägen.





Många av dem finns endast i vissa 
miljöer och flyger under olika tider.



Låt oss börja med att ta en titt på 
miljöerna



Låt oss börja med att ta en titt på 
miljöerna
Det finns generalister och specialister.



Låt oss börja med att ta en titt på 
miljöerna
Det finns generalister och specialister.

Generalister hittas i de mest skilda typer av
vatten, är tåliga och accepterar förändringar.



Sjöflickslända





Specialister är mer krävande och 
hittas endast där deras särskilda 
behov tillfredsställs. 



Specialister är mer krävande och 
hittas endast där deras särskilda 
behov tillfredsställs. 

De kan försvinna vid mindre 
störningar i livsmiljön.



Specialister är mer krävande och 
hittas endast där deras särskilda 
behov tillfredsställs. 

De kan försvinna vid mindre 
störningar i livsmiljön.

Dessa kan utgöras av allt från 
storskaliga landskapsförändringar 
till mindre, som att betet upphör 
och strandkanter växer igen. 



Gungflymosaikslända









Grön mosaikslända



Grön mosaikslända



Mindre rödögonflickslända 2009-2014 Myrtrollslända 2009-2014



Ett knippe arter före-
kommer enbart längs 

rinnande vatten.





Arternas utbredning









X X X X X X X X
X XXXXXX



Låt oss nu ta en titt på flygtiderna.

Griptångsflickslända



MajApr Jun Jul

Griptångsflickslända



MajApr Jun Jul

Griptångsflickslända Höstmosaikslända



MajApr Jun Jul Aug Sep Okt

Griptångsflickslända Höstmosaikslända

Nov



april
26-30

maJ
1-10

maJ
11-20

maJ
21-31

Juni
1-10

Juni
11-20

Juni
21-30

Juli
1-10

Juli
11-

Röd flickslända

Spjutflickslända

Mörk lyrflickslända

Guldtrollslända

Nordisk
kärrtrollslända

Fyrfläckad
trollslända

Bred trollslända

Tidig mosaikslända

Citronfläckad
kärrtrollslända

Griptångsflickslända

Månflickslända

Mindre
kustflickslända

Större
kustflickslända

Ljus lyrflickslända

Sjöflickslända

Myrtrollslända

Sandflodtrollslända

Större
rödögonflickslända

Blåbandad
jungfruslända

Större
sjötrollslända

Blå jungfruslända

Pudrad
kärrtrollslända

Flodflickslända

Kilfläckslända

Tvåfläckad
trollslända

Gulfläckad 
glanstrollslända

Dvärgflickslända

Bred
kärrtrollslända

Myrflickslända

Kungstrollslända

Metalltrollslända

Vandrande 
ängstrollslända

Blå
kejsartrollslända

Brun mosaikslända

Kraftig
smaragdflickslända

Mindre
smaragdflickslända

Spetsfläckad
trollslända

Mindre
glanstrollslända

Pudrad
smaragdflickslända

Stenflodtrollslända

Fjällmosaikslända

Starrmosaikslända

Större
ängstrollslända

Mindre
sjötrollslända

Vassmosaikslända

Blågrön
mosaikslända

Gulfläckad 
ängstrollslända

Mindre
rödögonflickslända

Tegelröd
ängstrollslända

Svart
ängstrollslända

Blodröd
ängstrollslända

Mindre
kejsartrollslända

Fjälltrollslända

Gungfly-
mosaikslända

Vandrande
smaragdflickslända

Höstmosaikslända

Grön
flodtrollslända

Tundratrollslända

Grön
mosaikslända

Klarblå
mosaikslända

Schemat är baserat på skånska fenologirekord. För de arter som ej förekommer där har nationella uppgifter använts. Vinterflicksländorna och brun kejsartrollslända är exklude-
rade då de kan ses när som helst.

FLÖDESSCHEMA FÖR SAMTLIGA SVENSKA ARTERS VÅRFENOLOGIREKORD X



X X X X X X X X
X XXXXXX

Så om vi skulle ge oss 
ut i maj månad, vilken 
vägledning skulle flyg-

tiderna ge oss?



X X X X X X X X
X XXXXXX X

X X X X X X X X
X XXXXXX X

X



X

X
Kvarstår gör 32 möjliga arter.

I realiteten är det ännu färre då vi använt oss av 
skånsk data och de flyger senare här.

Så vi plockar bort tre arter till.



