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Introduktion
Vuxna trollsliindor iir viilkiinda djur fcir de flesta,
men flirre av oss vet hur de vattenlevande larverna
ser ut och vad de har fcir sig diir nere i vattnet. Den
vuxna sldndans kldckning har hos de flesta arter
fciregAtts av ett eller vanligen flera lrs larvliv, och
det iir viktigt fiir larven att vdxa sA mycket som
mtijligt innan fcirvandlingen till vuxen sliinda sker
(Fig. l). Hos trollsliindor ger niimligen som regel
stora larver upphov till stora adulter, vilka oftast
har en stdrre reproduktionsframgAng iin mindre
adulter. Ftiljaktligen iir det viktigt frir trollsliin-
delarven att "gcira de riitta avviigningama" under
sitt lAnga vattenliv. En av viktigaste avviigningar-
na fiir larven er att att hitta fdda utan att samtidigt
riskera bli uppiiten av ett annat rovdjur (predator).
Med "rovdjur" menar jag hiidanefter alla djur som
iiter trollsliindelarver, dvs dven trollsliindelarver
som 6ter trollsliindelarver. Eftersom de flesta troll-
sliindelarver lever i hciga populationstiitheter, och
har flera generationer samtidigt (dvs flera stor-
leksklasser samexisterar), dr kannibalism vanligt
fiirekommande.
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Trollsldndelarver tir ofta de dominerande rovdjuren i akvatiska miljder,
stirskilt dtir fisk saknas. Larverna rir rovgiriga generalister i sitt val av
byten, och det rir inte ovanligt med tdtheter pd dver 1000 larverlm2.
Man kan alltsd fdrvdnta sig kannibalism hos trollsltindelarver. Graden
av kannibalism bestrims av flera faktorer sdsom storlek, morfologi, ha-
bimnal och fddosdksbeteende hos larverna. Denna artikel, som tir en
sammanfattning av flera drs forskning kring trollsltindelarvers fddo-
sdksbeteenden, belyser hur beteendet pdverkar graden av kannibalism
ho s tro ll s ldnde larv er.

F. Johansson, EkologiskZoologi, Umed Universitet, S-901 87 Umed, Sweden.

Eft sett att minska risken att bli uppiiten iir att
iindra sitt "fcidosciksbeteende". Larven st?ills di in-
fiir fiiljande val: var, vad och hur liinge skall jag
ata, samt vilken sciktaktik skall jag anviinda. Sva-
ren p[ dessa frAgor iir beroende av hur minga by-
ten som finns, var de finns och vad de gcir, men
ocksl av hur mAnga rovdjur som finns, var de
finns och vad de gtir. Dessutom kan omviirldsfak-
torer som till exempel temperatur vara viktiga. Jag
har under nAgra lrs tid studerat hur trollsliindelar-
ver modifierar sitt ftidostiksbeteende under olika
betingelser (Johansson 1993). I denna artikel pre-
senterarjag nlgra av mina slutsatser.

Stiktaktiker och bytestiithet
Sitktaktik iir en av komponentema i "fddostiksbe-
teende". Generellt sett urskiljer man tvA typer av
taktiker: en "bakhlllstaktik" diir djuret sitter och
viintar pA sina byten och en aktiv taktik diir djuret
letar efter byten. Vilken taktik som anvdnds beror
pt flera faktorer. En av de viktigaste faktorema iir
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Fig. l. Innan starrmosaiksliindan (Aeshna juncea) kommit sd hdr ldngt i sin utveckling hor den levt Jlera dr som larv.

Under larvliden dr det viktigt arr den gdr de riitta riskavvtigningarna. Det gciller att undvika att bli uppdten somtidigt som

den mdste viixa snabbt och bli s,i stor som mLjtigt, eftersom stora individer oftast har hdgst reproduktionsfrangdng. Pd

bilden en hane fr,in Mora i Dalarna, l17 1986. Foto: Gdran Sahlin-

Before Aeshnojutcea has reached this far in its development il has spent several years in its larval stoge. During these

larval years it is important for the larva to make the right trade-off between obtdining food and ovoiding predators.

