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Grön flodtrollslända är bunden till rinnande vatten.  
Foto Tommy Karlsson

Arten är mycket karakteristisk genom sin gröna färg.  
Foto Magnus Billqvist

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia NT

En genom sin gröna färg mycket karaktäristisk art som lever i rinnande vatten. Utbredd över 
stora delar av Europa. Gick kraftigt tillbaka under stora delar av 1900-talet och är särskilt 
skyddad av EU, men har de senast årtiondena återhämtat sig. I Sverige är den endast känd 
från de norrbottniska älvarna Råne-, Kalix- och Torne älv, samt några biflöden till dessa. 
Utbredningsområdet kan dock vara större än vad vi vet idag och det vore värdefullt att undersöka 
om den finns uppströms kända lokaler, i vattendrag mellan nämnda älvar, samt i Piteälven.
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Antal individer av adulter 
rapporterade på Artportalen 
under året. Flygperioden är 
vanligen under senare delen 
av juli och början av augusti. 
Källa: www.artportalen.se

Larven utvecklas på bottnen, ofta på relativt djupt vatten. Den 
väljer vattendragssträckor där bottnen utgörs av sand och 
grus. Foto Tommy Karlsson

Livsmiljö och ekologi
Grön fl odtrollslända är bunden till rinnande vatten där larven utvecklas på bottnen, ofta 
på relativt djupt vatten. Den anses huvudsakligen välja vattendragssträckor där bott-
nen utgörs av sand och grus. Arten tycks i Sverige och angränsande område i Finland 
framförallt välja större (>100 meter breda) vattendrag som är rena och klara och som 
fl yter genom skogsmark men längre söderut fi nns den också i mer vegetationsrika och 
mindre vattendrag i odlingslandskapet. I södra Finland förekommer arten i mindre vat-
tendrag i skogsmark. 

Kläckningen till vuxna sländor sker vanligen under senare delen av juli och början av 
augusti. De vuxna djuren rör sig långt från vattnet även om patrullerande hanar oftast 
hittas i dess närhet. Som vuxna uppehåller sig sländorna i öppna partier längs vattnet 
som hyggen, gläntor, gles skog, vägar och parkeringsfi ckor.
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Hos grön flodtroll slända liksom hos andra 
flodtrollslän dor är ögonen är helt åtskilda, till 
skillnad från alla andra egentliga trollsländor, 
vars ögon sitter ihop. Foto Magnus Billqvist

Mellankroppen på båda könen är när mast 
helgrön. Foto Magnus Billqvist

C

Utseende och artbestämning
Den största av de så kallade flodtrollsländorna inom vårt 
område. Det mest slående med flodtrollsländorna är att 
deras ögon är helt åtskilda, till skillnad från alla andra 
egentliga trollsländor. Grön flodtrollslända liknar mest 
sandflodtrollslända men den senare finns inte i norra Sve-
rige så de två arterna möts inte här.  

Gulsvarta arter som stenflodtrollslända, kungstrollslända 
och större sjötrollslända är andra potentiella felbestäm-
ningskandidater. Av dessa är det dock endast kungstroll-
slända som finns inom de områden vi känner till grön 
flodtrollslända i Sverige från idag. Kungstrollslända är 
betydligt större än grön flodtrollslända och alltid gul och 
svart (aldrig grön). 

Hanen av grön flodtrollslända har tydligt klubbformad 
bakkropp. Honans gula partier på bakkroppen kan vara 
mer gröna än gula. Båda könen är alltid helt gröna på 
mellankroppens sida. De har också ljusa övre analbihang-
en (i likhet med stenflodtrollslända och till skillnad från 
sandflodtrollslända).

Vad gäller artens larver och larvskinn så är de med lite 
träning relativt lätta att känna igen. De nära släktingarna 
sand- och stenflodtrollslända saknas som tidigare nämnts 
inom den gröna flodtrollsländans utbredningsområde 
i Sverige. Förväxlingsarter utgör istället larver till mo-
saiksländor och metalltrollslända samt kungstrollslända. 
Flodtrollsländornas larver skiljer sig från dessa genom 
antennernas utformning. De är mycket tjockare än de 
övriga arternas och det yttersta segmentet är längre än de 
övriga. Flodtrollsländorna har jämfört med mosaikslän-
dorna lite kompaktare larver med relativt kraftiga ben 
medan de senare har mycket långsmala larver med smala 
ben. Kungstrollsländan skiljer sig från övriga arter genom 
att insidorna på labialpalperna är kraftigt flikiga.

