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Nyfiken på trollsländor?
Trollsländorna är våra största insekter och i många fall oerhört vackra;
skimrande i grönmetallic, mosaiktecknade i pasteller eller röda som
blod. Många är vi som har minnen av trollsländor från badbryggan på
sommaren, eller har haft en trollslända som kommit in i uterummet.
Kanske har katten släpat in en trollslända?
Trollsländor är fängslande och fascinerande att följa, inte minst när
de far genom luften och utför de mest häpnadsväckande manövrar.
De pilar fram och åter, upp och ned, står stilla i luften medan de jagar
mat eller försvarar sitt revir mot artfränder.
Trollsländor är knutna till våtmarker men är otroligt duktiga flygare
och kan därför påträffas i stort sett var som helst. Genom att göra din
trädgård attraktiv för trollsländor ger du dig själv chansen att njuta
av dem hemmavid, samtidigt som du ger även andra djur ett livs-
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utrymme. Anlägger du dessutom en damm, ja då har du skapat ett
element i din trädgård som både du och en myriad av djur och växter
har glädje av året om – inte minst trollsländor!
I denna studiecirkel får du lära dig mer om allt detta: hur länge trollsländor lever, parar sig, jagar, flyger, ändrar färg, när och var de finns
samt inte minst hur du kan skilja på de olika arterna i Sverige.
Magnus Billqvist
Verksamhetskoordinator hos Naturskyddsföreningen och
ordförande i Trollsländeföreningen
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Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som lär sig till-

Vi på Studiefrämjandet kan hjälpa er med studiema-

sammans och av varandra. Detta kallas folkbildning

terial, lokaler, utrustning, utbildning, coachning och

och är fritt och frivilligt att delta i. Ni i gruppen bestäm-

mycket mera. Vi har ett stort nätverk och kunskap och

mer själva vad och hur ni vill lära er. Att delta i en stu-

erfarenhet inom många områden – framför allt inom

diecirkel är roligt och inspirerande. Samla dina vänner

våra profilområden natur, djur, miljö och kultur.

eller din förening och kom igång.
Studiecirklar har funnits i över hundra år och anordDemokrati är viktigt i en studiecirkel och det är något

nas av de tio studieförbunden. Studieförbunden får

ni skapar tillsammans. Förutsättningen för demokrati

ekonomiskt stöd av stat, region och kommun. Vi får

är att alla får komma till tals och att alla blir respektera-

stöd för att för att alla över 13 år ska ha möjlighet att,

de. Allas erfarenheter och inlägg är värdefulla. Genom

tillsammans med andra, dela och utveckla ny kunskap

att dela kunskap och erfarenhet lär ni av varandra.

genom hela livet.

Några grundregler:
Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns för att det är viktigt att
kunna se att det ekonomiska stödet som subventionerar folkbildningen går till rätt ändamål.
•

En studiecirkel måste ha minst 3 deltagare som är över 13 år

•

Studiecirkeln måste ha minst 3 träffar

•

Varje deltagare måste närvara vid någon av de 3 första träffarna

•

En studiecirkel måste omfatta minst 9 studietimmar

I varje studiecirkel utses någon av deltagarna till cirkelledare. Som cirkelledare behöver du inte vara expert
i ämnet eller ha svar på alla frågor. Din roll är att leda cirkeln framåt och se till att alla kan framföra sina
synpunkter och påverka arbetet. Cirkelledaren är också den som håller kontakten med Studiefrämjandet.
Som ny cirkelledare får du ett introduktionssamtal då vi bland annat berättar vad Studiefrämjandet kan hjälpa till med. Du bli också inbjuden till att gratis delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram.
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Tips till studiecirkeln Nordens trollsländor
Genom att delta i studiecirkeln Nordens trollsländor

ny på ämnet kan det underlätta att enbart fokusera på

får du lära dig mer om trollsländor och artbestämning.

de som faktiskt finns där man bor. Detsamma kan man

Med hjälp av enbart den här studieplanen och en fak-

göra om man tycker det är många arter överlag eller

tabok om trollsländor kan du fördjupa dina kunskaper

känner att det är för svårt. Vilka arter som finns där du

och ditt intresse.

bor framgår av utbredningskartorna i boken.

Studiecirkeln fokuserar nästan helt på de vuxna, fly-

Övriga tips

gande trollsländorna. Vill man ägna sig även åt larver

Besök i fält rekommenderas, och särskilt om det är

eller larvhudar finns det tyvärr dåligt med litteratur på

möjligt att göra besöket med någon som redan kan

svenska som täcker samtliga arter. Det finns en del äld-

en del och kan visa. Kanske finns det någon sådan i

re böcker på svenska men dessa saknar de arter som

trakten? Samtliga träffar som behandlar arterna kan

koloniserat landet sedan 1990-talet. De enda böckerna

åtminstone delvis förläggas i fält.

i dagsläget som är i det närmaste kompletta och behandlar larver och larvhudar är på holländska, men

Det finns flera som arrangerar bland annat kurser, ut-

böcker åtminstone på engelska är planerade. Notera

flykter, läger och föredrag om trollsländor. Inte minst

att det finns två regionala böcker – atlaser – som be-

Trollsländeföreningen, men även lokala kretsar av

handlar förekomsten av trollsländor i Skåne och Öster-

Naturskyddsföreningen och regionala entomologiska

götland. En atlas även för Närke är under produktion.

sällskap. Under ”Hur kan man lära sig mer?” hittar du
mer information.