risken att bli uppiiten. Fler byten kan erhillas vid
ett aktivt letande iin med en bakhellstaktik, men

samtidigt cikar risken att bli uppteckt av rovdjur.
Djur med en aktiv sdktaktik hittar man diirfcir
friimst i miljcier utan andra rovdjur. I miljcier med
mycket rovdjur iir diiremot djur vilka anviinder en

bakhillstaktik mera framgengsrika iin djur med en

aktiv siiktaktik. Djur med bakhlllstaktik hittar
man sAledes i relativt stdrre antal i rovdjurstiita
miljiier. En altemativ fcirklaring iir att valet av

sciktaktik representerar inriktning pA fAngst av by-
ten med olika aktivitet, eftersom konkurrensen
minskar mellan artema om de har olika bytesval. I
sA fall borde aktiva trollslandelarver ftnga flera
stillasittande byten iin de med bakhfllstaktik och
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de med bakhelhtaktik borde vara skickligare pA

att flnga snabba och aktiva byten. Det har emel-
lertid visat sig att trollsliindelarver dr generalister
med avseende pA bytesval, och att inga tydliga
skillnader fcireligger i bytesval mellan aktiva och
stillasittande larver (Johansson 1993). Isttillet ver-
kar friimst storleken pA bytet i f0rhAllande till stor-
leken pA trollsliindelarven vara avgcirande fdr
bytesvalet. SmA trollsliindelarver iiter i huvudsak
smA byten, medan stora larver i huvudsak iiter
stcirre byten med ett visst inslag av sml byten.

Vissa arter har en fix taktik och iir diirigenom
begriinsade till en viss miljii. Betydtigt mer intres-
sant och komplicerat blir det niir ett djur kan skifta
mellan olika taktiker. Dessa djur har mcijlighet att
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viilja sciktaktik efter miljii. Allmtint kan man slga
att djur som tel sviilt bdr sOka byten aktivt vid lAga
bytestetheter och anv,inda en bakhillstaktik vid
hciga bytestetheter. Om det finns andra rovdjur i
ndrheten skall de siinka sin aktivitet fdr att minska
risken att bli uppiiten.

Jag har studerat hur fyra olika trollsldndearters
larver gdr dessa avviigningar och visat att de har
olika sciktaktiker (Johansson 1993). De fyra ar-
tema iir guldtrollsl5nda (Cordulia aenea (Linn€)),
starrmosaiksl dnda (Ae s hna j unc ea (Linn6)) (Fig.
1), myrtrollsld'nda (Leucorrhinia dubia (Van der
Linden)) (omslaget!), och Coenagrion hastulatum
(Charpentier), som dr en bll flicksliinda utan
svenskt namn. De iir alla vanliga i norra Sverige.
De lever ofta tillsammans och iir siirskilt vanliga i
vatten utan fisk. Alla fyra har en flerlrig livscykel
vilket leder till att larver av flera storleksklasser
samexisterar. Eftersom det iir svArt att observera
djuren direkt i fiilt har jag giort studierna i akva-
rium med tofsmyggelarver (Chaoborus sp.) som
byten. Jag klassificerade sldndlarvemas sdktaktik
genom att observera hur mAnga gAnger per dag de

fcirflyttade sig i akvariema vid olika bytestetheter.
Pilotstudier tillsammans med det faktum att troll-
sldndelarver inte rdr sig sdrskilt mycket visade att
om jag observerade sliindlarvemas position en
gAng per timme sA fick jag eft rAtt bra mAtt pA de-
ras aktivitet. Totalt giorde jag nio positions-
best?imningar per dag, mellan kl. 08 00 och l6 00.
Hade larven under dessa nio observationstillfiillen
flyttat sig fler iin fyra gAnger, klassificerades dess

aktivitet som hdg. Nu kan det kanske tyckas att
fyra ftirflyttningar per dag inte iir nAgon siirskilt
hcig aktivitet. I j?imftirelse med en simmande fisk
iir naturligtvis alla trollsliindelarver inaktiva, men
det intressanta i detta fall iir jiimftirelsen mellan
olika trollsl?indearter. Larver av Aeshna iuncea
och larver av Coenagrion hastulatum (Fig. 2) vi-
sade sig ha en flexibel sdktaktik (Fig. 3). Vid h<iga

bytestAtheter anvdnde de en bakhAllstaktik, men
om byten saknades eller var fAtaliga anv[nde de

en aktiv sciktaktik. Dessa tvA arter kan alltsA an-
passa sitt iitande efter omstendighetema. Jag Ater-

kommer liingre fram till nAgra av konsekvensema
av detta.

