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Detta är en väldigt fin bok som presenterar resul-
tatet av Projekt Trollsländor i Skåne 2009-2014. 
Projektet, som engagerade mer än 130 person-
er, bedrevs av Naturskyddsföreningarna i Lund 
och Skåne och Lunds Entomologiska Sällskap. 
I inventeringsrutor eftersöktes trollsländor i så 
många olika typer av vattenmiljöer som möjligt. 
Framför allt eftersöktes fullbildade trollsländor, 
men även larver och larvhudar inventerades. I 
boken uppges 9300 timmar som en minimisiffra 
på hur många timmar som har lagts ner i projek-
tet. Detta är första gången en så omfattande in-
ventering har gjorts i Skåne, men nyligen avslu-
tades ett liknande projekt i Östergötland. Man 
gör förstås en välgärning för amatörentomologin 
genom dessa projekt, eftersom det är så många 
som på detta sätt för första gången lär känna en 
insektsgrupp närmare.

Projekt Trollsländor i Skåne 2009-2014 inne-
bär en stor förbättring av vår kunskap om Skånes 
trollsländor. Det var 55 arter som hittades, varav 
tre var helt nya arter för Skåne och tre var återfun-
na arter som det tidigare saknades moderna fynd 
för. Eftersom det inte finns någon äldre inventer-
ing att jämföra med, så är det svårt att bedöma 
trender. Det verkar dock ske en hel del förändrin-
gar av trollsländefaunan; flera arter tillkommer 
och tycks vara på väg att expandera medan några 
minskar. Det beror på att trollsländor påverkas 
av förändringar i klimat, vattenkvalitet och män-
gden våtmarker och vattendrag, som till stor del 
har mänskliga orsaker.

Boken beskriver trollsländornas biologi. Den 
viktigaste delen utgörs dock av artpresentationer-

na, som är mycket snygga och prydliga, med fina 
kartor över gjorda fynd och stapeldiagram som 
visar fenologin. Det framgår på ett föredömligt 
sätt vad som är resultat av inventeringen, vad 
som har observerats i andra sammanhang och 
vad som utgör författarnas tolkningar. Trollslän-
dor är tacksamma objekt för fotografering, och i 
boken finns mängder med fina exempel till hur 
man kan ge sina bilder ett mervärde utöver att 
bara vara artbilder. Boken har en engelsk sam-
manfattning. 
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