Studiematerial
Studieplanen utgår från och hänvisar löpande till boken Nordens trollsländor, som är den senast utkomna
och mest omfattande boken om trollsländor i Sverige.

Första träffen:

Men längst bak i studieplanen hittar du fler litteratur-

När ni träffas första gången är det bra att

tips som du kan använda istället för Nordens trollslän-

stämma av följande:

dor eller som komplement/fördjupning.

•

Dagar, tider och platser för träffarna

•

Raster och fikapauser

•

Förberedelser inför träffarna och vad

Studieplanen tar upp fler arter än de som i skrivande
stund finns i Sverige eftersom några arter förväntas

man ska ta med sig

dyka upp inom en snar framtid. Alla dessa finns med

•

Rutiner för anmälan av förhinder

i Nordens trollsländor. Vill man hålla nere antalet arter

•

Övergripande genomgång av studiema-

kan man hoppa över de mest sällsynta. Vilka dessa arter är tas upp i anslutning till varje träff. Är man helt
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terialet.

Träff 1: Grunderna
På den första träffen diskuteras vad en trollslända

•

egentligen är och hur den ser ut, uppträder och

Hur ser man att en vuxen slända just lämnat vattnet? Hur länge lever en trollslända?

fortplantar sig. Hur man skiljer könen åt, hittar

•

Vilka hot lever de under?

dem och de viktigaste karaktärerna tas också upp.

•

Vilka naturliga fiender har trollsländorna?

Denna första träff kan delas upp på två om det finns
intresse för djupdykning i något av dessa ämnen.

Arterna och hur man känner igen dem
•

Att förbereda inför träffen
•

kommit sedan boken trycktes)

Läs sidorna 4-33 i boken Nordens trollsländor. Ka-

•

pitlet Locka trollsländor till din trädgård (s. 29-33)
kan utelämnas om man saknar trädgård.
•

Hur många arter finns det i Sverige? (en art har tillHur många arter finns det där ni bor? (titta på utbredningskartorna!)

•

Fundera på vad just du vill få ut av studiecirkeln.

När flyger dessa arter? Flyger alla samtidigt? Diskutera hur flygtiderna kan användas vid artbestämning.

Träffens innehåll
•

•

Presentationsrunda och diskussion om mål och
förväntningar på studiecirkeln. Låt alla kort berätta

Vilka är de viktigaste karaktärerna att titta på för
flicksländor? (se tabell, s. 13)

•

varför de går studiecirkeln och vad de vill uppnå.

Vilka är de viktigaste karaktärerna att titta på för
egentliga trollsländor? (se tabell, s. 13)

•

Genomgång av cirkelns upplägg och studiematerial.

•

Fokus på trollsländan och dess livscykel samt arter

Stor variation

och variationer.

•

Diskutera olika variationer som trollsländor kan
uppvisa (ålder, färg, slitage, pudring, könsskillnader).

Trollsländan och dess livscykel

•

Hur skiljer man på könen?

•

Vad är en trollslända?

•

Vad utmärker en flickslända? (se tabell, s. 13)

Hur man tittar på trollsländor

•

Vad utmärker en egentlig trollslända? (se tabell, s. 13)

•

•

Hur ser trollsländans livscykel ut? Diskutera par-

Hur gör man rent praktiskt när man ska titta på
trollsländor?

ning och äggläggning.

•

Vilken typ av material kan man ha nytta av?

•

Hur går parningen till?

•

Hur fångar man trollsländor?

•

Hur många ägg lägger en trollslända?

•

Vad ska man tänka på när man gjort det?

•

Hur läggs äggen?

•

Vilka faktorer är viktigast för att de ska flyga?

•

Hur lång tid tar larvutvecklingen?

•

Var hittar man trollsländor?

•

Hur ser en trollsländelarv ut?

