
Hur kommer vår trollsländefauna
att förändras?



Kungstrollslända



Kungstrollslända Dvärgflickslända
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Gulfläckad ängstrollslända
Blågrön mosaikslända



Blågrön mosaikslända
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Bred trollslända



Trollsländor utgör mycket bra indikatorer på ett rikt biologiskt landskap.



Det finns generalister och specialister.

Generalister hittas i de mest skilda typer 
av vatten, är tåliga och accepterar för-

ändringar av livsmiljön.

Sjöflickslända





Specialister är mer krävande och hittas en-
dast 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





Förmågan hos varje art att sprida sig till nya områden med lämpliga 
miljöer är en annan aspekt. Närheten till lämpliga platser och det 
mellanliggande landskapet är därför också viktigt. En lämplig miljö 
för en viss art är dock sällan statisk. 
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Kartorna som ni just sett är resultatet av inventeringen av Skåne 2009-
2014, som genomförts av ca 150 ideellt engagerade personer.



Rapporterade
arter till och 

med 2008



Rapporterade
arter till och 

med 2014

Klarblå
mosaikslända



Klarblå
mosaikslända

Brun
kejsartrollslända

Mindre
kejsartrollslända

Projektet visade förekomst av 55 arter. Av dessa var tre helt nya:
• Klarblå mosaikslända Svarta hål, Skåne 2010.
• Mindre kejsartrollslända Hofterup, Skåne 2011 (Kalmar, Småland 2010).
• Brun kejsartrollslända Falsterbo, Skåne 2011 (Ottenby, Öland 1997).



Denna trend är densamma i hela Europa.
Fler arter hittades som nya i Sverige innan 2009:
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Bandad ängstrollslända
Huskvarna, Småland 2011

Sibirisk vinterflickslända Gotland 2000Vandrande ängstrollslända 
Ottenby, Öland 1997
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Sveriges trollsländefauna 
har på drygt 15 år gått 
från 56 arter till 64.



Vad är det då som förändrats som gjort detta möjligt? 

Bättre kunskap, förstås, och en mängd faktorer spelar in, som bättre 
vattenkvalitet, nyskapade vatten, restaurering av vatten, men det finns 
en stor, påverkande faktor som vi med hjälp av trender på kontinenten 
kan följa: 



Klimatförändringar



Klimatförändringar

I motsats till många andra artgrupper är trollsländor 
i mycket liten grad beroende av värdväxter, och deras 
expansion beror därför på deras egen spridningsför-
måga, inte på tillgången till speciella substrat. Detta 
gör trollsländor närmast unika som klimatindikatorer. 



Ett varmare klimat innebär flertalet effekter 
för trollsländor i stort:

Karmintrollslända



Karmintrollslända
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• Tydligare tendenser till expansion,
• reproduktion längre norrut och på högre höjd,
• förändringar i faunasammansättningen,
• övergripande fenologiska förändringar,
• fler generationer och
• snabbare larvutveckling.



Låt oss ta en titt på de vi kan kalla för klimatvinnarna.

Vitstjärtad sjötrollslända



Vinnarna utgörs av…
• arter som föredrar högre temperaturer,
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Vinnarna utgörs av…
• arter som föredrar högre temperaturer,
• låglandsarter,
• vanliga arter med stor utbredning,
• arter i näringsrika vatten,
• generalister,
• bra flygare/stor spridningsförmåga,
• arter med snabb/kort larvutveckling och  
• arter med aggressiva och/eller temperatur-
toleranta larver.