X X X X X X X X
X XXXXXX X

X X X X X X X X
X XXXXXX X

X X X X
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X
Kvarstår gör då 29 möjliga arter 
att påträffa här i trakten under
maj månad.



Kvarstår gör då 29 möjliga arter 
att påträffa här i trakten under
maj månad.

Det är dessa 29 arter vi idag
kommer att lägga krutet på.



Vad ska man då titta på för att 
skilja på dem?



Hanar har ett sekundärt könsorgan, är oftast slankare och mer färggranna.

Honor har mer jämnformad bakkropp, 
med äggläggare/-rör.



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.
• Färg i nacken.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.
• Färg i nacken.
• Form på halssköld.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.
• Färg i nacken.
• Form på halssköld.
• Färg och mönster på bakkrop-
pen, särskilt på ovansidan av 
segmenten två samt åtta till tio.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.
• Färg i nacken.
• Form på halssköld.
• Färg och mönster på bakkrop-
pen, särskilt på ovansidan av 
segmenten två samt åtta till tio.
• Färg och form på vingmärken.

M
ånflickslända, hane



Flicksländor
• Ögonfärg och form på ögon-
fläckar.
• Omfattning av färg och möns-
ter på band på mellankroppen.
• Färg i nacken.
• Form på halssköld.
• Färg och mönster på bakkrop-
pen, särskilt på ovansidan av 
segmenten två samt åtta till tio.
• Färg och form på vingmärken.
• Benfärg.

M
ånflickslända, hane







Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.

G
rön m

osaikslända, hane



G
rön m

osaikslända, hane

Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.

G
rön m

osaikslända, hane



Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.
• Omfattning av färg och mönster på band 
på mellankroppens ovansida och sida.

G
rön m

osaikslända, hane



G
rön m

osaikslända, hane

Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.
• Omfattning av färg och mönster på band 
på mellankroppens ovansida och sida.
• Färg och mönster på bakkroppen, särskilt 
på ovansidan av segmenten två samt åtta 
till tio, ”midja” eller ej.

G
rön m

osaikslända, hane



Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.
• Omfattning av färg och mönster på band 
på mellankroppens ovansida och sida.
• Färg och mönster på bakkroppen, särskilt 
på ovansidan av segmenten två samt åtta 
till tio, ”midja” eller ej.
• Vingfärg vid vingbaser och vingframkanter.

G
rön m

osaikslända, hane



G
rön m

osaikslända, hane

Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.
• Omfattning av färg och mönster på band 
på mellankroppens ovansida och sida.
• Färg och mönster på bakkroppen, särskilt 
på ovansidan av segmenten två samt åtta 
till tio, ”midja” eller ej.
• Vingfärg vid vingbaser och vingframkanter.
• Färg och form på vingmärken.

G
rön m

osaikslända, hane



Egentliga trollsländor
• Ögonfärg.
• Färg och teckning på nosen.
• Omfattning av färg och mönster på band 
på mellankroppens ovansida och sida.
• Färg och mönster på bakkroppen, särskilt 
på ovansidan av segmenten två samt åtta 
till tio, ”midja” eller ej.
• Vingfärg vid vingbaser och vingframkanter.
• Färg och form på vingmärken.
• Benfärg(er).

G
rön m

osaikslända, hane



G
rön m

osaikslända, hane
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em Hur gör man rent praktiskt när man ska titta på 
trollsländor? 

Vilken typ av material kan man ha nytta av? 

Var hittar man trollsländor? 

Vilka faktorer är viktigast för att de ska flyga? 

Hur fångar man trollsländor? 

Vad ska man tänka på när man gjort det?

>>>trollslandeforeningen.se



















Då återstår det bara att hitta dem.



Då återstår det bara att hitta dem.
Soliga, insektsrika marker i närheten av eller vid vatten.





Ute över vattnet flyger patrullerande hanar.



Kring vattnet hittas också könsmogna, 
parningsberedda honor.



På uppstickande strån o dyl i strandkanten hittas de 
som just lämnat eller är på väg att lämna vattnet.



Längs soliga, vindstilla kantzoner letar de mat. Där 
hittas också ej könsmogna individer.



Revirhållande hanar sitter gärna soligt nära vattnet 
på grenar och annat som ger bra utsikt.



En del arter flyger mycket lågt precis över vattenytan 
nere mellan tuvor.