•

Trollsländor finns i många olika miljöer. Diskutera

•

Vad äter larven? Hur går det till när larven blir till

dessa och fundera på vilka liknande miljöer som

vuxen slända?

finns där du bor.
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Träff 2: Artbestämning (del 1)
Smaragd- och trädflicksländor, vinterflicksländor och jungfrusländor
Den andra träffen fokuserar på artbestämning av
smaragd- och trädflicksländor (5 arter), vinterflicksländor (2 arter) och jungfrusländor (2 arter).
På denna träff tittar vi på och reder ut hur man egentligen skiljer de svåra smaragdflicksländorna åt sinsemellan och från Nordens enda trädflickslända. De
diskreta vinterflicksländorna och de typiska jungfrusländorna diskuteras också. Alternativt kan västlig
trädflickslända och sibirisk vinterflickslända utelämnas då de är mycket ovanliga.

Vinterflickslända.

Att förbereda inför träffen

•

Finns de i hela landet?

•

Läs sidorna 60-95 i boken Nordens trollsländor.

•

Flyger de samtidigt?

•

Gå gärna igenom introduktionen till artbeskriv-

•

Varför tror ni de heter ”smaragdflicksländor”?

ningarna på sid 59. Använd löpande tabellerna,

•

Varför heter en art ”vandrande”?

nycklarna och översikterna för art- och karaktärsöversikt (s. 34-57), och se översikt av viktiga karak-

Vinterflicksländor

tärer (s. 38-39).

•

De två arterna vinterflicksländor (s. 80-87) är unika,
men i vilket avseende?

Träffens innehåll

•

De två arterna är mycket lika: titta på och diskutera

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

de karaktärer som skiljer dem åt. Titta särskilt på

•

Fokus på artbestämning av smaragd- och träd-

skillnaden mellan gamla och slitna individer gent-

flicksländor, vinterflicksländor och jungfrusländor.

emot unga och fräscha.

Smaragd- och trädflicksländor
•

•

Vilka andra arter kan de förväxlas med?

•

Hur hittar man vinterflicksländorna? Var finns de?

Det finns flera arter smaragdflicksländor (s. 64-79)
och en trädflickslända (s. 60-63), men vad är det

Jungfrusländor

som utmärker dessa och skiljer dem från andra

•

flicksländor? Titta på bilder eller i fält på skulder-

Jungfrusländorna (s. 88-95) skiljs enkelt från alla
andra trollsländor: varför?

linjer, blåpudring, färg i nacken, analbihang och

•

I vilka miljöer hittar man dem?

äggläggare och diskutera vad som skiljer dem från

•

Hur skiljer man på de två arternas hannar?

varandra.

•

Honor och unga individer av båda könen kan vara

•

Vad skiljer hannarna respektive honorna åt?

svårbestämda: diskutera de karaktärer som finns

•

Vilka karaktärer tror ni man kan se i fält utan att

för att skilja de två arterna åt. Sök gärna bilder på

fånga eller fotografera dem?

nätet för att se variation och bilder från olika vink-

•

Har någon artspecifika karaktärer?

lar.

•

I vilka olika miljöer hittar man de olika arterna?
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Träff 3: Artbestämning (del 2)
Flodflickslända, Coenagrion-flicksländor och sjöflickslända
Den tredje träffen fokuserar på arbestämning av

Flodflicksländan

flodflickslända (1 art), Coenagrion-flicksländorna

Flodflicksländan (s. 96-99) är gentemot andra blå

(7 arter) och sjöflickslända (1 art).

flicksländor något av en särling.
•

På denna träff avhandlas den udda flodflicksländan

Vad är det som utmärker arten gentemot andra
flicksländor?

innan vi ger oss in på de svåra blå flicksländorna i släk-

•

Hur lever den? Var finns den?

tet Coenagrion och Enallagma.

•

Hur går parningen till?

Att förbereda inför träffen

Flicksländorna i släktet Coenagrion

•

Läs sidorna 96-127 i boken Nordens trollsländor.

Flicksländorna i släktet Coenagrion (s. 100-123) utgör

•

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 40-41).

en av de svåraste artgrupperna då variationen kan vara
stor. Bekanta er med hannars och honors teckningar

Träffens innehåll

och gå igenom hannar av de olika arterna för sig följt

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

av honorna.

•

Fokus på artbestämning av flodflicksländan, släk-

•

Vad är det man ska titta på för karaktärer på hannarna?

tet Coenagrion och Enallagma.

•

Vilka karaktärer är bäst när man ska skilja på honorna?

•

Vilka tror ni går att se i fält utan att behöva fånga
eller fotografera dem? Vilka tror ni man måste ha i
handen för att se?

•

Några karaktärer kan variera: diskutera hur detta
kan försvåra artbestämningen.

•

Har någon art karaktärer den inte delar med någon
annan?

•

Kan man utesluta någon art eller ha hjälp av deras
utbredning, flygtid eller miljö?

•

I mån av tid: diskutera vilka övriga arter som kan
vara lika Coenagrion-arterna.

Sjöflicksländan
•

Sjöflicksländan (s 124-127) är den enda i sitt släkte i
Sverige: vilken eller vilka arter liknar den mest?

•

Vad är det som utmärker de olika könen av sjöflickslända?

Sjöflickslända.