Exempel på vinnare: 
större kustflickslända
bred trollslända
vandrande smaragdflickslända (1963)

vandrande ängstrollslända (1997)
blå kejsartrollslända (2003)
mindre rödögonflickslända (2004)

klarblå mosaikslända (2010)
mindre kejsartrollslända (2010)



Några arter på spridning som inte setts i Skåne, 
men hos våra grannar:

• västlig trädflickslända
• pokalflickslända
• vassmosaikslända
• större klubbtrollslända
• smal klubbtrollslända
• vitstjärtad sjötrollslända
• blåpannad sjötrollslända
• karmintrollslända
• ljusröd ängstrollslända

Karmintrollslända
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men hos våra grannar:

• västlig trädflickslända
• pokalflickslända
• vassmosaikslända
• större klubbtrollslända
• smal klubbtrollslända
• vitstjärtad sjötrollslända
• blåpannad sjötrollslända
• karmintrollslända
• ljusröd ängstrollslända

Ingen av dessa är rödlistade på någon nivå.

Av de nya, skånska arterna har några setts tillfälligt medan andra 
koloniserat delar av landet. När de väl fått fotfäste kan det gå väl-
digt fort. Låt oss titta på ett exempel.



Exemplet
blå

kejsartrollslända

Första fyndet i Skåne
gjordes 2003
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Fynd t o m 2015



Mindre rödögonflickslända 2009-2014
Exemplet
mindre

rödögonflickslända

Första fyndet i Skåne 
gjordes 2004



Mindre rödögonflickslända 2009-2014



Mindre rödögonflickslända 2009-2014 Myrtrollslända 2009-2014



Förlorarna utgörs av…

Starrmosaikslända
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Förlorarna utgörs av…
• Arter som föredrar lägre temperaturer,
• höglandsarter: boreala, nordliga,
• arter med lokal förekomst, sällsynta,
• arter i näringsfattiga vatten,
• specialister,
• sämre flygare/spridningsförmåga,
• arter med långsam/lång larvutveckling,
• och arter med “känsliga”
och/eller temperaturintoleranta larver.



Exempel på förlorare:
Griptångsflickslända: försvunnen eller starkt hotad i flera 
länder, föremål för särskilda åtgärder, rödlistad som ”Nära 
hotad” (NT) på EU-nivå.



Spjutflickslända: på 
kraftig tillbakagång, 
rödlistad som akut ho-
tad i många länder, 
föremål för särskilda 
åtgärds- och uppfölj-
ningsprogram. 



Gungflymosaikslända: 
på kraftig tillbakagång i 
många länder.



Kungstrollslända: 
har på flera håll gått 
tillbaka. I Nederlän-
derna rödlistad som 
akut hotad och åt-
gärdsprogram har 
tagits fram.



Mindre glanstrollslända: gått starkt tillbaka, hårt drabbad 
av landskaps- och klimatförändringar. Rödlistad i flera länder 
och i vissa har riktade åtgärder satts in för att gynna arten. 



Pudrad kärrtrollslända: röd-
listad som ”Nära hotad” (NT) i 
EU, i Habitatdirektivets bilaga 4.



Citronfläckad kärrtrollslända: har i Västeuropa gått starkt 
tillbaka, med i EU:s art- och habitatdirektivslista bilaga 2 och 4.



Nordisk kärrtrollslända: gått starkt tillbaka på kontinenten 
och är på många håll regionalt hotad eller försvunnen.



Svart ängstrollslända och starrmosaikslända: knutna till 
näringsfattiga miljöer och har gått tillbaka.



Många ”vanliga” arter är i farozonen.



En del arter ökar av andra skäl.



↑
Arter som missgynnas av ett varmare klimat och 
därmed får en mindre utbredning som minskar 
söderifrån.

Nordeuropeiska arter som gyn-
nas av ett varmare klimat och 
därmed utökar sin utbredning i 
nordlig riktning.

↑

Det finns alltså både 
vinnare och förlorare 
bland trollsländorna.

De arter som förekom-
mer på myrar, högre 
höjd och i kallare miljöer 
kommer kontinuerligt att 
drabbas negativt under 
de närmaste decennierna. 

Artantalet kommer dock 
att öka till följd av att vi 
nås av arter söderifrån.

+

-



Bilder som denna...

Vitstjärtad sjötrollslända
och karmintrollslända



...och denna, kommer att bli vanligare.

foto tommy holmgren
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