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The first Swedish records of the dragonflies Hemianax ephippiger and Sympetrum fons'
colombei are reported. Three males and 3 females of the former species were accidently

caught in a trap designed for migrating birds at Ottenby Bird Observatory at the southern point

of the Baltic island of oland, June 25 and 26 1995. This record of several individuals, and

reports of unusual ocurrences in central Europe, suggests an "invasion" reaching at least as far
north as the Baltic Sea region. Warm, easterly winds in late May probably carried the dragon-

flies to Sweden. It is probable that during the unusually hot summer, the species was breeding

in Sweden and larval development may have succeeded to emergence. In the same trap 3

males and I female of S. fonscolombei were trapped between July 7 and 21 199'7 . Extremely

warm and moist air with high temperatures in southern Sweden in early July could explain the

occurrence which is the first record of this species in Scandinavia.

Richard Otnoll, c/o Ottosson, Dag Hammarskjc)lds vrig 5G' 5-224 64 Lund, Sweden.

Inledning

Den vandrande mosaiksliindan, Hemianax ephip-
piger (Burmeister 1839), har normalt ett utbred-

ningsomride som omfattar torra och tjkenartade

omriden i Afrika, Mellersta Ostern och sydviistra
Asien iinda bort till Indien (Peters 1987, Askew
1988, Dumont & Desmet 1990). Med en hemvist i
en instabil milj<i iir den en starkt migrerande art

och dyker ofta upp lflngt ifrfln kliickningsloka-
lerna. Den fortplantar sig regelbundet i Sydeuropa

och nykliickta individer har fAngats i bl.a. Camar-

gue (Sandhall 1987). Arten iir inte ovanlig i <istra

Medelhavet (Kos), Turkiet, Irak och liings med

cistra kusten av Svarta Havet (Askew 1988). I Eu-

ropa har den pfltriiffats si lingt norrut som pe Is-

land (Norling 1967, Mikkola 1967, Tuxen 1976).

Trollsliindan Sympetrum fonscolombei (S6lys

1840) iir en sydlig art som finns i sijdra Europa,

Afrika och Osterut iinda till Indien och Sibirien.
Arten iir klind som en starkt migrerande art och ses

sporadiskt liingre norrut i Belgien, Holland' norra

Tyskland, Polen och Storbritannien (Sahl6n 1985'

Askew 1988). Larvutvecklingen iir mycket snabb

och tvfl adulta generationer patraffas vissa ir
(Askew 1988 m.fl.). Tidigare finns inget publice-
rat fynd frin Norden, men ett upptriidande i Sve-

rige var narmast att venta.
Den hiir artikeln beskriver omstiindigheterna

kring fynden pi scidra Oland av dessa tvfl vand-
ringsbeniigna trollsliindor, som tidigare inte obser-
verats i Sverige.

Fyndomstiindigheter
Juni 1995

PA Olands scidra udde har Ottenby figelstation tvfl
stycken s.k. Helgolandsfiillor strategiskt utplace-

rade i tredgirden ftir fingst av rastande flyttfiglar
(Fig. I ). Den falla som fingar upp fflglar i r<irelse i
nordlig riktning brukar iiven under vissa omstan-

digheter kunna finga upp trollsl?indor. Fiillan iir
drygt 20 m ling och vid dppningen ca 12 m bred
och 3,5 m hcig. Den smalnar av som en tratt fiir att

sluta i en speciell uttagslflda. Trollsliindor noteras

oftast vid sol, klart v[der och vindar frin nord-ost
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trollslrindornq observerades 25-26.6 1995 ochjuli 1997 kan skrinjas bland trriden. Foto: Richard Ottvall.

View over the southern point of Oland and the garden of Ottenby Bird Obsertatory, from the lighthouse Ldnge Jan.
The Helgoland trap where the dragonflies were observed 25-26.6 1995 and in July 1997 is portially visible among
the trees.

(egna obs.). Den 25 juni 1995 (under fcirmidda-
gen) sigs nArmare 100 fyrfliickade trollsliindor
(Libellula quadrimaculara) i Helgolandsfiillan.
Frirutom nigra blSgrcina mosaiksliindor (Aeshna
cyanea) och en nordisk k?irrtrollsliinda (Leucor-
rhinia rubicunda) shgs ocksa fem exemplar, tre
hanar och tv6 honor, av en fdr mig obekant art. Vid
konsultation med litteratur kunde dessa bestam-
mas till vandrande mosaiksliinda (Hemianax
ephippiger). Dagen efter fingades ytterligare en
hona av H. ephippiger som tillsammans med en
hane och en hona frfln den 25 juni insamlades som
beliiggexemplar (finns i Lunds Zoologiska Muse-
ums samlingar). Hos hanarna var det andra bak-
kroppssegmentet klart ljusblitt (Fig. 2) medan der
hos honorna var silverfiirgat. Samtliga individer
hade friischa och hela vingar. Andra trollsliindor
som noterades i fiillan den 26 juni var stor sj<i-
trollsliinda (O rthe t rum c anc e llat um), vanlig iings-
trollsliinda (Sympetrum vulgatum) och pudrad
kiirrtrol lsliind a ( Le uc o r rh i n i a a lb ifro n s). Flertalet
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av sl[ndorna var i gott skick och kunde sliippas till
friheten igen. Utanfcir fAllan sigs enstaka fri-
flygande trollsliindor men inga fler H. ephippiger
kunde upptiickas.

