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att det finns arter som från ägg 
till färdig slända utvecklas så 
snabbt som på en månad eller 
två?

1 artkort: Hur många ben har en 
trollslända? 

2 artkort: Vad är det svenska 
namnet på Lestes sponsa?

av dessa fåglar är inte duktig på 
att fånga trollsländor?

1 Lärkfalk

X Sädesärla

2 Ormvråk

av dessa fåglar är inte duktig på 
att fånga trollsländor?

1 Aftonfalk

X Fiskmås

2 Gräsand

ordet ”teneral”, som ofta hörs i 
trollsländesammanhang?

vinterflicksländorna leva som fullt 
utvecklade sländor, efter att de 
lämnat vattnet?

1 En dag

X Några veckor

2 Nästan ett år

I vilket landskap i Sverige har 
flest arter trollsländor till och 
med 2019 påträffats?

Under 2019 sågs det en ny 
trollsländeart i Sverige: karmin-
trollslända. 

Hur många arter har till och med 
2019 påträffats i landet?

Det här är bakdelarna på en flickslän-
da (kraftig smaragdflickslända), men 
vilken är hannen och vilken är honan?

1 artkort: Är den längsta arten i 
Sverige längre eller kortare än 10 
cm från nos till bakkroppsspets?

2 artkort: Vad är det svenska 
namnet på Lestes dryas?

Vilken egentlig trollslända är den 
minsta i Sverige?

Vilken art är den minsta trollslän-
dan i Sverige?

1 artkort: Hur många vingar har 
en trollslända?

2 artkort: Vad är det svenska 
namnet på Lestes barbarus?

flickslända eller en egentlig troll-
slända?

1 artkort: Är det sant att en troll-
slända bara lever i en dag?

2 artkort: Vad är det svenska 
namnet på Lestes virens?

att en del arters larver behöver 
6-7 år på sig innan de är färdig-
utvecklade?
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Hur många arter? Vilken är vilken?Hur länge kan... Hur många arter?Vad betyder...

Välj svår eller lätt Välj svår eller lättMinst? Minst?Är detta en... Välj svår eller lätt

Vilken... Vilken...Är det sant...Välj svår eller lätt Är det sant...

A

B A = hona, B = hanneSkåne, 58 arter2En trollslända som precis lämnat larvstadiet 
och är mjuk och ”färglös”.

för röda, små ”bollar” på trollslän-
dan?

Vad är det...

Vattenkvalster, en typ av parasit.

En flickslända (blåbandad jungfruslända). Dvärgflickslända Svart ängstrollslända 4 ,vandrande smaragdflickslända  mindre ca (85 mm) ,kraftig smaragdflick-
slända

 6 ,pudrad smaragdflickslända

 nej ,mindre smaragdflickslända  Ja Ja Ormvråk Fiskmås

Det här är bakdelarna på en mosa-
ikslända (starrmosaikslända), men 
vilken är hannen och vilken är honan?

Vilken är vilken?

A

B B = hona, A = hanne
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Har trollsländor tänder?

av dessa djur är inte duktiga på 
att fånga trollsländor?

1 Spindlar

X Grodor

2 Råttor

Vilket av följande äter trollslän-
dor inte?

1 Mygg och knott

X Trollsländor

2 Nektar

Vad kallas det på vingarna som 
är markerat på bilden?

Är det sant att trollsländan i 
världen med längst vingspann 
når över 19 cm?

håller man bäst i en trollslända? Är det sant att trollsländor kan 
stickas?

trollsländor på danska? trollsländor på norska? flicksländor på norska? flicksländor på danska?

1 artkort: Äter trollsländor växter 
av något slag?

2 artkort: Vad är det svenska 
namnet på Erythromma najas?

flicksländor på engelska? Är det sant att världens minsta 
egentliga trollslända är mindre 
än ett honungsbi?

Vad är fel i följande påstående?

Från trollsländornas ägg kläcks 
larver, som när de lämnar vattnet 
förpuppas, för att därefter bli 
färdigutvecklade.

trollsländor på finska? Vad kallas positionen denna troll-
slända sitter i för att minimera 
sin exponerade yta för solen?

Är det sant att trollsländan i 
världen med längst vingspann är 
en flickslända?

Är det sant? Är det sant?Vad heter... Vad heter den?Vad är fel? Vilket

Är det sant? Vad kallas dessa?Vad äter de inte? Vad heter...Bits de?! Välj svår eller lätt

Vad heter... Vad heter...Vad heter... Vad heter...Hur... Är det sant?

I vingarna  Nej Guldsmede øyenstikkere vannymfer Vandnymfer

Nej  nej ,större rödögonflickslända 2 Damselflies Ja  Vingmärken eller pterostigma

Trollsländor föråuppas inte. 2 Sudenkorennot Obelisk Ja Ja
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1 artkort: vad finns det flest arter 
av i Sverige, flicksländor eller 
egentliga trollsländor?