•

Uppvisar arten någon artspecifik karaktär?

•

Var finns den och när ser man den på året?

•

Hur uppträder den?
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Träff 4: Artbestämning (del 3)
Rödögonflicksländor, kustflicksländor, dvärgflickslända och röd flickslända
Den fjärde träffen fokuserar på artbestämning av

Pokalflicksländan

rödögonflicksländor (3 arter), kustflicksländor (2

•

Pokalflicksländan (s 332-333) hör till samma släkte

arter), dvärgflickslända (1 art) och röd flickslända

som rödögonflicksländorna men vuxna individer

(1 art).

liknar mer andra arter: vilka?

På den här träffen går vi igenom flera olika släkten som

•

De unga liknar andra arter: vilka?

•

Var finns pokalflicksländan? Hur uppträder den?

kan vara ganska olika, och i några fall liknar de mer arter vi redan tittat på. Alternativt kan pokalflickslända

Kustflicksländor

utelämnas då den ännu inte observerats i Sverige.

•

Det finns flera karaktärer som utmärker de två
arterna kustflicksländor (s. 136-143) från andra

Att förbereda inför träffen
•
•

flicksländor: vilka?

Läs sidorna 128-151 och 332-333 i boken Nordens

•

Hur skiljer man de två arternas hannar från varandra?

trollsländor.

•

De två arternas honor förekommer i flera olika färg-

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 38-39, s. 42-43)
och pokalflickslända längst ned på sid 40-41.

former: vilka?
•

Finns det skillnader i färgformer mellan arterna?

•

Finns det någon specifik karaktär som den ena ar-

Träffens innehåll

ten har men den andra saknar?

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

•

Hur uppträder de?

•

Fokus på artbestämning av rödögonflickslän-

•

Finns de tillsammans?

dor, kustflicksländor, dvärgflickslända och röd
Dvärgflickslända

flickslända.

Det finns bara en art dvärgflickslända (s. 144-147) men
Rödögonflicksländor

den kan förväxlas med främst smaragdflicksländorna.

•

Rödögonflicksländorna (s. 128-135) har ett ganska

•

Vilka karaktärer utmärker hannar av dvärgflickslända?

särpräglat utseende och skiljer sig därigenom från

•

Vilka karaktärer utmärker honor?

andra flicksländor: hur då?

•

Hur och var hittar man dvärgflickslända?

•

Trots detta förväxlas de ofta med andra arter: varför?

Röda flicksländan

•

Uppvisar arterna några artspecifika karaktärer?

•

•

Vad skiljer de två arterna sinsemellan?

sitt släkte i norra Europa och skiljer sig från andra

•

Hur ser de olika hannarna respektive honorna ut?

flicksländor i Sverige: men hur?

•

Går de att skilja åt på avstånd?

•

Vilka andra arter liknar den mest?

•

Hur uppträder de?

•

Hur skiljer sig de unga individerna från de äldre?

•

I vilka miljöer återfinns de?

•

Honan finns i olika färgformer: vilka?

•

När flyger de?

•

När flyger röd flickslända?

•

Finns det andra arter med röda ögon?

•

Var hittar man den?
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Den röda flicksländan (s. 148-151) är den enda av

Träff 5: Artbestämning (del 4)
Mosaiksländor inom släktet Aeshna
Den femte träffen fokuserar på artbestämning av

•

Hur ser de olika arterna ut bakom ögonen?

mosaiksländor inom släktet Aeshna (11 arter).

•

Finns det någon skillnad i kontaktytan mellan ögonen?

På den här träffen bekantar vi oss med mosaikslän-

•

Hur skiljer sig mellankropparnas teckning åt?

dorna som utgör jättar bland trollsländor. Arterna ut-

•

Vingarnas färg kan vara vägledande: hur då och för

gör ett av de svårare släktena att särskilja så tillgång till
individer i fält eller fler bilder rekommenderas. Alterna-

vilka arter?
•

tivt kan arterna klarblå- och sibirisk mosaikslända utelämnas då de inte förekommer regelbundet respektive

Hur ser teckningen på nosens ovansida ut för de
olika arterna?

•

inte observerats i Sverige. Det finns fler stora arter men

Vilka arter mosaiksländor lägger ägg i bestånd av
specifika växter: vilka arter och växter?

avvakta med dessa tills vidare och försök på denna

•

Vilken av mosaiksländorna är allra störst?

träff hålla er till de inom släktet Aeshna.

•

Vilken mosaiksländas färg varierar mer än andra
arter och varför?

Att förbereda inför träffen
•

Läs sidorna 152-195 i boken Nordens trollsländor.

•

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 44-47).

•

Vilken art har störst benägenhet att förvilla sig inomhus?

•

En av arterna finns i olika former i söder och i norr:
vilken?

