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flicksländor och egentliga trollsländor. 

Alla trollsländor har fyra vingar, stora ögon, 
långsmal bakkropp och saknar i princip antenner.

Bäcksländor, dagsländor, guldögonsländor, myr-
lejonsländor, nattsländor med flera andra grupper 
med epitetet -sländor ser väldigt annorlunda ut 

och tillhör andra insektsordningar.
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Mecistogaster amalia, hona



Nannophya pygmaea, hane



Nannophya pygmaea, hane Nannophya pygmaea, hane

Glödsandbi



Camacinia gigantea, hane



Zenithoptera lanei, hane



Rhyothemis graphiptera, hane



Agrionoptera sexlineata, haneAgrionoptera sexlineata, hane



Ceriagrion cerinorubellum, hane



Den här då?

foto från flickr



Myrlejonsländan är inte en trollslända

foto från flickr



foto christophe brochard

Larv av egentlig trollslända (tvåfläckad troll-
slända) resp. flickslända (myrflickslända)



Larv av tvåfläckad trollslända

















Den i särklassDen i särklass
vanligaste frågan vanligaste frågan 
om trollsländor:om trollsländor:

”Är det sant att trollsländor ”Är det sant att trollsländor 
bara lever en dag?”bara lever en dag?”



Dagslända



Men hur länge
lever då en troll-

slända?

Tidig mosaikslända
foto JJ Mekkes



Svaret är:
som längst i ett drygt år.

Vinterflickslända
foto JJ Mekkes
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Trollsländor utgör en grupp med ett relativt 
litet antal arter.

65 arter har till och med dags dato obser-
verats i Sverige.





KarmintrollsländaKarmintrollslända



Arterna finns i varierade miljöer, med olika ut-
bredning i landet och de flyger under specifika 

perioder.



En del arter förekommer enbart 
längs rinnande vatten.



De flesta av dessa gick under 1900-talet kraftigt 
tillbaka.



Bättre vattenkvalitet och återställande 
började under 1990-talet gynna dem.

Särskilt söderöver hotas de nu istället
av torka och vattenuttag.



Särskilt söderöver hotas de nu istället
av torka och vattenuttag.
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Ett tiotal arter i Sverige är knutna till vatten-
drag. Av dessa förekommer alla utom en i 
Blekinge.

Låt oss avsluta med en titt på dessa.
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Mindre sjötrollsländaMindre sjötrollslända
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Röd flicksländaRöd flickslända



trollslandeforeningen.setrollslandeforeningen.se

Bästa sättet att lära sig mer
är att göra sällskap med andra,
gå kurser, delta i studiecirklar

och själv utforska de arter
som finns där man bor.
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Fotografen David Andersson (f. 1981) bor i hall-
ändska Varberg och har sedan barnsben varit aktiv 
fågelskådare. Under 2007 lockade dagfjärilarna ho-
nom att titta närmare på insekter vilket ledde till att 
han fann Västmanlands första spetsfläckade troll-
slända och intresset väcktes. Därefter följde några 
intensiva år med fotografering av trollsländor. David 
använder Nikon och de flesta bilderna tas med ett 
macro 105/2,8, en del även med 300/2,8. Favoritplat-
sen är Hjälmare kanal i Västmanland där ofantliga 
mängder trollsländor av läckra arter håller hus.

Fotografen Christer Bergendorff (f. 1949) bor i 
Hällevik utanför Sölvesborg i Blekinge. Han använ-
der främst kameran Canon 7D ll och linsen Canon 
EF 180/3,5 macro för att fotografera småkryp. Han 
är numera pensionär från arbetet som tekniker i in-
dustrin med allt från mobiltelefoner, bilar och kraft-
verksbyggen. Han fotograferade färgplanscherna till 
Nordens vecklare samt har levererat bilder till några 
trollslände- och fjärilsböcker. Naturintresset började 
tidigt i uppväxten med fåglar och däggdjur, vilket 
övergick till skalbaggar och fjärilar och sedan 15 år 
har intresset skiftat till dessa fantastiska trollsländor.

