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En blågrön (hanen) eller grön (honan) stor slända som ofta lägger sina ägg på 
växten vattenaloe. Den är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad av 
EU. I Sverige är den relativt ovanlig och påträffas framförallt i östra Mellansverige. 
Förmodligen finns den dock på många oupptäckta platser, och särskilt i sydöstra 
Sverige och i Norrland saknas kunskap om artens status.

Grön mosaikslända förekommer ofta i rena vatten med högt pH. Foto Tommy Karlsson Arten lägger ofta sina ägg på vattenaloe. Foto Tommy Karlsson

Grön mosaiktrollslända Aeshna viridis NT
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Arten lägger ofta sina ägg på vattenaloe. Foto Tommy Karlsson
Arten förekommer till övervägande del vid vatten med växten 
vattenaloe. Foto Tommy Karlsson
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Livsmiljö och ekologi
Grön mosaikslända förekommer till övervägande del i vatten med växten vattenaloe 
Stratiotes aloides. Den växer i måttligt näringsrika till näringsrika vatten dock rena och 
ej övergödda med högt pH. Grön mosaikslända lägger ofta sina ägg på vattenaloe och 
larverna genomgår här sin utveckling i skydd från fi sk genom vattenaloens taggiga blad. 
Larven kan dock även leva på andra vattenväxter och arten påträff as ibland i vatten utan 
vattenaloe. Grön mosaikslända har pekats ut som en möjlig indikatorart för generellt 
artrika vatten och sjöar med vattenaloe har visat sig vara artrikare än sjöar utan.

Det tar 2-3 år från att äggen kläckts till att larven lämnar vattnet och den fullvuxna 
sländan ger sig iväg på sin första fl ygtur. De vuxna individerna är skickliga fl ygare och 
kan påträff as långt från deras vattenmiljöer. Arten är känd för att börja fl yga sent på da-
gen och fortsätta fl yga ända till skymningen vid varm väderlek. När arten är inaktiv, dvs. 
nätter, kvällar, morgnar och vid ostadig väderlek, så vilar den i träd, buskar eller annan 
vegetation och kan då vara mycket svårlokaliserad.

Flygperioden är från juli till september. Liksom de fl esta trollsländor påverkas fl yg-
perioden av vädret. Under varma somrar fl yger den tidigare i förekomstperioden och 
tvärtom om det är en kall vår och försommar.

Antal individer av adulter 
rapporterade på Artportalen 
under året. De fl esta rap-
porter kommer från perioden 
mellan mitten av juli till mitten 
av augusti då det är mest 
sannolikt att se vuxna troll-
sländor. Grön mosaiksländas 
fl ygperiod är annars från juli 
till september. 
Källa: www.artportalen.se
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Utseende och artbestämning
Grön mosaikslända är bjärt färgad och förhållandevis 
bredvingad. Till skillnad från alla liknande arter utom blå 
kejsartrollslända är den enfärgat grön på mellankroppens 
sida, utan de olikfärgade band som övriga arter har. 

Hanen har lysande blå ögon och på första bakkropps-
segmentet en för arten karaktäristisk teckning som liknar 
två liggande U:n med baserna mot varandra. Bakkroppen 
är svart med stora, blå fläckar. De väldigt smala, gröna 
strecken mellan fläckarna syns endast på nära håll. 

Honan har ljust gröngula ögon och liknar hanen men 
är överlag mer ljusgrön och de svarta teckningarna på 
hanen är bruna på honan. Arten har mycket breda skul-
derlinjer på mellankroppens ovansida (endast blågrön 
mosaikslända har liknande).

Båda könen har gul vingframkant, något gulaktiga 
vingar och långa, gulaktiga vingmärken. Detta skiljer 
arten från blågrön mosaikslända som har mörkt brun 
vingframkant och mörka vingmärken som dessutom är 
kortare.

CF

Bakkroppens ovansida,  
första segmentet: en unik 

teckning i brunt som  
ingen annan art har.

Bakkroppen i övrigt: 
bruna teckningar med 

grön bakkrund.

 

Bakkroppens ovansida,  
första segmentet: en unik 
teckning i svart som ingen 
annan art har. Den liknar 
två liggande U:n med ba-
serna mot varandra         . 

Små gulgröna, smala 
tecken (syns bra endast på 
nära håll.)

Bakkroppen i övrigt: svarta 
teckningar med stora blå 
mosaikfläckar.

 

Foto Magnus Billqvist (t.v.) och 
Christer Bergendorf (t.h.)
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Mellankroppens sida: nästan helt enfärgat grön på båda 
könen. Samtliga övriga mosaiksländor har här mer eller mindre 
kraftiga mör ka teckningar mot ljus botten eller vice versa. 
Endast blå kejsartrollslända är lika grön på sidan. 
Foto Magnus Billqvist

Mellankroppens ovansida: breda, gröna skulderlinjer på båda 
könen. Endast blågrön mosaikslända har liknande skulderlinjer, 
andra mosaiksländor har kortare, mindre och smalare skulder-
linjer. Foto Magnus Billqvist

Hanens ögon är klarblå, honans gulgröna. Foto Magnus Billqvist (t.v.) och Christer Bergendorf (t.h.)