Träffens innehåll

•

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

•

Fokus på artbestämning av mosaiksländor inom

Vilken av mosaiksländorna äter troligen mest regelbundet andra riktigt stora trollsländor?

släktet Aeshna.
Mosaiksländor
•

Diskutera vad det är som är typiskt för mosaiksländorna: varför tror ni de fått namnet mosaiksländor?

•

Kan man utesluta eller hjälpas på vägen av flygtider, miljöer och utbredning?

•

Vilka karaktärer är det man ska titta efter?

•

Jämför hannar och honor för sig: hur ser man att
det är en hanne eller en hona?

•

Samtidigt som flera av dessa arter är mycket svåra att
skilja finns det några som är det rakt motsatta: vilka?

•

Försök dela in de olika arterna i grupper med de
som är svårast att skilja åt i samma grupp. Finns det
karaktärer som bara någon eller några arter har?

Klarblå mosaikslända.
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Träff 6: Artbestämning (del 5)
Kejsartrollsländor, tidig mosaikslända, flodtrollsländor och kungstrollslända
Den sjätte träffen fokuserar på artbestämning av

•

kejsartrollsländor (3 arter), tidig mosaikslända

Vad innebär ”kejsartrollsländeteckning” på bakkroppen?

(1 art), flodtrollsländor (5 arter) och kungstrollslända (1 art).

Tidig mosaikslända
•

Tidig mosaikslända (s. 208-211) är i Europa ensam i

På denna träff diskuteras de övriga riktigt stora troll-

sitt släkte: vad särskiljer den från mosaiksländorna

sländorna samt flodtrollsländorna vars färgsättning

i släktet Aeshna?

kan påminna om de större. Alternativt kan brun kej-

•

Varför heter den ”tidig”?

sartrollslända samt smal- och större klubbtrollslända

•

Vilken art är den mest lik?

utelämnas då de inte förekommer regelbundet eller

•

Hur och när uppträder tidig mosaikslända?

inte har påträffats i Sverige.
Flodtrollsländor
Att förbereda inför träffen
•

•

Läs sidorna 196-231 och 334-335 i boken Nordens
trollsländor.

•

212-227, 334-335)?
•

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 48-49), tidig mosaikslända dock längst ned på sid 44-47.

Vilka är arterna som kallas för flodtrollsländor (s.
Vad är utmärkande för arterna vad gäller utseende
och miljö?

•

Diskutera flygtider och utbredning och om det kan
användas som vägledning vid artbestämning av

Träffens innehåll

dessa arter.

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

•

•

Fokus på artbestämning av kejsartrollsländor, tidig
mosaikslända, flodtrollsländor och kungstrollslända.

Kejsartrollsländor
•

hannar och honor av respektive art.
•

Vad särskiljer de olika hannarna från varandra?

•

Hur ser honorna ut?

•

Vilka karaktärer har bidragit till deras respektive

Tre arter kejsartrollsländor (s. 196-207) har påträffats i Sverige varav två lyckats få fotfäste: vilka?

Honor och hannar skiljer sig ganska mycket: jämför

svenska namn?
•

I mån av tid: diskutera vilka övriga arter flodtroll-

•

När på året kan man se de olika arterna?

•

Var finns de?

•

Vad skiljer dem från mosaiksländorna?

Kungstrollsländan

•

Vad innebär ”sadel”?

•

•

Vad skiljer de tre sinsemellan: jämför honor och

sländan i Europa: diskutera vilka arter den kan för-

hannar separat.

växlas med.

•
•

sländorna kan förväxlas med.

Kungstrollsländan (s. 228-231) är den längsta troll-

Hur ser kejsartrollsländornas vingar ut och hur

•

Honan har en väldigt speciell äggläggare: varför?

upplevs de under flykten?

•

Vad är udda med artens ögon?

Det finns för alla tre en eller flera artspecifika karak-

•

Var hittar man kungstrollslända?

tärer: vilken eller vilka?
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Träff 7: Artbestämning (del 6)
Guldtrollslända, glanstrollsländor och tvåfläckad trollslända
Den sjunde träffen fokuserar på artbestämning av

•

guldtrollslända (1 art), glanstrollsländor (6 arter)

Fokus på artbestämning av guldtrollslända, glanstrollsländor och tvåfläckad trollslända.

och tvåfläckad trollslända (1 art).
Glanstrollsländor
På denna träff diskuterar vi sju mellanstora, grön-

Av pedagogiska skäl kallar vi här alla sju för ”glanstroll-

glänsande arter som är lika eller mycket lika varandra.

sländor” (s. 240-259), även om guldtrollslända (s. 232-

Även tvåfläckad trollslända som är något av en särling

233) tillhör ett annat släkte.

avhandlas. Alternativt kan tundratrollslända uteläm-

•

Varför kallas de för glanstrollsländor?

nas då den endast förekommer i ett begränsat område

•

Vad är utmärkande för alla sju?

i de allra nordligaste delarna av Skandinavien.

