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Trollsländor är i ropet - nu i Skåne
Intresset för trollsländor har ökat drastiskt på senare 
år och nu är det Skånes tur att dra igång ett länsom-
fattande projekt för att kartlägga trollsländefaunan i 
länet. Östergötland var först ut med detta år 2008.

Trollsländor är stora och iögonfallande men trots 
detta dåligt kända. Samtidigt utgör de en naturvårdsin-
tressant grupp, då de lever både i vatten och på land 
och därför är känsliga för förändring i endera av dessa 
miljöer. Flera arter som idag fortfarande är tämligen 
allmänna här i Sverige kan på andra håll vara starkt 
hotade. I Tyskland är hela 54 av 74 arter rödlistade. För 
att förhindra att så sker även här krävs i första hand ett 
kunskapsunderlag som idag saknas.

På www.trollsländor.se kan man boka rutor att 
inventera, hitta länkar, titta på bilder, hitta fakta om 
roliga fynd m m och här hittar man även en länk till 
Östergötlands projektsida. Projektledningen (i Skåne) 
som består utav Linda Strand, Magnus Billqvist och 
Linda Birkedal, betonar att man inte behöver vara 
en expert för att delta, för kunskaperna förses man 
med under projektets gång genom ett digert utbud av 
kurser, exkursioner, studiecirklar och en inventerings-
manual. Varmt välkomna till inventeringen!
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med höga entomologiska och botaniska värden. På 
insektssidan går att nämna rariteter som månstrandlö-
pare Bembidion lunatum, brokig spegellöpare Bem-
bidion litorale, gul strandlöpare Bembidion ruficolle, 
strandsandjägare Cicindela maritima, och kortvingen 
Bledius littoralis som har Mjällådalen som enda sven-
ska utpost. 

Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig 
till mig, Sofia Lundell 0738-35 21 77 eller gå in på vår 
hemsida www.forskningsresan.se 

Välkommen till Mjällådalen i sommar 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är ett årligt 
arrangemang med upp till ett 50 “tal deltagare från 
hela Sverige, som lockar såväl glada amatörer som 
artexperter inom områdena botanik, skogsekologi 
och entomologi. Målet är att upptäcka, dokumentera 
och uppmärksamma relativt outforskad natur i norra 
Sverige. 

I år bär Forskningsresan av till Mjällådalen i Timrå 
kommun i Västernorrland. Mjällån är ett oreglerat 
vattendrag, som slingrar sig igenom ett dramatiskt 
landskap av sandbrinkar, raviner och skogsbeklädda 
terrasser. Dessa faktorer har skapat en unik miljö 