De tvfl AterstAende artema visade sig ha en flx
taktik, itminstonde i slutet av sin larvutveckling.
Oberoende av bytestethet anvlinde sig Leucorrhi'
nia dubia-larver alltid av en aktiv taktik och

Cordulia aenea-lawer alltid av en bakhlllstaktik

Fddostiksbeteenden hos trollsldndelarver

Fig. 2. Larv av flicksldndon Coenagrion hastubtum.
Denna arts larver har en flexihel si)ktaktik. Om det finns
mycket hytesdjur anvdnder den en bakhdllstaktik, medan
om bytesdjur tirfdtaliga eller saknas sdker den aktivt efter
de ssa. Tecknin g : Gijre I Markl und.

Larvo of Coenagrion hastulatam. Laryae of this species
have otlexihleforaging toctic. lfprey is obundant they use
a " sit and wait" mode, whereas if prey is scarce or absent
they shift to an active mode.

(Fig. 3). Enligt ovanstAende resonemang borde dA

Leucorrhinia dubia, den aktiva arten, vara mindre
vanlig i miljtier diir rovdjur som fisk iir vanliga. SA

iir ocksl fallet. Henriksson ( 1988) har mycket tyd-
ligt visat att dessa larver 6r siillsynta i sjciar med
fisk men viildigt vanliga i fisktomma sjdar. Cor-
dulia aenea diiremot kan vara lika vanlig i siv[l
sjtiar med som utan fisk, vilket betyder att den ar
relativt vanligare i sjciar med fisk iin de aktiva ar-
terna. Trots att Cordulia aenea-larver allBe er
mindre utsatta fdr fiskpredation sA iir arten iindA

oftast vanligare i miljcier utan fisk, och detsamma
giiller fcir Aeshna juncea-larver och Coenagrion
hastulatum-larver. Sammanfattningsvis ar alltse
trollsllindelarver vanligare i fisktomma vatten An i
vatten med fisk, och frir aktiva arter iir denna skill-
nad Annu tydligare.
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Trollslindelarver som rovdjur
Trollsliindor ar allbe vanligare i vattenmiljcier
utan fisk (Fig. a). Finns det dl inga rovdjur diir?
Jo, de viktigaste er troligen skalbaggslarver och
trollsliindelarver ("kannibaler"). Oftast finner
man en negativ korrelation mellan antalet troll-
sldndelarver och antalet skalbaggslarver i akvatis-
ka miljiier (Larson 1990). Det finns tvA troliga fcir-
klaringar till detta. Fdr det fdrsta fciredrar de flesta
vattenlevande skalbaggar milj<ier som torkar ut
under sommaren (Larson 1985), och i sAdana mil-
jcier kan flertalet trollsliindelarver inte tiverleva.
Fcir det andra kan det vara sl att trollsliindelarver
eter upp skalbaggslarver i milj<ier diir de bAda har
mrijlighet att samexistera. Detta medfcir att i de

miljtier d?ir trollsliindelarver dr som mest talrika iir
deras vanligaste "fiender" troligen andra troll-
sliindelarver. Detta stcids av underscikningar av
maginehAll frln trollsliindelarver (Johansson
1993).

Genom att studera maginnehAllet hos trollsliin-
delarver kan man inte bara avgcira hur pass vanligt
det iir att de iiter varandra, utan ocksl vilka som
iiter vilka. Mina ftiltunderstikningar av larver av
Leucorrhinia dubia och Coenagrion hastulalum
visade att ca 20 Vo av individerna var kannibaler.

Fig. j. Variation i sdktaktik hos fyra trollsliindelarver.
Sdktoktik iir hdr definierad som aktivitet, mdtt som medel-
antalet fdrJlyttningar per dag. Varje stapel tir ett medel-
vrirde av ca tio individers aktivitet. Byten tir tofsmygge-
larver (Chaoborus sp) i fyra olika tdtheter (0, 6, l2 och 24
st per akvarium). Starrmosaikskindans (Aeshna juncea)
och flicksldndans (Coenagrion hastulatum) lorver har en

flexihel sdktaktik. De anvdnder en aktiv taktik vid hdgo och
en hakhdllstaktik vid ldga bytestdtheter. Myrtrollsldndans
(Leucorrhinia dubia) och guldtrollsliindans (Cordulia
aenea) lanter har diiremot en ftx sdktaktik Den fi)rsta rir
alkid aktiv och den senare har alltid en bakhdllstoktik obe-
roende av bytestcithet. Notera att dola saknas fdr tdtheten 6
tofsmyggelarver per akvariumfdr tvd av orterna.

