
3.6 2018  På spaning efter trollsländor i Skarpnäs blivande 

naturreservat. 
 

  

 

En varm och vindstilla junidag, perfekt för att 

få se trollsländor i full aktivitet. Vi började vid 

Svartpotten, där solen gassade och vattnet låg 

spegelblankt, några simmande snokar krusade 

ytan. Efter en rast vid Stora Ängsviken gick vi 

över Danmarks ängar upp till Krokträsken. 

Sammanlagt vid Svartpotten och Krokträsken 

observerade vi sju olika arter:                        
 

Citronfläckad kärrtrollslända 

Fyrfläckad trollslända 

Guldtrollslända 

Nordisk kärrtrollslända 

Pudrad kärrtrollslända 

Tidig mosaikslända 

Sjöflickslända  

Flicksländor ej artbestämda  
 

Ronny Fors i Naturskyddsföreningen i Nacka  

guidade och berättade om trollsländornas 

beteende.

 



Vandringen lockade ett tjugotal deltagare i alla åldrar, som utrustade med kikare, håvar och kamera 

började spaningen. Vi lärde oss skilja de egentliga trollsländorna, som vilar med utbredda vingar rakt 

ut från kroppen, från flicksländor och jungfrusländor, som vilar med vingarna hoplagda bakåt. Även 

vingarnas form, huvudet med de stora fasettögonen, kroppsformen och kroppsstorleken skiljer dem åt. 

Trollsländorna är skickliga flygare, kan röra framvingar och bakvingar var för sig. Antennerna är små, 

bäst utvecklat är synsinnet.  

Tiden som fullt utvecklad flygande trollslända är den kortaste i deras liv, längst är tiden som larv i 

vattnet, ibland uppemot ett par år. Under tiden de växer ömsar de hud upp till 10-15 gånger innan den 

slutliga förvandlingen, metamorfosen. Trollsländor är rovätande insekter och vuxna trollsländor jagar 

sitt byte i luften, det kan vara mygg, flugor, steklar, fjärilar och andra sländor.  

 

 

 



Fyrfläckad trollslända sittande på pors. 

  
Pudrad kärrtrollslända, fridlyst art, vilande på träflis på motionsslingan.  

  
Ömsad hud av olika sländor.                                      Larvhud efter kläckt trollslända. 



    
Tuvull, doftande skvattram och tunna skira tranbärsrankor blommade i strandkanten. 

 
Utsiktsplats vid Svartpotten. 

 

     
Sjöflickslända med hopslagna vingar.              Fyrfläckad trollslända vilar med utbredda vingar. 



  
Stora Ängsviken med utsikt över Danmarks holme och Lidingö. Till vänster i bild bakom udden ligger 

Sveriges holme, fredad som naturminne för sitt bestånd av skogslind. Också i Skarpnäs växer skogs-

lind längs den varma bergsryggen i ravinen från Ängsviken upp till Danmarks ängar. 

 

Vi noterade att angreppen på ekarna av snedstreckad ekstyltmal är ovanligt stora i Nacka i år. Ekstylt-

malen är en fjäril, som lägger ägg i eklöven, där larverna kläcks och äter av bladets näringsrika gröna. 

Bladen får ett uppblåst utseende och larverna får små skyddande och värmande växthus att utvecklas i. 
 

 



 
Lövskogen och ängsmarken vid Danmarks ängar är livsmiljö för många insekter, en del vars larver 

lever i mulmen i de gamla träden. I brynet blommade skogsolvon, som lockade nykläckta skalbaggar. 

Vid Danmarks ängar har observerats flera rödlistade arter som ädelguldbaggar och olika blombockar.  

  
Humlebagge på blommande skogsolvon.                        Två ädelguldbaggar, rödlistad art. 

   
Lindhorn på skogslind, en gallbildning av kvalster.        Asprullvivel, skalbagge, som rullat ihop lövet. 



  

Vandringens sista anhalt var Krokträsken, där vi hade bra utsiktsplatser och kunde studera trollsländor-

nas beteenden; jakt på byte, flygbeteende som patrullerare och spanare, revirmarkering, parningshjul 

och äggläggning.  

Vi hade turen att få se ytterligare en art, citronfläckad kärrtrollslända med den skarpt lysande 

citrongula ryggfläcken på bakkroppen. 

                                       

I Sverige har 64 arter påträffats, flertalet flyger från maj till juli. Undantag är vinterflicksländorna, som 

övervintrar som vuxna trollsländor och kan börja flyga redan i april och senare från augusti till 

oktober. Övriga övervintrar som larver i vatten. 

 

   
Trollsländor är snabba i flykten och det gällde att vara snabb med kameran eller håven, när de en kort 

stund satt vilande, här fyrfläckad trollslända. 



 
Citronfläckad kärrtrollslända, fridlyst art.  

Tre arter är rödlistade och fem arter är fridlysta i Sverige, grön mosaikslända, grön flodtrollslända, 

pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända. Att en art är fridlyst 

innebär att den är fredad: man får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada 

exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada artens ägg.       

                                          

    Nyfiken koltrastunge.

 

Text  Kerstin Lundén                                                                                                                                       

Foto  Bengt Björkman, Ingela Johansson och Kerstin Lundén.      