Författaren Magnus Billqvist (f. 1971) bor i skånska 
Tjörnarp. Han arbetar som verksamhetskoordina-
tor för Naturskyddsföreningen och ligger bakom ett 
dussintal böcker, bland annat Svenska Trollslände-
guiden (2012) och Skånes trollsländor (2016). Från att 
ha varit allmänt naturintresserad och fältbiolog, få-
gelskådare och herpetolog, har Magnus sedan 2008 
helt gått upp i trollsländor och ägnar sedan dess 
större delen av sin vakna tid åt dessa fascinerande 
djur. Han håller kurser och föredrag, arrangerar re-
sor och är ordförande för Trollsländeföreningen.

Framsida: pudrad smaragdflickslända. Foto: 
Christer Bergendorff. Baksida: kilfläckslända. 

Foto: Magnus Billqvist.

© Avium förlag, Magnus Billqvist
och respektive fotograf.

Röster om första upplagan

”En av de allra, allra bästa fältbestämnings-
böckerna alla kategorier” 

Naturmorgon

”Sammantaget kan sägas att Nordens 
trollsländor är en identifikationsbok i första 
hand, men därtill med mycket annan 
information instoppad. Som sådan är den 
det bästa i sitt slag. ... Det finns ingen som 
i detta sammanhang ens nosar i närheten 
av Nordens trollsländor. ... En ny standard 
har satts för troligen minst ett halvt sekel 
framöver.”

Fauna & Flora

”Jag har aldrig läst en bok om arter som är 
så här noga med att skapa rätt förutsätt-
ningar för korrekt artbestämning. ... Det här 
är över huvud taget inte en bok som valt 
de snåla genvägarna.”

Natursidan

”...lyfter fälthandböckerna för trollsländor 
till en ny nivå” 

Aromia

Nordens trollsländor
En handbok till alla trollsländor i Norden och några till.

• Utförlig introduktion till trollsländornas fascinerande liv.

• Mer än 2000 foton och illustrationer.

• Pedagogiska tabeller, jämförande artfoton och nycklar.

• Detaljfoton på artkaraktärer.

• Månadsdiagram över flygtider.

• Utbredningskartor.

• Artnamn även på danska, engelska, finska, norska och tyska.

• Foton på samtliga arters larver.

I denna andra och utökade upplaga har sidantalet utökats från 352 till 
368 och kartor, fyndbilder, fenologirekord samt texter har uppdaterats. 
Detaljbilder och nycklar har tydliggjorts, fler jämförande tabeller har till-
kommit och mer än 203 foton är nya eller har ersatt tidigare bilder. Tre 
nya arter har tillförts och ytterligare fem potentiella arter samt hot och 
skydd av trollsländor presenteras i korthet.

NYTT ISBN 978-91-985166-6-1

Nordens
trollsländor
Ny och utökad upplaga

Magnus Billqvist
David Andersson • Christer Bergendorff

Boksläpp på Nordens trädgårdar, 
Älvsjömässan i mars/april

Denna andra och omarbetade upplaga har utökats 
från 352 till 368 sidor, och kartor, fyndbilder, fenologi-
rekord samt texter har uppdaterats. 

Detaljbilder och nycklar har tydliggjorts, fler jämföran-
de tabeller har tillkommit, tre nya arter har tillförts och 
ytterligare fem potentiella arter samt hot och skydd 
av trollsländor presenteras i korthet.

Mer än 330 nya foton = ca 2100 foton.



The IUCN Red List of Threatened SpeciesTM

IUCN:s rödlista överIUCN:s rödlista över
Europas trollsländorEuropas trollsländor

Magnus Billqvist, Sverige

Geert De Knijf, Belgien

Roy van Grunsven, Nederländerna

Florent Prunier, Spanien

Damjan Vinko, Slovenien

Släpps under vårvintern?Släpps under vårvintern?



Tack för mig!

Skåne


