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Trollsländor i LIFE-Goodstream 2019 - 2021
Betydelsen av anlagda våtmarker som ”art-öar” i jordbrukslandskapet
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EU-projektet LIFE-Goodstream syftar till att få Trönningeån i södra Halland att nå God ekologisk
status, minska övergödningsproblematiken samt öka den biologiska mångfalden i och invid ån.
Trollsländor har använts som indikator-organismgrupp eftersom de indikerar miljöer som kombinerar
god vattenkvalitet (för larverna) och omgivande marker med ett rikt insektsliv (för de vuxna
individerna). Viktiga verktyg har varit att anlägga våtmarker och integrerade skyddszoner längs ån.
Ca 25 anlagda våtmarker har inventerats med avseende på vuxna trollsländor under 2019 – 2021
(figur 1), varav ca 20 har anlagts eller restaurerats i projekt LIFE-Goodstream mellan 2016 - 2019, och
7 anlagts tidigare.

Figur 1. Karta som visar de anlagda våtmarkerna som inventerats i Trönningeåns avrinningsområde.
Gula cirklar är våtmarker som anlagts/restaurerats inom LIFE-Goodstream, röda cirklar har anlagts i
andra projekt.
Nedan följer en kort genomgång av (preliminära) resultat hittills och vilka arter som koloniserat
våtmarkerna. Endast data från LIFE-Goodstreamvåtmarker presenteras här. Totalt har 35 arter hittills
påträffats vid inventeringarna (tabell 1). I den artrikaste (och mest besökta) våtmarken har det
påträffats hela 31 arter. Samma lokal är också den artikaste vad gäller solitära bin och getingar.
Det är påfallande hur snabbt vissa arter av trollsländor hittar nya lokaler, pionjär-arter som bred
trollslända dyker ibland upp innan grävmaskinerna hunnit lämna lokalen. Däremot är arter som
större rödögonflickslända senare i kolonisationen, det tog exempelvis 5 år för den arten att
kolonisera en våtmark och det skedde inte förrän det började bli större täckning av
flytbladsvegetation (gäddnate och vattenpilört).
Utöver att anlägga våtmarker har vi också återskapat små biflöden till ån genom att öppna upp
kulvertar. Dessa nya små vattendrag i jordbrukslandskapet lockade också till sig trollsländor som trivs
i rinnande vatten som jungfrusländorna, röd flickslända och lite överraskande även kungstrollslända.
Kungstrollslända anses annars vanligen hålla till i skogsbäckar, men kan uppenbarligen också trivas i
jordbruksbäckar. De var snabba på att kolonisera de nya vattendragen och redan första årets syntes
äggläggande honor.

Tabell 1. De påträffade arterna i ”vanlighetsordning” i LIFE-Goodstreamvåtmarkerna.
Art

Vetenskapligt namn

Antal observationer

Sjöflickslända
Pudrad smaragdflickslända
Fyrfläckad trollslända
Blå kejsartrollslända
Brun mosaikslända
Ljus lyrflickslända
Blodröd ängstrollslända
Tegelröd ängstrollslända
Blågrön mosaikslända
Större kustflickslända
Röd flickslända
Svart ängstrollslända
Större ängstrollslända
Blå jungfruslända
Höstmosaikslända
Bred trollslända
Guldtrollslända
Större sjötrollslända
Metalltrollslända
Kungstrollslända
Tidig mosaikslända
Månflickslända
Spjutflickslända
Mörk lyrflickslända
Mindre sjötrollslända
Citronfläckad kärrtrollslända
Större rödögonflickslända
Mindre kustflickslända
Stenflodtrollslända
Nordisk kärrtrollslända
Mindre rödögonflickslända
Gulfläckad ängstrollslända
Blåbandad jungfruslända
Vinterflickslända
Mindre smaragdflickslända

Enallagma cyathigerum
Lestes sponsa
Libellula quadrimaculata
Anax imperator
Aeshna grandis
Coenagrion puella
Sympetrum sanguineum
Sympetrum vulgatum
Aeshna cyanea
Ischnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum danae
Sympetrum striolatum
Calopteryx virgo
Aeshna mixta
Libellula depressa
Cordulia aenea
Orthetrum cancellatum
Somatochlora metallica
Cordulegaster boltonii
Brachytron pratense
Coenagrion lunulatum
Coenagrion hastulatum
Coenagrion pulchellum
Orthetrum coerulescens
Leucorrhinia pectoralis
Erythromma najas
Ischnura pumilio
Onychogomphus forcipatus
Leucorrhinia rubicunda
Erythromma viridulum
Sympetrum flaveolum
Calopteryx splendens
Sympecma fusca
Lestes virens

55
46
44
41
40
36
35
29
27
25
20
18
17
17
16
16
10
9
8
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1

Sju sköna sjöflicksländor

Metalltrollslända

Några av de mer intressanta fynden:
Vinterflickslända (Sympecma fusca) – Andrafynd för Halland, och första för Halmsatd. Tidigare
noterad 2012 i Varbergs kommun. Arten har en östlig utbredning huvudsakligen i Sverige. Möjligen
förbisedd då den nog är den minst iögonfallande av våra trollsländor.
Mindre rödögonflickslända (Erythromma viridulum). – En expanderande art. Förutom ett fynd på
Nidingen 2007 så var första fyndet i Halland så sent som 2019 (första fynd i Sverige 2004, Skåne).
Idag har den rapporterats från ett tiotal lokaler i Halland varav 1 av våra projektvåtmarker.
Mindre smaragdflickslända i (Lestes virens) – Funnen i en 1 våtmark. Tidigare noterad vid ytterligare 6
lokaler Halland. I övrigt inte noterad i Halmstads kommun de senaste 9 åren (sedan 2012).
Mindre kustflickslända (Ischnura pumilio) – Funnen i 3 våtmarker. Utöver dessa, två fynd i Halmstad
och ett tiotal i norra Halland (Varberg, Kungsbacka). Tidigare EN->VU-art och nu LC på rödlistan.
Förmodligen en ganska förbisedd art.
Citronfläckad kärrtrollslända (L. pectoralis) – Funnen i 1 våtmark, med flera tenerala individer. Första
fynd för Halmstad. I övrigt rapporterad från ett dussintal lokaler totalt i Laholm, Varberg och
Kungsbacka. Arten har ett starkt skydd i EU:s medlemsländer genom att den är upptagen i
habitatdirektivets bilaga 2 och 4.
Notabelt är också att blå kejsartrollslända är fjärde vanligaste art (tabell 1) med tanke på att den sågs
första gången i Sverige 2003 (Gotland) och första gången i Halland 2008.

Ett bildkollage på fler av arterna från de anlagda våtmarkerna längs med Trönningeån.
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