Båda könen har på bakkrop-
pens segment 1-2 gröna 
fläckar. Foto Magnus Billqvist
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Hanen har tydligt klubbformad bakkropp (t.v.). Båda könen har 
på bakkroppens segment 3-10 droppformade gula tecken på 
svart botten. Foto Magnus Billqvist 

Larver till de egentliga trollsländor som samexisterar med grön flodtrollslända i Sve-
rige. Från vänster starrmosaikslända Aeshna juncea, kungstrollslända Cordulegaster 
boltonii och metalltrollslända Somatochlora metallica.
Ser man till kroppsformen så karaktäriseras metalltrollsländans larv av en kort och 
kompakt kropp där det bakre benparet når långt bakom bakkroppens spets. De öv-
riga arterna har mer långsträckta kroppsformer där det bakre benparet inte når bakom 
bakkroppen. 
Foto Ulf Norling (t.v. och t.h.) och Mogens Holmen (mitten)

Den karaktäristiska ut-
formningen av antennerna.  
Flodtrollsländorna har tjocka 
antenner jämfört med
andra trollsländor och det yt-
tersta segmentet är längre än 
de övriga.
Foto Tommy Karlsson

F C
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Utbredning och status
Grön flodtrollslända är utbredd över stora delar av Europa och österut genom Sibirien 
till Bajkalsjön. Arten har tidigare minskat och varit bedömd som hotad i flera länder 
men sedan mitten av 1990-talet har den uppvisat en positiv trend. På Europa- och 
EU-nivå är arten inte rödlistad men den är upptagen i habitatsdirektivets bilaga 2 och 4 
vilket innebär ett starkt skydd.

I Sverige är den endast känd från de norrbottniska älvarna Råne älv, Kalix älv och 
Torne älv, samt några biflöden till dessa. Den är dock utbredd över en stor del av Fin-
land och Baltikum, och finns också i Danmark. Artens status i Sverige bedöms som 
gynnsam men den är listad som Nära hotad (NT) på grund av litet utbredningsområde.  
Arten är fridlyst i Sverige.

Fynd av grön flodtrollslända 
i Sverige.  

fynd fr.o.m. 2000
Källa: ArtDatabanken SLU 2016Världsutbredning av grön flodtrollslända. Källa: Atlas of the European dragonflies and damselflies (Kalkman & Boudot 2015) 
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Inventeringsmetod
Grön flodtrollslända kan inventeras både genom sök av vuxna sländor och larvskinn. 
Men eftersom älvarna där den finns är stora, strida och djupa är inventering av larver 
svårt och riskabelt. Vuxna sländor söks medelst skådning på öppna platser längs med 
eller i närheten av vattendraget, t.ex. i gläntor och gles skog, samt på vägar och parke-
ringsfickor. Larvskinnen söks på vegetation i strandkanten. Oftast finner man dem på 
starrstrån på upp till 30 cm höjd och i direkt anslutning till vattenlinjen men de kan 
påträffas upp till 5 meter från vattnet.

De vuxna sländorna är mycket lätta att känna igen och relativt lätta att komma nära 
för säker identifikation. Det krävs dock varmt och soligt väder för att de ska vara aktiva. 
Sök av larvskinn kan däremot utföras oberoende av väder. Inventering av larvskinn har 
också fördelen att fynd visar på vilka delar av ett vattendrag som utnyttjas som uppväxt-
miljöer för larverna. Fyndplatser för vuxna sländor behöver inte nödvändigtvis utgöra 
reproduktionsmiljöer. 

Vuxna sländor inventeras under flygtiden från slutet av juli till och med augusti. Bäst 
är förmodligen augusti då nyförvandlade sländor under en period uppehåller sig ganska 
långt bort från reproduktionsvattnet och kan då vara svåra att observera. Larvskinn kan 
inventeras från kläckningen under andra halvan av juli och några veckor framåt. 

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt ett antal oupptäckta lokaler för grön flodtrollslända i Sverige. Sär-
skilt värdefullt är eftersök av arten i vissa områden varifrån fynd i dag saknas. I t.ex. 
Torneälven finns två långa sträckor (Pajala-Svanstein och Övertorneå-Kukkola) varifrån 
fynd av arten saknas. Det är nog rimligt att tro att arten finns även här men det vore 
värdefullt att få det bekräftat. Det vore också intressant att få bättre kunskap om hur 
långt norrut och västerut arten finns (man kan eftersöka den uppströms baserat på da-
gens kända förekomster). Den hittills nordligaste lokalen för arten är belägen några mil 
uppströms Muonioälven. Arten kan också finnas i vattendrag varifrån den idag inte är 
känd. Framförallt Piteälven kan tänkas hysa arten. Det är en av våra få oreglerade älvar 
och avståndet är inte långt till Råneälven där arten finns. Även vattendrag mellan äl-
varna utgör potentiella miljöer för arten, likaså Luleälvens biflöden.

Typisk plats för larvskinn på starrstrån nära vattenlinjen (larv-
skinnet markerat med vit ring). Infälld bild: Larvskinn av grön 
flodtrollslända. Foto Tommy Karlsson
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Biogeografisk uppföljning
Grön flodtrollslända 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.  

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.  

Faunaväkteriet
Pavel Bína, ArtDatabanken SLU, pavel.bina@slu.se,  
www.slu.se/faunavaktarna

Biogeografisk uppföljning
Tommy Karlsson, Länsstyrelsen Östergötland,  
tommy.karlsson@lansstyrelsen.se, www.lansstyrelsen.se

Trollsländeföreningen
Magnus Billqvist, magnus.billqvist@gmail.com,  
www.trollslandeforeningen.se
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