
Det finns arter som lever hela sitt 
liv i vattnet, under vattenytan, som 
till exempel våra sötvattensmusslor, 
iglarna och fiskarna (med ålen som 
visst undantag då den kan vandra 
över land ganska långa sträckor). En 
enkel vattenhåv eller en vattenkikare  
ger möjlighet att studera alla de livs-
former av olika slag som finns under 
vattenytan. 

De vattenlevande småkrypens värld 
är fascinerande och lika dramatisk 
som lejonens jakt på savannen i Af-
rika, fast i betydligt mindre skala. 
Rovdjuren smyger eller lurpassar 
på sina byten i svenska anlagda våt-
marker enligt samma principer som 
lejonen.
Troll- och dagsländor
Sedan finns det arter som lever 
största delen av sina liv i vatten men 
som har en kort period då de lever 
ovan vattenytan, som trollsländor 

och dagsländor. Larverna av des-
sa arter hittar man genom att håva, 
men de vuxna individerna kan man 
studera på landbacken. Framför allt 
trollsländor är väldigt tacksamma att 
studera. De är relativt stora och färg-
glada och många arter hävdar revir 
runt till exempel en våtmark. 

Spanare och patrullerare
De kan delas in i två olika grupper 
beroende på sitt beteende, en grupp 
är ”patrullerare” som hela tiden fly-
ger fram och tillbaka längs strand-
kanten eller delar av vattenytan och 
spanar. De sätter sig sällan stilla men 
när väl satt sig så sitter de länge. 

Den andra gruppen är ”spanare” och 
de har vissa utvalda utkikspunkter i 
toppen på strån eller stolpar som de 
konstant återvänder till och gör en-
dast kortare flygturer.

Vattnets värld är varierad - i våtmarker,                  sjöar och vattendrag myllrar det av liv
En våtmark, sjö eller ett vattendrag kan se ganska livlösa ut när man 
betraktar dem på lite avstånd från land och är ute mitt på dagen. 
Men om man förflyttar sig lite i tid och rum så kan man få uppleva 
delar av den enorma variationen av arter som finns i våra vatten. 
De olika arterna utnyttjar nämligen vattnet på olika sätt, vissa arter 
studerar man bäst på avstånd, medan andra kräver lite mer närgån-
get angreppsätt.

En stavlik vattenskorpion har fångat en dagslända.

4-fläckad trollslända och Bred trollslända 
är ”spanare” och de återvänder hela tiden 
till sin favoritplats. De är också bland våra 
vanligaste större trollsländor och de är man 
nästan garanterade att se om man besöker 
en anlagd våtmark.

Blågrön mosaiktrollslända och Höstmosa-
ikslända är ”patrullerare” och sitter sällan 
still. De är därför lite svårare att identifiera, 
men en liten enkel kikare underlättar troll-
sländespaningen. Annars får man utrusta sig 
med tålamod och helt enkelt vänta tills de till 
sist sätter sig.
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vudsakligen på vattenytan och spen-
derar endast mycket korta stunder 
under vattenytan som till exempel 
virvelbaggarna eller våra dykänder 
(till exempel knipan).  

Vissa arter använder vattenmiljöer 
framför allt som födoplatser, som 
gråhägern och fiskgjuse. En del arter 
gynnas starkt av vatten i landskapet 
trots att vi kanske inte alls tänker på 
dom som ”vattenarter”. Svalor och 
tornseglare samt flera fladdermöss 
är exempel på sådana arter som ofta 
flyger över våtmarker och letar eft-
er myggor, flugor och sländor som 
kläckts i vattnet. 

Bästa tid att studera arterna
När det gäller tidsaspekten så är 
det oftast i gryning och skymning 
man lättast ser de mer skygga arter-

Trollsländor är också väldigt snab-
ba på att hitta nya miljöer. Inom 
projektet LIFE-Goodstream i Trön-
ningeån strax söder om Halmstad 
anlades en våtmark i början av 2019, 
och på sommaren samma år visade 
inventering av trollsländor att det 
redan fanns hundratals individer av 
åtta olika arter där.  De är mycket ef-
fektiva flygare och kan röra sig över 
långa avstånd i landskapet och letar 
hela tiden efter lämpliga miljöer. Jag 
har till och med sett trollsländor un-
dersöka nyanlagda våtmarker innan 
grävmaskinerna hunnit därifrån.

Salamandrar och grodor
En del arter är landlevande i ganska 
stor utsträckning men måste ha vat-
tenmiljöer för att föröka sig, som 
våra salamandrar och grodor. Vis-
sa arter tillbringar sin tid enbart på 
vattenytan som skräddarna, eller hu-

Salamandrarna lägger sina ägg på eller 
invikta i blad av vattenväxter. Högst upp ett 
ett foto på en salamander som är redo att 
”kläckas” och nedan en vuxen individ. 

na. Framför allt däggdjur men även 
fåglar studeras bra då. Dessutom 
kräver dessa djur att man håller sig 
lite på avstånd. Sätter man sig i gry-
ningen en dag i maj på en plats med 
utsikt över våtmarken har man goda 
möjligheter att få se älg, rådjur, räv 
och andra däggdjur samt också stud-
era fågellivet. Så åk ut till närmsta 
våtmark och upplev den stora vari-
ationen i arter och livsformer. En 
håv och hink samt en enkel kikare 
förhöjer upplevelsen. Ta gärna med 
barnen ut, de brukar uppskatta att 
undersöka vad som döljs under vat-
tenytan.

Kanske anlägga en våtmark?
Har du mark med möjlighet att an-
lägga en våtmark finns det hjälp och 
stöd att få, både praktiskt och ekono-
miskt, via till exempel Greppa Nä-
ringen och Landsbygdsprogrammet. 
Kontakta Länsstyrelsen eller Hus-
hållningssällskapet Halland för mer 
information.

Gråhägern (till vänster) står ofta i strandkanten och lurpassar på fisk och grodor. Knipan 
(överst till höger) är nästan alltid närvarande i anlagda våtmarker oavsett utformning och 
storlek. Den häckar i ihåliga träd och vill man gynna den är det bra att sätta upp en knipholk. 
Årta (nederst till höger) är mer kräsen och vill ha större grunda våtmarker med mycket vat-
tenvegetation.