•

Se på utbredning, miljöval, flygtid och uppträdande för respektive art: hur kan detta användas vid

Att förbereda inför träffen

artbestämning av dessa arter?

•

Läs sidorna 234-258 i boken Nordens trollsländor.

•

Vilka finns just där ni bor?

•

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 48–50).

•

Vilka arter är allra mest lika varandra?

•

Går de att dela in i grupper baserat på utseendet?

•

Titta på hannarna först: vilka karaktärer kan man

Träffens innehåll
•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

använda för att skilja dem åt?
•

Vad innebär ”midja”?

•

Går karaktärerna att se i fält eller måste man fånga
eller fotografera dem?

•

Hur ser honorna ut?

•

Vad är en ”valvula”?

•

Vilka karaktärer är gemensamma för båda könen?

•

Hur ser de olika arterna ut i ansiktet?

Tvåfläckad trollslända
•

Tvåfläckad trollslända (s.236-239) är närmast släkt
med glanstrollsländorna men påminner mer om
andra arter: vilka?

•

Varför heter den ”tvåfläckad”?

•

Vilka karaktärer kännetecknar arten?

•

Tvåfläckad trollslända har ett speciellt beteende:
vilket?

•

Var finns arten och hur hittar man den?

•

Varför tror ni artens larv är så extremt taggig? Diskutera.

Guldtrollslända.
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Träff 8: Artbestämning (del 7)
Kärrtrollsländor, trollsländor av släktet Libellula och sjötrollsländor
Den åttonde träffen fokuserar på artbestämning

Trollsländor av släktet Libellula

av kärrtrollsländor (5 arter), trollsländor av släk-

•

tet Libellula (3 arter) och sjötrollsländor (3 arter).

Sverige: vad utmärker dessa?
•

På denna träff tar vi en titt på elva mellanstora arter i
tre olika släkten. Alternativt kan blåpannad sjötroll-

•

Hannen av fyrfläckad trollslända skiljer sig från de
andra två hannarna: hur?

•

Hur skiljer man de två andra hannarna åt?

•

Hur ser honorna ut?

Läs sidorna 264-303 samt 336-337 i boken Nordens

•

Kan man påträffa alla tre tillsammans?

trollsländor.

•

I vilka miljöer finns de?

Se översikt av viktiga karaktärer (s. 51-52).

•

Den fyrfläckade finns också i en annorlunda form:

Att förbereda inför träffen

•

Finns det några karaktärer som är arttypiska för
respektive art?

slända utelämnas då den inte har påträffats i Sverige.

•

Det finns tre arter i släktet Libellula (s. 284-295) i

vad utmärker den?
Träffens innehåll

•

Några av dessa arter kan även likna den redan be-

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

handlade tvåfläckade trollsländan: hur skiljer man

•

Fokus på artbestämning av kärrtrollsländor, troll-

dessa åt?

sländor av släktet Libellula och sjötrollsländor.

•

Honan av bred trollslända liknas ibland vid en helt
annan insekt: vilken?

Kärrtrollsländor

•

Varför heter den fyrfläckade just ”fyrfläckad”?

•

Kärrtrollsländorna (s. 264-283) utgör en grupp som

•

Varför heter bred trollslända ”bred”?

kan vara svåra att skilja åt, men hannarna går en-

•

Vad är det som gör att spetsfläckad trollslända fått

kelt att dela in i två grupper baserade på utseendet:

sitt namn?

försök dela in dem i två grupper.
•
•

Jämför hannar med liknande utseende: vilka ka-

Sjötrollsländorna

raktärer finns att skilja dem åt?

•

Hannar av bred- och spetsfläckad trollslända kan

Vad utmärker en kärrtrollslända? Lägg märke till

påminna om sjötrollsländorna (s. 296-303, 336-

färger, analbihang och vingmärken.

337), som det också finns tre arter av: vilka karaktä-

•

Vilka karaktärer tror ni man kan se i fält?

rer delar dessa och vilka skiljer dem åt?

•

Vad skiljer unga hannar från gamla?

•

Vad skiljer de tre hannarna åt?

•

För några av hannarna kan detaljer på könsorga-

•

Honorna är ganska karakteristiska: hur ser de ut?

nen vara till stor hjälp: titta på dessa.

•

Uppvisar någon av arterna några artspecifika ka-

•

Honorna är också lika men även här finns det möj-

raktärer?

lighet att dela in dem i två olika grupper baserade

•

Går dessa att se i fält?

på utseende.

•

Läs om uppträdandet: vilka olika typer av beteen-

•

Finns de olika arterna i samma miljöer?

•

Flyger de samtidigt?

de kan hjälpa till vid artbestämningen?
•
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Finns de i samma miljöer?