Juli 1997

Artrikedomen var ovanligt stor i Helgolandsf?illan
7 ju.li 1997 och inte mindre iin l4 olika trollsliinde-
arter observerades under dagen. Tvi arter domine-
rade kraftigt, niimligen fyrfliickad trollsliinda och
gulfliickad angstrollslanda (Sympetrum flaveo-
lum). Av den fcirstniimnda arten noterades nigra
individer med karaktiirer liknande varieteten Z.
quadrimaculata f. praenubila med en kraftig
svartfiirgning under pterostigmat. Beda dessa do-
minerande arter upptradde i drygt 1O0-talet indivi-
der. En avvikande hane av en iingstrollsllinda med
r<ida vingribbor och ljus pterostigma kunde med
hjiilp av tillgiinglig litteratur best[mmas till en ftjr
Sverige ej tidigare petrAffad aft, Sympetrumfons-
colombei, som jag fcireslir det svenska namnet

Fig. 1 . Vy dver Olands stidra udde och Ouenby fdgelstations trridgdrd frdn firen Ldnge Jan. Helgolandsfiillan dcir
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vandrande iingstrollsliinda. Under den friljande
tviveckorsperioden hittades ytterligare enstaka
hanar den l0:e och 2l:e, och en hona den l2:e.
Tillgingen pi trollsliindor var sparsam under pe-
rioden efter den 7:e och endast enstaka individer
av ett fital arter sigs i flillan. Individerna av .1.

fonscolombei avlivades och preparerades. F6r
ndrvarande frirvaras exemplaren pfl Ottenby f6gel-
station men bel?iggexemplar kommer att fcirvaras i
Lunds Zoologiska Museum. Vingarnas utseende
med rcidaktiga vingribbor, ljust gulbrun pteros-
tigma omgiirdat av breda, svarta kanter och genit-
aliernas utseende ar karakterer som skiljer arten
frin andra engstrollslendor (Sahl6n 1985 m.fl.).
De rridgula basalfliickarna var hos alla de in-
fingade individerna smi till sin utbredning men
enligt litteraturen varierar basalfliickarnas storlek.
De blir dock aldrig si stora som hos den gul-
fliickade angstrollslendan (Sahl6n 1985, Askew
l 988).

Viiderfiirhillanden
Maj-juni 1995

I maj dominerade kylan stcirre delen av minaden,
tills ett hdgtryck tog kommandot den 24:e och
skickade in varmluft frin rister river hela landet.
Det soliga vddret dominerade i de ristra delarna av
Syd- och Mellansverige och den hcigsta tempera-
turen uppmettes i Osby den 31:e med 29o.

Juni minads inledning var varm i scidra Sverige
med drygt 25o i inre Gdtaland. D[refter var det ty-
piskt svenskt sommarvdder med sol och vlirme
varvat med flera regnomriden som passerade
stidra Sverige pA sin vlg 6sterut. Ett lSgtryck som
bildades pi fronten <iver mellersta Skandinavien
den2l:a, f<irdjupades och rdrde sig mot Baltikum.
Bakom ligtrycket bleste en kraftig nordlig vind
<iver <istra Sverige och Ostersjcin den23;e. Frfln ett
hcigtryck med centrum civer Brittiska darna vdxte
en ht gtrycksrygg in river Skandinavien frin syd-
vdst varvid den friska till hflrda vinden avtog un-
der de ftiljande dagarna (SMHI 1995). Den 24 juni
var det uppklarnande vlider och en mittlig till frisk
nordostlig vind blflste nere pi sridra udden. H<igsta
uppmiitta dagstemperaturen var 22'. Vindstyrkan
var den 25 juni tidvis uppe i 12 rnls fr6n NO och
solen sken frfln en klar himmel och den hdgsta
uppmatta temperaturen under dagen var 2l o. Trots
den friska motvinden flcig trollsl[ndor envist vi-
dare mot f2illans slut.

Vandrande trollsltindor pd )land

Fig. 2. Hane av vandrqnde mosaikslcinda, Hemianox
ephippiger, medfrtischa vingar och klart ljusbldtt andra
bakkroppssegment. Olands sddrq udde 25.6 1995. Foto:
Richard Ottvall.

Male of Hemianax ephippiger with unworn wings and
slq blue abdominal segment 2. The southern point of
Oland 25.6 1995.