2 artkort: vilket är det veten-
skapliga namnet på starrmosa-
ikslända?

Välj att svara på en av nedanstå-
ende frågor. Båda ger 1 artkort. 

Vilket är det vetenskapliga nam-
net på höstmosaikslända?

Vilket är det svenska namnet på 
Aeshna viridis?

Välj att svara på en av nedanstå-
ende frågor. Båda ger 1 artkort. 

Vilket är det vetenskapliga nam-
net på kungstrollslända?

Vilket är det svenska namnet på 
Gomphus vulgatissimus?

Välj att svara på en av nedanstå-
ende frågor. Båda ger 1 artkort. 

Vilket är det vetenskapliga nam-
net på blå kejsartrollslända?

Vilket är det svenska namnet på 
Coenagrion armatum?

Välj själv!Välj själv!Välj mer eller
mindre svår!

Välj själv!

 egentliga (43) ,Aeshna juncea  Aeshna mixta / grön mosaikslända Cordulegaster boltonii / sandflodtrollslända Anax imperator / griptångsflickslända

flickslända eller en egentlig troll-
slända?

Är detta en...

En egentlig (klarblå mosaikslända)

flickslända eller en egentlig troll-
slända?

Är detta en...

En flickslända (månflickslända).

flickslända eller en egentlig troll-
slända?

Är detta en...
En egentlig (grön flodtrollslända)

Endast en grupp av egentliga 
trollsländor har så här tydligt sepa-
rerade ögon: vilken?

Vilken grupp?
Flodtrollsländorna

Välj att svara på en av nedanstå-
ende frågor. Båda ger 1 artkort. 

Vilket är det vetenskapliga nam-
net på bred trollslända?

Vilket är det svenska namnet på 
Onychogomphus forcipatus?

Välj själv!
Libellula depressa / stenflodtrollslända

Välj att svara på en av nedanstå-
ende frågor. Båda ger 1 artkort. 

Vilket är det vetenskapliga nam-
net på månflickslända?

Vilket är det svenska namnet på 
Somatochlora metallica?

Välj själv!
Coenagrion lunulatum / metalltrollslända

av dessa påståenden är inte 
sant?

1 De kan stå stilla i luften (ryttla)

X De kan röra vingarna oavhäng-
igt av varandra

2 Några arter har fjädrar

Vilket...
2

Är det sant att det funnits 
trollsländor med över en meter i 
vingspann?

Är det sant?
Nej, men åtminstone 75 cm!
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Vilken art är detta?

Vilken art är detta?

Vassmosaikslända är den enda 
av trollsländorna i Sverige som är 
utsedd till en landskapsinsekt.

I vilket landskap?

I vilket landskap i Sverige har det 
till och med 2019 setts näst flest 
arter trollsländor?

Trollsländor anses vara duktiga 
jägare. Hur stor procent av deras 
jakter har man beräknat vara 
lyckade?

1 Mindre än 50%

X Ungefär 75%

2 Mer än 95%

Vilken art är detta? Vilken art är detta?

Vilken art är detta? Vilken art är detta? Vilken art är detta? Vilken art är detta? Vilken art är detta?

Mosaiksländorna tillhör våra 
allra största arter. Vad har de fått 
namnet ”mosaik” från?

En del arter beskrivs som ”pud-
rade”: vad innebär eller är det 
för något?

Vad används de märkliga bihang-
en till, som hannarna har längst 
bak?

Vilken art i Sverige är längst från 
nos till bihang?

Varför heter de så? Vad hette det sa du?Vad är det för nåt? Varför heter de så?Längst? Konstigt slut?

Vilken art? Vilken art?Vilken art? Vilken art?Vilken art? Vilken art?

Vilken art? Vilken art?Hur duktiga? Vilken art?Landskapsinsekt? Näst bäst?

Två arter vinterflicksländor finns i 
Norden. Varför har de fått ordet 
”vinter” i sina namn?

Ibland stöter man i trollslände-
sammanhang på orden ”exuvi-
um” eller ”exuviae”. Vad är det 
för något?

Närke Småland, 56 arter 2, 97 %! Grön mosaikslända, hanne Griptångsflickslända, hanne Gulfläckad glanstrollslända

Stenflodtrollslända, hanne Fyrfläckad trollsländaBred trollslända, honaTvåfläckad trollsländaRöd flicksländaKungstrollslända

Blå kejsartrollslända, upp till 84 mm. Att greppa honas nacke emd vid 
parningen.

En vaxartad hinna som antingen är blå- 
eller vitaktig.

Olikfärgade fläckar/mönster på bakkrop-
pen.

För att de som enda arter överintrar 
som fullbildade sländor och inte som 
ägg eller larv.

Den hud som blir kvar som ett tomt 
skal när de ”förvandlas” till fullbildade 
sländor.


