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Recension

Förtrollande om trollsländor

Smallshire, D & Swash, A. 2014. Britain’s
dragonflies: A Field guide to the damselflies
and dragonflies of Britain and Ireland. 3rd edition. – Princeton University Press. 224 sidor.
Pris 17,95 GBP + frakt. På engelska. Häftad
med skyddsomslag av plast. Publiceras våren
2014. Beställs hos princeton_publicity@
pupress.co.uk
Britain’s Dragonflies är en heltäckande fotografisk fältguide till flicksländor och trollsländor i
Storbritannien och Irland. Den är skriven av två
av Storbritanniens främsta experter, som båda
var medarbetare i Svenska Trollsländeguiden
(2012). Den tredje helt reviderade och uppdaterade versionen har hundratals fantastiska
bilder och illustrationer som täcker 46 årliga arter
samt 17 migranter och tidigare reproducerande
arter – summa 63 arter. Jämförelsevis har vi 64
arter som betraktas som svenska (22 jungfru- och
flicksländor och 42 trollsländor). Boken behandlar 80 % av den svenska faunan.
Boken fokuserar på identifikation av både
vuxna och larver. Biologi och ekologi gås igenom i början, följt av äggläggning, nymfstadierna
och kläckning. Hur man avgör åldern på en adult
individ behandlas – alla avsnitt illustrerade med
perfekta bilder. Helsidesbilder visar exempel på
biotoper och i tabellform anges arternas specifika habitatval. Nyttiga tips för fotografering av
trollsländor tillhör också bokens plus.
Större delen av boken handlar om arternas
identifikation. Kroppsdelarnas namn om man
vill kontrollera nycklarnas beteckningar är tydligt angivna. Före själva bestämningsnycklarna
kommer en snabb bildnyckling till släktena med
en typart, släktets namn, sidhänvisning och hur
många arter som finns i varje släkte. Nycklarna
innehåller bilder på utseendet av vingar, huvud,
mellankropp, ben, bakkropp, pronotum, eventuella vingfläckar, ben och ögon! Jag letade upp en
bild på en blå flickslända vars bakkropp hade sina
svarta fläckar. Ett test med tabellens bilder ledde
direkt till rätt art. Precis vad man behöver!
Varje art ges sedan ett helt uppslag. Vänstra
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sidan ägnas åt den vuxnas utseende, utbredningskarta Brittiska öarna och Irland, skillnad hona/
hane, beteende, habitat, särskilda kännetecken,
förväxlingsarter och observationstips. Högersidan visar bilder av hona och hane.
Innan slutdelen av boken med register och
referenser behandlas äggens och larvernas biologi samt en illustrerad nyckel över de fullvuxna
larverna. Förträffligt och användbart! Nyckel till
larverna saknas i den svenska motsvarigheten
Svenska Trollsländeguiden, som i övrigt kan ses
som en förebild till Britain’s Dragonflies med
dessutom samma författare.
Mitt intryck av denna moderna bestämningsbok är mycket positivt. Jag rekommenderar den
starkt att användas tillsammans med verken
Trollsländor i Sverige och Svenska Trollsländeguiden. Priset på under 200 SEK är klart prisvärt.
Trollslände-boomen lär fortsätta och kan troligen
ta ytterligare fart med hjälp av Britain’s Dragonflies.
Bengt Andersson

