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Spetsfltickad trollsliin da (Libellula fulua) funnen i
Botkyrka kommun, Siidermanland

[Scarce Chaser Libellulafulva found in Botkyrka kommun, new provincial record for Scidermanland]

ERLAND DANNELID OCH HANS BERGLUND

Spetsfliickad trollsliinda (L ibellulafulva) iir en av
Sveriges 7 rcidlistade trollsliindearter. Arten dr
placerad i hotkategori 2 (sirbar) och dess svens-
ka utbredning har pi senare tid ansetts vara be-
griinsad till Emins nedre lopp i cistra Smflland
ddr den dock iir allmiin, iildre fynd finns ocksi
frin Skflne, Blekinge och Ostergdttand (Sahl6n
1996). I Finland Ar arten tagen pi flera stdllen i de
scidra delarna av landet, dessa fyndplatser ligger
betydligt liingre norrut rin nigot av de svenska
fynden. I Europa ar arten vittspridd men lokal
och gir nomrt till scidra England och sOdra Skan-
dinavien. Den spetsfliickade trollsliindan synes
fciredra lingsamt rinnande vatten som fortplant-
ningslokal, men pitriiffas ocksi vid sjciar (Askew
1988). Enligt Robert (1958) kriiver arten fcir iigg-
liiggning en cippen vattenyta utan flytande vege-
tation.

Vid en inventering av trollslindor sommaren
1997 i Botkyrka kommun i Sddermanland, p5-
triiffades tvi hanar av Libellula fulva den 10.7.
niira Uringeins utlopp ur Lilla Skogssjdn. Vddret
var denna dag relativt regnigt och det var inte

Hane av spetsJliickad trollskinda (Libellula fulva) vid
Uringedn. Foto Hans Berglund 1998.

Male Scarce Chaser (Libellubfulva) at River Uringe.

minga sliindor som fl6g. Vid frirnyad kontroll av
lokalen vid blttre vriderlek den 9.7.1998 pitriif-
fades itminstone nio individer, sju hanar och tvi
honor. Vid ett tillfiille syntes samtidigt fyra hanar
i luften. Att arten fortplantar sig pi lokalen indi-
keras av att flera av hanarna hade den blidaggiga
ftirgen pi abdomen avskavd pi flera stiillen vilket
sker vid parningen (Sandhall 1987). Inga larver
av arten har dock dnnu tagits vid lokalen. Detta iir

Milj dn drir den s petsJliickade trollslcindan pdtrtiffades.
Foto Hans Berglund 1998.

Habitat where the Scarce Chaserwasfound.
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den hittills nordligaste lokalen fdr arten i
Sverige (fortfarande dock en bra bit scider om de

nordligaste fynden i Finland), och det dr ocksfl
det fiirsta fyndet nigonsin av den spetsfltickade
trollsllindan i Svealand.

Miljdn pi lokalen skiljer sig riitt mycket frin
artens tidigare kiinda fyndplatser vid Emin.
Uringein flyter hlir genom ett myrlandskap do-
minerat av vitmossa (Sphagnum) och blibiirsris
(Vaccinium myrtillus), med inslag av odon (Vac-

cinium uliginosum), hjortron (Rubus chamae-
morus), skvattram (Ledum palustre), pors (My-
rica gale), ttwtJl (Eriophorum vaginatum),
bjrirnmossa (Polytrichum) och flera starrarter
(Carex spp.). I vattnet finns flytblad av gul
(Nuphar luteum) ochvit (Nymphaea alba) ndck-
ros, dyblad (Hydrocharis morsus ranae) och
rostnate (Potamogeton alpinus). Skogsvegeta-
tionen pi myren dr dominerad av tall (Pinus sil'
vestris), klibbal (Alnus glutinosa) och bjtirk
(Betula).I denna relativt "norrliindska" miljti iir
Libellulafulva ett ganska oviintat inslag i trolls-
liindefaunan, som ftir tivrigt vid lokalen innehil-
ler arter som allmiin smaragdflicksliinda (Lesres

sponsa), flodflicksliinda (Platycnemis penni-
pes), t-tecknad flicksliinda (Coenagrion hast-
ulatum), tidig mosaiksldnda (Brachytron p rat -

ense) och guldtrollsldnda (Cordulia aenea).
Fyndet av Libellula fulva i Botkyrka under-

stryker hur diligt utbredningen i Sverige iir
kiind, iiven fdr relativt stora och spektakuliira in-
sekter som trollsliindor. Troligen finns arten att
upptacka pi flera lokaler i Mellansverige, men
den har givetvis knappast nigon sammanhiing-
ande utbredning frin Emin till Botkyrka. Arten
verkar fdrekomma fliickvis i de norra griins-
trakterna av sitt utbredningsomride. Om kolo-
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nin i Botkyrka representerar en gammal reliktut-
bredning eller om det rcir sig om ett nykolonise-
rat omride gir ej att avgdra, men itminstone en

av de tv6 dvriga europeiska Libellula-artema (L.

quadrimaculara) iir kend som vandringsart med
f6rm6ga att dyka upp l6ngt ifrin den plats diir
den kliicktes (Askew 1988, Sahl6n 1996). Nog-
rannare inventeringar av lokaler (ej ntidviindigr
vis i likartad miljd) pi andra hill i Mellansverige
torde utvisa hur isolerad ftirekomsten av Libell-
ulafulva vid Uringein i verkligheten iir.
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Summary
The Scarce Chaser (Libellulafulva) is a rare dra-
gonfly in Sweden, in recent years thought to be

limited to Emin in Smiland in SE Sweden. The
species has now been observed and collected on
a locality in Botkyrka kommun S of Stockholm,
where it was recorded both in 1997 and 1998

and appears to be rather common. This is the
northernmost locality for the species in Sweden.
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