No. of movements per doy by Aeshnajunceo, Coenogrion
hastulatum, Leuconhinia dubia, and Cordulit aenea
larvae in various prey (Chaoborus laruae) densities A,
juncea and C. haslulatum have flexible foraging tactics,
shifting benveen o " sit and and wait" and an active mode.
ln contrast lamae of L. dubit and C. aeneo have fixed
taclics: active and " sit and woit" respectively.

't
o

o
=
9,

0 6 12 24

16

BytestAthet / Prey density



Ent. Tidskr. 115 (1994) F r)do s d ks be t e e nde n ho s tro I I s ki nde I a rv e r

Fig.4. I fiskldsa skogstjdrnar hittor man alltid gott om trollsltindelarver, som hdr i V Jordhockstjtirnen,5 km SV om
Sunnemo i Vrirmland. Htir fdrekommer bl a de vanligaflicksldndorna Lesles sponso och Coenagrioa hastulatum,liksom
starrmosaikslrindan Aeshna juncea, guldtrollskindan Cordulia aenea och myrtrollsldndan Leuconhinia dubia. Denna
smalt gungflykontode tjdrn dr ocksd en av f,i ktinda barrskogstjdrnar i Sverige som innehdller en populotion av stiirre
vattensalamonder (Triturus cristatus) - en art som rir predator pd bl a trollsliindelarver och som friimst cir krind frdn
smdvatten i jordbrukslandskapet liingre sdderut i landet. Bilden tagen dt NV den 3 t /7 l99l . Foto: S-A Bergtind.

Bog torn SW of Sunnemo, province ofVdrmland, with rich occurrence of lhe dragonfly species indicated. This tarn is also
inhabited by the warty newt, which is a predator on dragonJly lorvae

Maganalyser av Aeshna-larver visade att ca25 Vo

av individema hade iitit en eller flera andra troll-
sltindearter.

Eftersom Aeshna juncea har liingst livscykel
och er stdrst av de fyra sA lir det troligt att den iir
det viktigaste rovdjuret pA andra trollslendelarver.
Jag har diirfcir valt att studera dess effekt som rov-
djur pi de tre andra trollsl?indelarvsarterna, men
iiven dess effekt som rovdjur pA sina artfriinder.
Ovan visade jag hur de olika arterna har olika scik-

taktiker och hur dessa kan variera med bytes-
tetheten. Fig. 5 visar resultaten frAn ett annat ex-
periment. Skillnaden jiimfcirt med det fcina ftirsci-

ket er att larvema i detta fdrscik var nagot mindre,
bytesdjuren ut&iordes av djurplankton, samt att en
predator, en stor larv av Aeshna juncea, fcirekom
tillsammans med de mindre larvema i tvA av be-
handlingarna (vita och svarta staplar). Den obser-
vante liisaren noterar sekert att de mindre lar-
vemas beteende skiljer sig nAgot frin det i Fig. 3.
Detta beror pA att mindre larver avvdger f<idosrik
och predationsrisk annorlunda iin iildre larver. Det
finns orsaker till detta, vilka jag inte tar upp hiir.
Notera fcirst att staplarna fil Coenagrion hastula-
tum-lawema inte skiljer sig ntimnviirr et (Fig. 5).
Dessa larver anviinder alltid en bakheUstaktik,
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Fig. 5. Variation i sdkttaktik hos fyra trollskindelanter i
ndrvaro respektive frdnvaro av hytesdiur ochleller en

trollsldndelarvpredator. Sdktoktik dr definierad som akti'
vitet, redovisad som procent av maximal aktivitet (maximal

aktivitet motsvarar 8 fdrflyttningar per dog) vid tre olika
behandlingar: med djurplankton men ulon predator
(streckad stapel), utan djurplankton i nrirvaro ov predator
(ohlld stapel), och med djurplankton i niirvaro av pre'
dator. Som predator har anviints en stor larv av starr'
mosaiksldndan (Aeshna juncea) Dd djurplankton fanns
tillsattes de i iiverskott.Varje stopel tir eu medel av co tio
individer av trollsliindelamer. Ldgg mtirke till hur larver'
na (med undontag av flicksliindan Coenagrion hastula-
tum) srinker sin aktivitet dd en predator ftnns niirvarande
(jiimf6r streckade och svarta staplar).