Träff 9: Artbestämning (del 8)
Ängstrollsländor och karmintrollsländor
Träff 9 fokuserar på artbestämning av ängstroll-

mycket svåra. Börja med att titta på utbredningen:

sländor (8 arter) och karmintrollslända (1 art).

finns alla inom samma område?

Avslutningsvis tar vi en titt på den grupp som på grund

•

Finns de där ni bor?

•

Titta på vingarna på både honor och hannar och dela

av variation och likhet troligtvis utgör det allra svåraste

in dem i två grupper baserade på hur vingarna ser ut.

släktet: ängstrollsländorna. Ljusröd- och bandad ängs-

Ni bör nu ha en grupp med två arter och en med tre.

trollslända samt karmintrollslända kan utelämnas då

•

Fortsätt med de två: hur ser deras ögon ut?

de inte förekommer regelbundet eller inte har påträf-

•

Färger på mellankroppen? Bakkroppsteckning?

fats i Sverige.

Vingmärken?
•

Finns de i samma områden och miljöer?

Att förbereda inför träffen

•

Hur uppträder de?

•

•

Kvar har ni nu endast tre ängstrollsländor varav en

Läs sidorna 304-331, 338-339 och 260–263 i boken
Nordens trollsländor.

•

har en typisk teckning på mellankroppen: vilken?

Se nyckeln (s. 53-57) och karmintrollslända (s. 48-49).

•

Var finns denna art? Hur ser artens ben ut?

•

Kvar ska ni nu ha två arter och dessa två är det i

Träffens innehåll

särklass svåraste artparet att särskilja. Här rekom-

•

Reflektioner och tankar från förra träffen.

menderas att ni tittar på fler bilder på nätet eller

•

Fokus på artbestämning av ängstrollsländor och

observerar dem i fält, gärna i handen. Lupp eller

karmintrollslända.

kamera är ofta nödvändigt. Detaljer på frambenens
lår, könsorgan (hannar), mellankroppsteckning,

Ängstrollsländor

valvula (honor) och mustasch är saker att titta på.

Några av ängstrollsländorna (s. 304-331, 338-339) är

•

Uppvisar de liknande beteenden?

mycket svåra att skilja åt men det finns genvägar till

•

Den ena arten kan dessutom förekomma i en mörk

korrekt artbestämning: börja med att dela in arterna
i olika grupper baserade på benens färg. Generalisera

form: hur ser denna ut?
•

Vilken art liknar denna form?

lite och ni kommer att ha två grupper, där en består av
arter med helsvarta ben. Se nyckeln (s. 53–57)!

Karmintrollslända

•

Titta på hannar respektive honor av arterna med

Karmintrollslända (s. 260-263) är cirkelns sista art, som

svarta ben: vad skiljer dessa åt?

vid bokens tryckning inte hade observerats i Sverige,

Titta särskilt på färg, analbihang, teckning på mel-

men första fyndet gjordes i Skåne strax efteråt.

lankroppens ovansida och sida samt teckning på

•

Vad utmärker arten?

vingarna: hur ser dessa karaktärer ut?

•

Hur ser hannen ut?

•

Uppvisar de några artspecifika karaktärer?

•

Vad utmärker honan?

•

Finns de alla där ni bor? Flyger de samtidigt?

•

Vilka arter kan dessa möjligen förväxlas med?

•

En av dem är Nordens minsta egentliga trollslända:

•

Var finns arten?

•

vilken?
•

En har mer klubblik bakkropp: vilken?

Avslutning

•

Återstår gör resten av ängstrollsländorna som inte

•

har svarta ben. Det är främst dessa som kan vara

sid 14

Avsluta med att utvärdera studiecirkeln: vad har varit bra? Vad hade kunnat vara bättre?

Hur kan man lära sig mer?
Vill du lära dig mer om trollsländor efter studiecirkelns

samlad information om alla svenska arter, fotogalle-

gång? Då kan du ta kontakt med Studiefrämjandet där

rier, reserapporter, lokaltips, kalendarium med mera.

du bor och starta en studiecirkel som fördjupar sig i

Kanske finns där redan tips på en fin trollsländelokal

ämnet. Vi hjälper dig med att komma igång och hitta

där du bor? Föreningen anordnar utöver kurser även

relevant litteratur och studiematerial.