Särskilt när det blåser kan stora mängder hittas 
ganska långt från vatten, som i gläntor bortom 
buskagen.
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Då börjar vi gå igenom artgrupp för artgrupp.

Vi tar dem främst i ordning efter vilka som liknar 
varandra och inte alltid som de kommer i boken.

artbestämning
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Då börjar vi gå igenom artgrupp för artgrupp.

Vi tar dem främst i ordning efter vilka som liknar 
varandra och inte alltid som de kommer i boken.

Vi börjar med tre som inte liknar något annat:

vinterflickslända, dvärgflickslända, röd flickslända.

artbestämning



Vinterflickslända, hane



Vinterflickslända, teneral



Dvärgflickslända, hane



Dvärgflickslända



Dvärgflickslända, hona



Röd flickslända



Röd flickslända

Röd flickslända



Röd flickslända
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Jungfrusländor: två arter. Rinnande vatten.

Blåbandad & blå jungfruslända.

artbestämning



Blåbandad jungfruslända, hane



Blå jungfruslända, hane



Blåbandad jungfruslända, hona



Blå jungfruslända, hona



d
el

 v
ii:

 d
e b

lå
 fl

ic
ks

lä
n

d
o

rn
a

”Blå” flicksländor: ett knippe arter av olika släkten 
men som i många fall ändå liknar varandra. 

Flodflickslända • griptångflickslända • större kust-
flickslända • spjutflickslända • månflickslända 
• myrflickslända • ljus lyrflickslända • mörk lyrflick-
slända • sjöflickslända • större rödögonflickslända

artbestämning



Flodflickslända, hane



Flodflickslända, hane



Flodflickslända, hona



Flodflickslända, hona



Griptångsflickslända, hane



Griptångsflickslända, hane



Griptångsflickslända, ung hane
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Större kustflickslända, hane



Större kustflickslända, hona



Större kustflickslända, teneral



Större kustflickslända, hane



Större rödögonflickslända, hane



Större rödögonflickslända, hane



Större rödögonflickslända, hane



Större rödögonflickslända, hona



Större rödögonflickslända, ung hane



Spjutflickslända, hane



Spjutflickslända, hane



Spjutflickslända, hane



Spjutflickslända, hona
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Månflickslända, hona



Månflickslända, hona



Månflickslända, hona



Myrflickslända, hane



Myrflickslända, hane



Myrflickslända, hona



Myrflickslända, hona



Myrflickslända, hona



Ljus
lyrflickslända,
hane



Ljus lyrflickslända, hane



Ljus lyrflickslända, hona



Ljus lyrflickslända



Mörk lyrflickslända, hane



Mörk lyrflickslända, hona



Sjöflickslända, hane



Sjöflickslända, hane



Sjöflickslända, hane



Sjöflickslända, hane



Sjöflickslända, hona
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Mosaiksländor: stora men ett svårt kapitel, men 
endast en art flyger i april-maj och här uppe enda 
mosaiken en bra bit in i juni.

Tidig mosaikslända

artbestämning



Tidig mosaikslända,     hane



Tidig mosaikslända, hona
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Flodtrollsländor: tre arter i Sverige. 

Säregna. Rinnande vatten

Sandflodtrollslända

artbestämning



Sandflodtrollslända



Sandflodtrollslända, hane



Sandflodtrollslända, hane



Sandflodtrollslända, hona



Sandflodtrollslända, hona
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Grönglänsande, mellanstora, ganska lika, men un-
der april-maj endast en art, samt möjligen en till 
sista dagarna av månaden.

Guldtrollslända • gulfläckad glanstrollslända

artbestämning



Guldtrollslända, hane



Guldtrollslända, hane Guldtrollslända, hona



Guldtrollslända



Gulfläckad glanstrollslända



Gulfläckad glanstrollslända, teneral hona
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Gulfläckad
glanstrollslända,
hane



Gulfläckad glanstrollslända, hane
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Tämligen sällsynta men kan vara lokalt talrika. För-
knippade med fiskrika vatten och näckrosor. 

Pudrad kärrtrollslända • bred kärrtrollslända

artbestämning



Pudrad kärrtrollslända, teneral



Pudrad kärrtrollslända, teneral hane



Pudrad kärrtrollslända, hane



Pudrad kärrtrollslända, hona



Pudrad kärrtrollslända, sliten hona



Bred kärrtrollslända, hona



Bred kärrtrollslända, hane



Bred kärrtrollslända, hane
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Allmänna och vitt spridda i rätt miljöer. Kan vara 
svårknäckta, men med rätt utgångspunkt sällan 
svåra.