Foraging tactics expressed as percenlage of maximal acti'
vity in the four odonote larvae studied. Three different
treatments are considered: with zooplankton but without a
predator (hatched bars), and without (open hars) and with
(dark bors) zooplankton in lhe presence of a predatory
Aeshna juncea larvo. Note how the larvae shift their
octivity in the different tredtments.

oberoende av bytestethet och predatomervaro.
Diiremot skiljer sig staplama inom de andra tre ar-
tema. Finns det byten men inga rovdjur i niirheten
(streckade staplar) anvender dessa larver en aktiv
taktik f<ir att leta byten. Liksom fdrut iir larverna
av Cordulia aenea och Aeshna juncea aktiva om
byten saknas (vit stapel) och detta trots att det
finns en stor larv av Aeshna juncea i deras nairhet.

De gtir alltse en "avvagning", och finner att de

mAste ta risken att scika efter byten trots att en pre-
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dator finns i niirheten. Finns diiremot bytesdjur
niirvarande behiiver larvema inte leta aktivt efter
byten, maten kommer till dem iinde. I detta fall
(svarta staplar) siinker de sin aktivitet till en

bakhAllstaktik (iimfcir med de streckade stap-

lama). Larverna av Leucorrhinia dubia, slutligen,
siinker sin aktivitet i niirvaro av en predator oav-
sett tillglngen pA bytesdjur. Hur vet dA larverna att

en stor predator finns i niirheten? Jo, denna infor-
mation fir de dels genom synen, dels genom kain-

seln. Diiremot verkar luktsinnet inte ha nAgon

sttirre betydelse (Pritchard I 965).
Fig. 6 visar vilka konsekvenser de sme larver-

nas aktivitet har pA predation av de stoft Aeshna
juncea-laruema. I denna figur redovisas antal etna

larver (max. fem) av respektive art under en 8-

timmarsperiod. F6r Aeshna iuncea- och Leucor-
rhinia dubia-larver leder den liigre aktiviteten dA

djurplankton finns till en minskad predation (fr
vita staplar med svarta). Trots att Coenagrion has-

tulatum-larverna inte statistiskt sett siinkte sin ak-

tivitet var predationen pA denna art ocksl liigre vid
htiga bytestiith eter. F 6r C o rdul i a ae n e a -larv er ddt -

emot fanns ingen minskning i predation trots att

ockse dessa siinkte sin aktivitet. Hiir verkar alltsl
larvens aktivitet ha en mindre betydelse fcir risken
att bli uppiiten. Larver av Cordulia aenea har en

betydligt tiitare borstbekliidnad iin de tre iivriga
artema, och iir diirfcir vdl kamouflerade. I och med

detta litar de pA att inte bli upptdckta, och ner de

vAl blivit uppteckta av en predator ligger de i mot-
sats till mAnga andra arter kvar och litar Pe siff ka-
mouflage. Jag har flera gtnger observerat hur
stora larver av Aeshna juncea har uppteckt en larv
av Cordulia aenea, och helt enkelt bara gAtt rakt
fram och tagit bytet utan att flyktfdrscik ftirekom-
mit. Kanske fungerar kamouflagetaktiken biittre
mot predatorer som fisk, men niir andra sliindlar-
ver dr rovdjur verkar den fungera mindre bra.