årliga sommarläger, utflykter, guidningar och ger ut ett
medlemsblad. Du kan också följa föreningen på Face-

Ett annat sätt att lära sig mer om trollsländor, och inte

book och på Instagram.

minst artbestämningen av dem, är att träffa och följa
med andra intresserade. På en del håll i landet ordnas

Diskussionsforum finns främst i gruppen ”Trollsländor”

kurser och utflykter man kan delta i. Sker inte detta just

på Facebook och i rapporteringssystemet Artportalen.

där du bor så kontakta, bli medlem i och framför dina

I dessa kan man ladda upp bilder och därigenom få

önskemål till Trollsländeföreningen, din lokala krets

hjälp med artbestämningar, samt ta del av inrappor-

av Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna eller någon

terade observationer av trollsländor. I Artportalen kan

annan entomologisk organisation.

man också se vilka arter som rapporterats när, var och
av vem, och därigenom få en mycket bra bild om troll-

I Sverige är det främst Trollsländeföreningen som ar-

sländorna i områden man vill besöka.

rangerar aktiviteter. På trollslandeforeningen.se finns
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Artlista
Västlig trädflickslända
Chalcolestes viridis

Klarblå mosaikslända
Aeshna affinis

Mindre glanstrollslända
Somatochlora arctica

Vandrande smaragdflickslända
Lestes barbarus

Fjällmosaikslända
Aeshna caerulea

Gulfläckad glanstrollslända
Somatochlora flavomaculata

Kraftig smaragdflickslända
Lestes dryas

Sibirisk mosaikslända
Aeshna crenata

Metalltrollslända
Somatochlora metallica

Pudrad smaragdflickslända
Lestes sponsa

Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea

Tundratrollslända
Somatochlora sahlbergi

Mindre smaragdflickslända
Lestes virens

Brun mosaikslända
Aeshna grandis

Karmintrollslända
Crocothemis erythraea

Vinterflickslända
Sympecma fusca

Kilfläckslända
Aeshna isoceles

Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons

Sibirisk vinterflickslända
Sympecma paedisca

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Bred kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis

Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia

Blå jungfruslända
Calopteryx virgo

Vassmosaikslända
Aeshna serrata

Citronfläckad kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis

Flodflickslända
Platycnemis pennipes

Gungflymosaikslända
Aeshna subarctica

Nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda

Griptångsflickslända
Coenagrion armatum

Grön mosaikslända
Aeshna viridis

Bred trollslända
Libellula depressa

Spjutflickslända
Coenagrion hastulatum

Brun kejsartrollslända
Anax ephippiger

Spetsfläckad trollslända
Libellula fulva

Myrflickslända
Coenagrion johanssoni

Blå kejsartrollslända
Anax imperator

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Månflickslända
Coenagrion lunulatum

Mindre kejsartrollslända
Anax parthenope

Blåpannad sjötrollslända
Orthetrum brunneum

Ljus lyrflickslända
Coenagrion puella

Tidig mosaikslända
Brachytron pratense

Större sjötrollslända
Orthetrum cancellatum

Mörk lyrflickslända
Coenagrion pulchellum

Större klubbtrollslända
Gomphus flavipes

Mindre sjötrollslända
Orthetrum coerulescens

Sjöflickslända
Enallagma cyathigerum

Smal klubbtrollslända
Gomphus pulchellus

Svart ängstrollslända
Sympetrum danae

Pokalflickslända
Erythromma lindenii

Sandflodtrollslända
Gomphus vulgatissimus

Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum flaveolum

Större rödögonflickslända
Erythromma najas

Stenflodtrollslända
Onychogomphus forcipatus

Vandrande ängstrollslända
Sympetrum fonscolombii

Mindre rödögonflickslända
Erythromma viridulum

Grön flodtrollslända
Ophiogomphus cecilia

Ljusröd ängstrollslända
Sympetrum meridionale

Större kustflickslända
Ischnura elegans

Kungstrollslända
Cordulegaster boltonii

Bandad ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum

Mindre kustflickslända
Ischnura pumilio

Guldtrollslända
Cordulia aenea

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Dvärgflickslända
Nehalennia speciosa

Tvåfläckad trollslända
Epitheca bimaculata

Större ängstrollslända
Sympetrum striolatum

Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula

Fjälltrollslända
Somatochlora alpestris

Tegelröd ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
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Anteckningar

Anteckningar

Studieplanen Nordens trollsländor
Är du nyfiken på Sveriges trollsländor?
Vill du lära dig mer tillsammans med andra?

Den här studieplanen ger en introduktion till trollsländor och artbestämning av vuxna,
flygande trollsländor i Sverige.
Studieplanen bygger främst på boken Nordens trollsländor, som är den senast utkomna och mest omfattande boken om trollsländor i Sverige. Men studieplanen innehåller
också många andra tips om litteratur om trollsländor och länkar till föreningar och
organisationer där du kan fördjupa ditt intresse.
I denna studiecirkel får du lära dig mer om allt från hur länge trollsländor lever, parar
sig, jagar, flyger och ändrar färg, till var de finns samt inte minst hur du kan skilja på de
olika arterna i Sverige. Genom studiecirkeln Nordens trollsländor får du ny kunskap
och nya verktyg för att utveckla ditt intresse.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt
och religiöst obundna med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarran-gemang och föreläsningar. Varje år samlas ett par hundratusen deltagare i våra studiecirklar och kurser.
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Information och kontaktuppgifter hittar du på
studieframjandet.se. Välkommen till Studiefrämjandet!