Nordisk kärrtrollslända • myrtrollslända • citron-
fläckad kärrtrollslända

artbestämning



Nordisk kärrtrollslända, teneral hona



Nordisk kärrtrollslända, sliten hona



Nordisk kärrtrollslända,
ung hane



Nordisk kärrtrollslända, hane



Myrtrollslända, hona

Myrtrollslända, hane



Myrtrollslända, hane



Myrtrollslända, hane



Myrtrollslända, hane

Nordisk kärrtrollslända, hane



Myrtrollslända, hane

Nordisk kärrtrollslända, hane

Citronfläckad kärrtrollslända, hane



Citronfläckad kärrtrollslända, hane



Citronfläckad kärrtrollslända, hona



En trio kärrtrollsländor
Hastigt hopsatta bilder på tre arter som brukar förbrylla under våren. Lägg på honorna märke till andelen gult respektive svart på bakkroppen och särskilt på hanar-
na formen på fläckarna. Strunta i färgerna, som varierar med ålder, vilket inte fläckarnas form gör. Passa på nu för med ålderns rätt mörknar de dock och blir allt mer 
enhetligt tecknade. Ser de ut som dessa ska det inte vara något problem. De två övriga kärrtrollsländorna (pudrad och bred) skiljs från dessa tre på vita analbihang. 
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Hanarnas sekundära könsorgan
Här finns det inget utrymme för variation, så försök om inte annat få bild på detta!

Myrtrollslända Nordisk kärrtrollslända Citronfläckad kärrtrollslända
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Tämligen säregna arter men som ändå kan misstas 
för varandra om man inte vet vad man ska titta 
efter.

bred trollslända • större sjötrollslända 

fyrfläckad trollslända • tvåfläckad trollslända

artbestämning



Bred trollslända,
teneral hane



Bred trollslända, hona



Bred trollslända, ung hane



Bred trollslända, hane



Större sjötrollslända, ung hane



Större sjötrollslända, hane



Större sjötrollslända,
teneral hona



Större sjötrollslända, hona



Fyrfläckad trollslända



Fyrfläckad trollslända



Fyrfläckad trollslända







Tvåfläckad trollslända, hane





Tvåfläckad trollslända, hane
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Frågor?
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Frågor?

Nästa träff.

Hemläxa!
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Varmt välkomna till Tjörn på Trollsländeföreningens 
årsmöte med anslutande föredrag och utflykter

Alla årsmöteshandlingar kommer i god tid innan träffen att 
finnas tillgängliga på www.trollslandeforeningen.se

Vi samlas vid Pilane Bed & Breakfast kl. 11.00 och besöker tillsammans vatten som Sannemyren, tio minuters promenad 
bort, och hoppas se arter som citronfläckad kärrtrollslända, griptångsflickslända och tidig mosaikslända. Ta med fika!
I händelse av dåligt väder som omöjliggör trollsländeskådning flyttar vi inomhus. Då blir det istället föreläsningar och 
bildvisningar. Det finns också möjlighet att följa med ut dagen efter, då vi lämnar Tjörn och beger oss till andra platser.
Alla är välkomna att följa med ut och titta på trollsländor och för att göra det behöver man inte anmäla sig. Vi rekommenderar 
ändå att man gör det, för att vara säker på att få aktuell information ifall vi flyttar inomhus vid dåligt väder eller om man vill 
följa med även dagen efter.

Årsmötet och föredragen sker på Pilane Bed & Breakfast
I samband med årsmötet visas bilder från första årets aktiviteter och information om vad som 
är på gång i föreningen ges. Årsmötet börjar 16.00 och i samband med det bjuder vi på fika.
Passa på att bli medlem om du inte är det och förkovra dig bland trollsländeböcker och an-
nat föreningen vill visa upp.

Föreningens första årsmöte avhålls 4 juni på vackra Tjörn, dit alla är välkomna, oavsett om man är medlem eller ej.

Anmälan och frågor
Till årsmötet vill vi ha anmälan så vi kan planera fika, sittplatser etc. An-
mälan och eventuella frågor skickar du till Annica Nettrup via e-posten 
annica.nettrup61@gmail.com.
Vill du boka boende där vi har mötet så finns det information här: www.
pilanebab.se/
Behöver du nå oss under dagen så ring Magnus Billqvist 0709/641 443.