Beteendemdnster hos Coenagrion hastulatum

Fig. 6 visar ockse tydligt att Coenagrion hastula-
tum dr den av de underscikta arterna som iir minst
kiinslig fcir predation av Aeshna juncea-lawer.
Detta fick mig att ndrmare granska beteenden hos
larver av Coenagrion hastulatum i niirvaro res-
pektive frinvaro av Aeshna juncea. Aven hos sl
pass enkla djur som flicksliindelarver kan man ur-
skilja ca 30 mer eller mindre distinkta beteenden,
och jag valde att studera de tio mest distinkta (Tab.

l). Fyra av beteendena (orientering, avancemang,

20



D ubndjurplankbn

I m.d djurplskton

3

e

-E
Eg
:E(/,

EEfi9
E:<z

Ent. Tidskr. ll5 (1994)

Cqdulie Coenagrim ABtyE
ama lBstulauJm ,rea

[Eucqrhinla
duUa

Fig.6. Genomsnittligt antal trollsldndelarver iitna av pre-
dalorer, Aeshna jwtcea, under 8 limmars fdrsdkstid.
Maximalt kunde fem larver iitos. Staplarna visar medel-
vdrden, baserade pd ca tio individer av A. juncea pre-
dalorerlart. Notera ott antolet iitna larver av flickskindan
(Coenagrion haslulalum), starrmosaiks ldndan ( Aeshna
juncea) och myrtrollsldndan (Leucorrhinia dubia) sjun-
ker dd de siinker sin aktivilet (svort stapel). Fdr jdmfi)rel-
ser med aktiviteten se Fig.5.

Mean number of lorvoe of Cordulia aenea, Coenagrion
hastuldum, Aeshna juncea, and Leuconhinia dubia
eaten by predatory Aeshno juncea larvae in the ahsence
(open bars) ond presence (dork bors) of zooplankton.

attack, flngst) iir relaterade till bytesf[ngst. Efter-
som dessa beteenden iir tydliga rdrelser vilka drar
till sig predatorers uppmerksamhet, btir de inte an-
vendas i niirvaro av sedana. Mycket riktigt visade
dessa beteenden en klar reduktion i niirvaro av A.
juncea-larv et C oe nagrion has tulatum-larver vel-
jer alltsA (ftir att minska predationsrisken) att
minska ner pe sin bytesflngst dA larver av Aeshna
juncea finns n[rvarande. Jag studerade ockse sex
generella beteenden som inte lir relaterade till
bytesfflngst. Fyra av dessa (promenad, viindning
180", bakkroppssveogningar och putsning) inne-
biir likaledes tydliga riirelser, och bcir inte framfci-
ras i niirvaro av predatorer, vilket ocksA var fallet.
De tvA Aterstlende beteendena (rotation runt det
strA larvema saff pe, simning) var diiremot betyd-
ligt vanligare niir larver av Aeshna iunce4 fanns i
nlirheten. Dessa tvA beteenden iir effektiva fcir att
undkomma predatorer, och under mina fiirstik

F r)do s 6 ks be te e nde n hos tro I ls lcinde la rv e r

Tob. l. Beskrivning av de tio studerade beteendena hos
larver av tlicksldndon Coenagrion hastulatum. (-)
innebrir att beetendet minskade i frekvens och ( + ) att det
dkade ifrekvens dd en larv av Aeshnajunceafanns niir-
varande.

Description of observed behaviours in Coenagrion
hastahtum. A minus implies an increase and a plus a
decrease in the frequency of the observed behaviour in
the presence of an Aeshna juncea larva.

(-) Orientering

(-) Avancemang

O Anack

O Flngst

(-) Promenad

(-) Viindning

(-) Bakkropps-
sviingningar

(-) Putsning

(+) Rotation

(+) Simning

Huvudrtirelse eller kroppsrtirelse
mot ett byte utan att fdrflytta be-
nen.

Ftirflyttning med gAng mor byte.

Ett fAngstfrirs6k mot byte.

En lyckad fingst efter ett attack-
fiirstik.

F6rflyttnlng med gAng som inte iir
riktad mot byte.

En vlndning 180'dA larven befinner
sig sittande lodrdtt pA ett strA.

LAngsamma svdngningar med bak
kropp och bladgiilar.

Putsning av huvud eller ben med
hjdlp av benen.

En snabb ftirflyttning i sidled till an-
dra sidan (baksidan) av ett strA.

En snabb simtur i det fria vattnet.

(sammanlagt l0 timmars observationstid) sig jag
endast en geng att en law av Aeshna juncealycka-
des fflnga en Coenagrion hastulatum-larv. Sam-
manfattningsvis visar dessa resultat att inte bara
graden av aktivitet utan even mera subtila rdrelser
iir viktiga fcir predationskenslighet. De visar ocksA
p[ hur pass avancerat beteende en enkel insekt kan
ha.