Maj-juli 1997

Maj minads senare del var mycket kylig med lo-
kal frost i Gdtaland. I biirjan av juni viixte en hrig-
trycksrygg frin Ryssland in iiver sridra Skandina-
vien. Det torra vedret med sommarviirme fortsatte
och temperaturen steg i inlandet till omkring 25'
den 5:e-8:e. Frin den l3:e var det ostadigt och
svalare fram till midsommarhelgen dfl en tillfiillig
hrigtrycksrygg gav hyggligt viider. Efter ett djupr
ligtryck sista veckan i juni utbredde sig mycket
varm och fuktig luft 6ver sddra Sverige med kraf-
tiga Askviider i biirjan av juli. Efter en svag kall-
front som kom in viisterifr6n dominerade torrt och
varmt vAder frin den 7:e (SMHI 1997). Samtliga
dagar som den vandrande iingstrollsliindan obser-
verades pfl scidra udden var det klart viider, soligt
och mittlig vind frin nordost.

Diskussion

Dumont och Desmet (1990) har delvis redogiort
fcir upptriidandetav H. ephippiger i v[stra Europa
och f<irfattarna hittade en korrelation med neder-
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bcirden under regnperioden i vastra Afrika. Stora

sviirmar tros uppstfl vid masskliickningar i regn-

driinkta sjciar i oktober-december. Kustn[ra pop-
ulationer kan ftirflytta sig med l?impliga vindar
Over Atlanten och ni de Brittiska riarna och t.o.m.

Island under senh<isten. Hiir finns en skillnad i
tidsaspekt gentemot upptriidandet i centrala och

ristra Europa, diir fynd i huvudsak har rapporterats

under viren och sommaren.
Dfl en nordostlig luftstrtim dominerade civer

Ostersjciomridet dagarna ftire 25 juni 1995 iir det

troligt att de pitraffade H. ephippiger nidde
Oland vid ett tidigare datum och sedan tillsam-
mans med minga andra trollsliindor ddk upp pi
sddra udden 25 och 26juni.

Fynden av H. ephippiger i centtala Europa har

cikat under senare ir och Bernard & Musial (1995)

fcirklarar det med (tillfiilliga?) klimatfdriindringar,
vilket sedan slutet av 1980-talet har inneburit
milda vintrar och varma, heta somrar. Det mesta

talar fdr att fyndet pi Oland iir en produkt av en

"invasion" i slutet av maj som bercirde centrala
och norra Europa. I samband med varma sydost-
liga vindar under de sista dagarna i maj giordes ett
flertal observationer av iiggliiggande H. ephip-
piger i vAstra Polen (Bernard & Musial 1995).
Samma vddersituation bercirde scidra Sverige, och

Oland ligger bra till med flera liimpliga grunda

vattensamlingar pfl Alvaret. Ett exemplar av arten
sigs i Norge i mitten av augusti (H. Olsvik pers.

medd.) och pi Bornholm hittades larver som troli-
gen var H. ephippiger (M. Holmen pers. medd.). I
Polen konstaterades larvutveckling och kliick-
ning, det hittills nordligaste publicerade kliick-
ningsfyndet fcir arten. Jag finner det sannolikt att
iiggliiggning ocksi iigde rum i scidra Sverige, var-
f6r inte pi Oland? Bernard & Musial (1995) fijre-
sl6r en larvutvecklingstid pi 80-90 dagar i Polen
och di sommaren 1995 var rekordvarm pi mflnga
stiillen i Sverige 2ir det miijligt att larver kliicktes
under sensommaren/tidi g htist.

I dagsliiget ar det svert att spekulera kring vil-
ken viidersituation som ledde till fyndet av S.

fonscolombei pi Oland. Veckan innan den frirsta
individen pitraffades triingde varm luft in 6ver
scidra Sverige men ett hrigtryck frAn Ryssland i
bcirjan av juni kan ocksi vara orsaken. Enstaka
exemplar av arten pitraffades i Holland somma-
ren 1997 (enl. Nederlandse Vereniging voor Libel-
lenstudie), och eftersom trollsliindor iir viirme-
iilskande djur har den varma sommaren 1997 san-
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nolikt gynnat en upPtackt i Sverige.

Intressant att notera i sammanhanget iir att troll-
sliindorna som noterades vid Ottenby rcirde sig

med aktiv flykt mot vinden trots vindstyrkor upp

mot l2 m/s. Mikkola ( 1986) tar upp flera exempel

pi migrationer av trollsliindor som iigt rum i mot-
vind. Motvindsflyttningar iir enligt Mikkola vanli-
gare och tydligare liings med kuster och andra to-
pografiska former med ledlinjeeffekt. I det hiir fal-
let pi scidra udden kan det rcira sig om en motvil-
lighet att flyga ut iiver 6PPet hav.

Tack
Tack till Ulf Norling fdr hjalp med material om den

vandrande mosaiksliindan. Stort tack ocksi till prof.

Thomas Alerstam, Lunds Universitet som stallde vider-
kartor till fdrfogande och till Andreas Bergman fdr as-

sistans vid eftersdket av trollslandor. Detta iir medde-

lande nr l6l frfln Ottenby fflgelstation.
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