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Trollsldndor i Medelpad

IDragonflies found in the province of Medelpad, N Sweden (Odonata)]

GORAN SAHLEN

De svenska trollsldndornas utbredning i Norrland
ir bristfiilligt kiind pi grund av att fl samlare varit
vcrksamma idcnna dcl av landct. Forh6llandct
pipekas redan av Andcr ( l93l ) och scdan dcss har
inga storre undersdkningar gjorts. Endast tio arter
uppges frin Medelpad av Ander (1944, 1953).
Detta er ett lagt antal ijzimfrirelse med de siffror
som i samma verk anges f6r de bida angriinsande
kustlandskapen, 23 f<ir Hiilsingland och l6 frir
Angermantand.

For att fa en mer aktuell bild av trollsliindornas
forekomst i Medelpad reste jag till landskapet den
4-5 augusti 1984. Hiir unders<ikte jag sju pi kartan
utvalda lokalcr i inlandet (Fig. l).

Elva arter hittadcs under tvidagarsperioden.
Endast fyra av dcssa var tidigare kiinda frin Me-
delpad. Sammanlagt dr nu l7 artcr av trollslindor
k?inda frin Medelpad och detta antal kan nog vara
tamligen rettvisande. Miijligen kan den i niistan
hela Sverige utbredda arlen Somatochlora arctica
(Zett.) komma att antraffas i landskapet.

Fdrekomsten av trollslandor ar daligt kand aven
iflera andra norrliindska landskap. Undersdk-
ningar hdr borde siledes vara givande.

For mina vidare studier av de svenska trollsliin-
dornas forekomst skulle jag vara mycket tacksam
frir nya fynduppgiftcr och iivcn for cxcmplar av
trollslAndor frin hcla Svcrigc.

Artlista

ZYGOPTERA
CALOPTERYGIDAE
Calopteryx virgo (L. ). I d pi lokal2. Ny frir landskapet.

LESTIDAE
Lestes sponsa (Hansem.). 6 616l funna pl lokalerna 4. 5
och 6. Arten var mycket vanlig pi dessa platser och iiven
honor siktades. Ny fdr landskapet.

COENAORIONIDAE
Erythromma najas (Hansem.). I Q pi lokal l. Arten har
en splittrad utbredning llngs norrlandskustcn och har

Fig. l. Fyndlokalernas lage i Medelpad. l) Dacksjtnjnr-
nen och Dacksjdn. Myromgivna sldar belagna ca 2,5 km
NO Liden;230 m o.h.2\ Navardn. Liten stenbottnad a,
rinnande frdn sjdn Navarn till Holmsjiin. som underscik-
tcs vid passagcn undcr riksvig 30-5, -j00 m SV utloppct i
Holmsjiin; 200 m ii.h. 3) Bergtjnrn. Litcn skogssjii, om-
given av sank myrmark, mcllan Hissjiin och Navarn;285
m d.h. 4) Icke namngiven myrgcil belAgen efter riksviig
86. I km SO Senna kyrka.5) Lotjiirnen. Ej sa sank sjo,
omgiven av jordbruksmark. mellan Viggesjdn och Std-
desjcin; 133 m 6.h. 6) Tuntjiirnen. Myromgiven skogs-
sjci,2 km OSO Myssjcin; 178 m 6.h.7\ D jupdaktjiirnen.
Skogssjo omgiven av sankmark beliigen efter riksviig 305
mcllan Viggcsjiin och Hasscls jiin, ,1.5 km NNV Hasscl;
207 m ci.h.

Map of Medelpdd showing the seven localities where
collectings were made.

nlrmast rapporterats frin Angermanland (Anr.lcr 1944,
Valle 1952).
Coenagion hastulonun (Charp.). Har angivits fren
landskapet (Ander 1944, 1946, Valle 1952). Arten drall-
men pA forsommaren i de sddra och mellersta delarna av
Sverige.
L'. lunulatunr (Charp.) [: vernale Hagenl'. En mycket
ovanlig art med ett vidstriickt men glest utbredningsom-
ride. Ander (1944) anger den frin Medelpad.
C. johanssoni {W alle ngren) [= <'oncinrutnr Johansson].
2 dcl pi lokal3 och.l. En h<igboreal art som ei ar ovan-
lig i norra Sverige. $ngiven av Andcr ( 19.16) frin trakten
av Holmsjcin, SV Ange .