Predation formar vattnens artsammansiittning
av trollslAndelarver
Ekologiska samhiillen formas av en kombination
av abiotiska (t ex temperatur, vind, viider) och
biotiska faktorer. Ekologer urskiljer tvI stora bio-
tiska faktorer; konkurrens mellan arter och preda-
tion av en art pe en annan. Studier av fcidokon-
kurrens mellan trollsldndelarver tyder pl att denna
biotiska faktor inte har nlgon stiirre betydelse frir
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hur larvsamhiillen formas (se referenser i Johans-
son 1993). Istdllet kan predation vara den vikti-
gaste biotiska faktom. Henrikson (1988) har tyd-
ligt visat att vissa trollsldndelarver iir kiinsliga fcir

fiskpredation. DA fisk finns i miljiin saknas dessa

arter helt. Aven amerikanska studier har visat att
fisk och fisktomma vatten skiljer sig med avseen-
de p[ artsammansdttningen av trollsl?indelarver
(McPeek 1990). I fisktomma vatten diiremot (vil-
ka inte iir ovanliga), iir det med stor sannolikhet
istiillet predation av trollsliindelarver pA troll-
sliindelarver som dr den viktigaste predationsfak-
torn. Mina akvariefiirstjk och maganalyser visade

att trollsliindelarver som iiter trollsliindelarver inte
iir ett ovanligt fenomen. Detta gdr att interaktioner
mellan trollsl?indelarver troligen iir en viktig fak-
tor frir hur trollsliindelarvsamhiillet ser ut i vatten
utan fisk. Till exempel: Eftersom olika arter iir
olika kiinsliga fiir predation av A. juncea-larver dr
det troligt att artsammansiittningen av trollsliinde-
lawer skiljer sig mellan pdlar med lAga respektive
hdga tetheter av Aeshna juncea-larver. Predation
av trollsldndelarver pA trollsliindelarver kan ocksA
plverka populationssviingningama hos trollsliin-
dor. Om det er hdga tatheter av larver kommer
dessa ofta i kontakt med varandra och sannolikhe-
ten ftir att en larv skall iita en annan cikar. Om d6r-
emot larvtiitheten ?ir lAg blir ocksA larvpredationen
lAg. Detta innebdr en lAg och hcig larvtiverlevnad
vid hiiga respektive liga larvtiitheter, vilket i sin
tur gcir att populationssvdngningar jiimnas ut.

Dessutom kan predation inom arten fungera som
en "livbAtsmekanism" ftir populationer, vilken
tillser att Atminstone ntgra individer tiverlever un-
der perioder med dtlig tillgtng till andra bytes-
djur.

Ent. Tidskr. 115 (1994)

Tack
Ett tack riktas till Anders N. Nilsson, HAkan Ljungberg
och Sven-Ake Berglind ftir viirdefulla synpunkter pA en

tidigare version av denna artikel.
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Summary
This article summarises a study of foraging be-
haviour in four species of odonate larvae and its
effect on the vulnerability to odonate larva pre-
dation. The foraging behaviours could be classi-
fied as either a fixed "sit and wait" or active mode
or as a flexible strategy shifting between a "sit and
wait" and an active mode. Generally predation is
higher on active compared to "sit and wait" spe-
cies. If larvae have a flexible mode they reduce
activity in the presence of predators, thereby re-
ducing predation rate.

Rapportera alla fynd av trollsliindor!
Undertecknad arbetar med utbredningskartor 6ver
Sveriges odonater (ungfru-, flick- och trollsliin-
dor). Liknande arbeten har redan publicerats, eller
2ir under ftirdigstdllande, i vAra grannliinder. Den
fcirsta versionen fcir landet kommer att redovisa
utbredningen av vAra samtliga arter i 50x50 km
rutor enligt UTM-standard. Diirfcir tinskar jag f[ in
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fynduppgifter (art, datum och lokalitet) fdr samt-
liga funna odonater. Aven de vanligaste arterna er
av intresse, och iiven om de t.ex. tagits pA hundra
olika platser ndra varandra.
Gdran Sahld n, E ntomo lo g iska avde lni nge n, Vi I la-
vtigen 9, 752 36 Uppsala.