F C
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Utbredning och status
Grön mosaikslända är en relativt ovanlig och lokal art 
med en utpräglat östlig utbredning i Europa. Vattenaloe 
har minskat i Europa under de senaste århundrandet på 
grund av övergödning. Som en följd av detta har också 
grön mosaikslända gått tillbaka på många håll, framförallt 
i Västeuropa och den är hotad i flera länder. Den är där 
beroende av återkommande skötsel som håller ner vege-
tation som konkurrerar ut vattenaloe. Den är listad som 
Nära hotad (NT) på Europa- och EU-nivå och upptagen 
i habitatdirektivets bilaga 4. 

I Sverige förekommer den fläckvis i södra och meller-

sta Sverige samt med enstaka fynd längs med Norrlands-
kusten. Det finns en koncentration av fynd i östra Mel-
lansverige (Östergötlands, Södermanlands, Stockholms 
och Uppsala län). Troligen finns det oupptäckta lokaler 
för arten då många lokaler med vattenaloe saknar fynd av 
grön mosaikslända. Grön mosaiksländas bevarandestatus i 
Sverige bedöms som otillfredställande och blir sämre men 
arten är inte rödlistad. Den är fridlyst i Sverige men det 
är tillåtet att samla in enstaka exemplar om det bedöms 
nödvändigt för att dokumentera artens förekomst.

Fynd av grön mosaikslända 
i Sverige. 

fynd t.o.m. 1999 
fynd fr.o.m. 2000

Källa: ArtDatabanken SLU 2016Världsutbredning av grön mosaik slända. Källa: Atlas of the European dragonflies and damselflies (Kalkman & Boudot 2015)
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Inventeringsmetod
Grön mosaikslända är lite svårinventerad och den kan mycket väl finnas på en lokal trots 
att den inte upptäcks. Arten kan vara ganska svår att observera och komma nära och 
vattenaloe växer dessutom ofta svårtillgängligt i vatten med vassrika och sanka stränder.  
Den finns också att köpa som trädgårdsväxt och kan därför finnas på platser man som 
privatperson inte har tillträde till. Det går att bevaka större bestånd av vattenaloe för 
att få syn på äggläggande honor. De är lättast att komma nära och observera. Man kan 
identifiera flygande individer med kikare men dessa flyger ofta högt upp i luften och 
dessutom snabbt. 

Det är svårt att räkna individerna och därmed uppskatta populationsstorleken. Därför 
räcker det att notera om arten finns eller inte finns på lokalen. Den bästa tiden att ob-
servera de fullbildade sländorna är under juli-augusti under eftermiddag-kväll vid varmt 
och soligt väder. 

En stor majoritet av svenska observationer av flygande och äggläggande individer har 
gjorts från sista veckan i juli till mitten av augusti (se information om flygperioden på 
sid 3). Genom att utnyttja fenologiverktyget på Artportalen kan man försöka räkna ut 
den optimala flygtiden för arten på den lokal man vill undersöka.

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt ganska många oupptäckta lokaler för grön mosaikslända. Studera 
gärna på Artportalen vilka lokaler med vattenaloe som saknar fynd av grön mosaik-
slända och sök efter arten där. Det är också av stort värde att rapportera förekomster 
av vattenaloe, även om man inte ser grön mosaikslända. Eftersom det visat sig att grön 
mosaikslända inte är helt knuten till vattenaloe i Sverige kan man även hålla utkik efter 
den i miljöer utan denna växt.
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Biogeografisk uppföljning
Grön mosaikslända ingår i en övervakningsverksamhet för de djur och växter som är 
upptagna i EUs habitatdirektiv, s.k. ”biogeografisk uppföljning”. Syftet är att övervaka 
bevarandestatusen för arterna i landet. Naturvårdsverket ansvarar för den biogeografiska 
uppföljningen och Länsstyrelsen Östergötland driver uppföljningen för de fem arter av 
trollsländor som är upptagna i habitatdirektivet. 

Övervakningen går till så att ett stickprov av de aktuella arternas förekomster un-
dersöks med jämna mellanrum och data samlas in för att kunna uppskatta populations-
storlek och utbredningsområde för arterna, samt på sikt trender.  Då det endast kommer 
vara möjligt att övervaka ett mindre antal lokaler för arterna, så kommer fynd av arterna 
som görs ideellt och rapporteras till Artportalen utgöra ett mycket viktigt komplement 
vid bedömningen av arternas bevarandestatus. 

Du som faunaväktare kan därför göra en stor insats genom att leta efter arterna och 
rapportera in dem till Artportalen. Kom ihåg att det är värdefullt att du rapporterar även 
om du inte hittar arten, t.ex. om du inventerar arten på platser varifrån den tidigare är 
känd eller på lokaler där du bedömer att den skulle kunna finnas. Eftersom arternas 
utbredningsområden är dåligt kända är det särskilt intressant att söka efter dem på nya 
platser och de delar av landet som saknar fynd. Det är därför av stort värde om du även 
rapporterar förekomst av vattenaloe, eller frånvaron av den, om du besöker en lokal med 
tidigare förekomst.

Faunaväkteriet
Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djurarter. En grundläggande kunskap 
om hotade arters förekomst samt trender i populationsstorlek och dynamik krävs för 
att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av 
bevarandearbetet.  
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