Enallagma cyathigerurr (Charp.). Vanlig i hela Sverige.
rapportcrad frin Mcdclpad av Andcr (19.1.{).
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ANISOPTERA
AESHNIDAE
Aeshna caeruleq (Strdm). En art mcd ctt stort utbred-
ningsomridc iSverigc. Ander (1944) angcr artcn fr6n
Mcdclpad och Valle (1952) markcrar ctt fynd nara
Sundsvall.
A. inceq (L.). En mycket allmiin art. Petraffad iett
stort antal pa samtliga unders<ikta lokaler. Tidigare an-
given av Ander ( 1944).
A. subarctica elisabethue Djakonov. En art med ett
splittrat utbrcdningsomradc iSvcrigc. Hittades pi lokal
I och 4. Exemplarcns (2 dd) teckning(ivcre nsstdmmcr
bra med illustrationen hos Valle (1929). Ny fiir landska-
pet.
A. g. grandis (L.). En mycket allmiin art. Tidigare ej an-
miirkt fren Medelpad men under insamlingarna funnen
pi samtliga lokaler.

CORDULIlDAE
L'ordulia aenea (L.). Angiven frfln Medelpad av Ander
( r 944).
Somatochlora netal/rta (van der Lind. ). Tidigare funnen
isamtliga svenska landskap utom Medelpad. Ett flertal
cxcmplar (5 dd. 29 9) insamladcs pi lokal 1. 3. 6 och
7.

LIBELLULIDAE
I-eucorrhinia duhia (van dcr Lind. ). Ander ( l9tl4) anger
artcn frdn landskapct.
L. rubicunda (L. ). Tictigarc ej anmiirkt frin Medelpad

men en ovanligt sent flygande cl av denna trirsommarart
hittades pa lokal 3.
Libellulo quadrimaculoto L. Uppgiven frin Medelpad av
Ander ( 1944). Jag fann I d pa lokal 4.
Sympetrum danae (Sulzcr). Valle ( 1952) angcr ett fynd
nira Sundsvall. Jag hittadc I Q pA bkal 6 och I Cl pl lo-
kal 7. Artcn siktadcs dcssut()m pa flcr av lokalerna.
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Smflliindska skalbaggsfynd pi vattenvdxter

IFinds of beetles on aquatic plants in the province of Smiland, Sweden]

WILLY KRONBLAD

Den torra sommaren 1982 resultcradc i ctl myckct
ligt vattenstind i vattcndragcn. Dirigcnom blcv
dct gynnsamt att s<ika skalbaggar som lever pa vat-
tenvaxtcr. Framtrir ellt inom gruppcrna Hydra-
enidae och Elmidae kunde menga intressanta
iakttagelser goras.

Hydraenidoe

Hydraenu testaea C\rlis 6r cn for Svcrige ny art
som narmast air funnen i Danmark (Hansen 1931).
De hiir rapporterade fynden av arten fren 1982 har
tidigare kortfattat meddelats av Lundberg (1984).

Det f<irsta exemplaret av H. /esracea hittades i Als-

Icran vid Alcm 7.Vlll.tt2 bland vattenlevande
mossa av slaklel Fonlrflaiis viixande pi grunt vat-
ten. HAr fanns ocksi menga exemplar av Hydra-
ena britteni Joy och H. riparia Kugel. Ytterligare
tve exemplar av H. testacea togs kort diirefter pa
samma lokal ( lO.VIII.82 samt leg. B. Andersson
28.V!11.82). Undcr 1983 bcsdktcs lokalcn vid flc-
ra tillfAllen men arten gick ej att iterfinna. Diir-
emot fann jag tvi exemplar av arten 1984
(25.VIIl.ll4, l.5.lX.lt4) och ytterligare ett exemp-
lar insamlades av B. Andersson 8.X1I.84 genom
sillning av strandfornan vid Oversvimning av Als-
terAn vid Strdmsrum. ca 2 km frin lokalcn vid
Alc,n.


