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The Winter Damselfly (Sl,nrlecnu fu.rctt) is the only Swedish Dragonlly species that

spends the winter il1 the adult stage. The distribution of the species in Sweden is usually
given as southeast Sweden including the island of öland. Recently the species has been

recorded lioln several new localities in the provinces of Södermanland and Uppland, and

also lionl the island ofGotland (where the related Siberian winter Damselfly (S. Traediscn)
has also been obseNed). It is discussed whether these new records indicate a range

extension or nol,
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Inledning och historik
I Sverige förekommer enligt senaste rödlistan
(Gärdenfon 2000) nio arter av hotklassade troll-
sländor (Odonata). Enligt den gamla rödlistan
(Ehnström et irl. I 993) var detta antal bara sju (av

vilka en tagits borl i den nya listan). En art som
dock uppträder i båda listorna är vinterflickslän-
dan S .-npec ma .fusca, vilken avviker fiån alla an-

dra svenska trollsländearter genom alt överyintra
iadult5l diel (de ö\riBir rrten]a ö\ervinlritr itn

tingen som ägg ellel larver). Denna egenhet delar
den med en annan i Europa lbrekommande art S.

ltaedisca, metlan man fö[ den tredje arten i släk-
tet, S. golrl.a från Centralasien ännu inte har på

visat denna livscykel (Jödicke 1997,p. 193).

Sympecma ,,rca tillhör familjen Lestidae
(glansflicksländor'), som i Sverige f'ör övdgt bara
omfattar tre arter av släktet Leste\ L. spons.!,
L. dryos och L. r,lrea-s, av vilka även den senare är
rödlistad. Vintedicksländan saknal Le,tle.s-afler
nas gröna metallglans och gör i stället ett mer
mörkbrunt till brungult intryck. Ej heller sitter
den i vila som dessa med vingarna delvis utbred-
da. Den kan även skiljas från Zestes-arterna på

vingkaraktärer: fiam- och bakvingarnas quadri-

lateralfält är' olika stora, och vingmärket (ptero-

stigma) ligger närmare vingspetsen i framving-
arna än i bakvingarna (fig. 1, 2). Lar",,en (fig. 3)
kan skiljas fi'ån larver av ZertuJ på att fångstmas-
ken ej är lika långskattad.

Vinterflicksländan har en i huvudsak väst-
meditenan utbredning och förekommet från
Nordafi'ika, Sydeuropa, Kaukasus och Mellersta
Östem noffut till franska atlantkusten, Jersey,

Belgien, Nederländerna, Nordtyskland, Polen,
Ryssland och Ukraina samt österut till Central-
asien (Tien Shan) (data huvudsakligen från
Jödicke 1997). I motsats till S.l;tsca har den när-
besläkrade S. paedisca i huvudsak centralasiatisk
utbrcdning som dock på sina håll sträcker sig in i
Centraleuropa västerut till Nederländerna, Nord
italien och södra Frankrike, vilket inneb att de

båda aflerna i stora områden av Europa överlap
par varandra. Bortsett från ett tveksamt fynd fiårn

Danmark (Lolland 1913) vintedlicksländan i
Norden bara kiind ifrår Svetige.

I vårt land finns arten på sina håll Jängs syd-
och o:tkuiten trån Skåne och Blekinge genom
Småland upp till Östergötland och Södermanland
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Fig. 1. Vinteilickskindai skiUs.litin Lestes arter bl.a.
på cttt ringmärket ligger närmare ving[petsen i.fran1
vingarna iin i baktiillgarna. Foto: Håkan Holmberg.

In Sympecma fusca the ptero[tignut is closer to the
vinStip in forewing lhan in hinctwing. This separ(ttes
the genus lrom Lestes.

samt på Öland (Sahl6n 1996, 2000). Den har
också nyligen (20.4 2000) påträlTats på Gotland
(Körkmacken 27, aug. 2000). I Svedge befinner
sig arten vid nordgränsen av sitt utbredningsom
råde och it relativt sällsynt medan den i Central-
och Sydeuropa på nånga håll är mycket vanlig,
så t.ex. är den i Ungem den trollsländeaft som är
Länd från flest lokaler lDevaiet rl. l9Q4l.Även
S. paediscahar nyligen (27.4 2000) påträffats på

Gotland (Körkmacken27, aug 2000).
Arten tbrtplantar sig bl.a. i vegetationsrika

sjöar, oligotrofa dammar, kärr, även i brack-
vattensmiljöer och längre söderut, t.ex. i Medel-
hlr sområdet. också i rinnande vrllen. Ägglägg-
ningen sker i mjukt växtmaterial, ofta i ruttnan-
de växtdelar. Växtaner som på!iials som ägg-
läggningssubstrat är flaskstarr (Carex rostrata),
säv (S c hoenoplecnts lacusff is), knappsd\r (Ele o-
chais palustris), bredkaveldun (Typha latifo-
lia), bladvass (P lrttgmites uustal is), manna-
gräs (Gly'cerfu Jluitcots), tåg (Janczs spp.) och
vit näckros (Nlmphaea n/åzr), data från Jödicke
(1997). Då larvutvecklingen sker mitt under
sommaren är arten berognde av permanenta
vatten sorl ej torkar ut under denna tid (Saht6n
2000).
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arternas gröna eller blå glans. I vilu sitter den ned
vitlgerna ttitt öNer bakkroppen, nrcdan Lestes-artenttt
håller vinganm deh,is Lnåtriktade i tiila. Foto: Håkatt
Holmberg.

Sympecma.fusca is dtrll dark antl pale brown antl
lacks the metallic green gloss ofthe Lestes species. At
rer-t the rrfugs are held tight to the abdonen, ,hile the
Lestes species lnld their wings partu spreod.

De överyintrande sländorna vaknar till liv
tidigt på våren (kanske i april, längrc söderut i
Europa redan i februad eller i slutet av januari),
och det är lörst dä de btir könsmogna. Ägglägg-
ning sker huvudsakligen i aplil-juni varefter de
vuxna djuren dör under försommaren. Laryens
utvecklingstid tu korl, bara 8-10 veckor, varför
nya adulter kan påträffas redan i slutet av juli
(oftare i augusti). Detta innebfu att vuxna (men
inte nödvändigtvis aktiva) vinterflicksländor
faktiskt kan påträffas året runt utom under en
kortare tid runt midsommar. De vuxna sltindor'
som man påträffar på sensommaren kan, då de
ännu inte är könsmogna, hittas ganska långt fran
vatten.

Övervintringen sker enligt Sandhall (1987) i
skyddade lagen t.ex. på grenar i rishögar eller
bland mossa och annan tät växtlighet. Under
denna tid sitter dj uret stilla men kan i undantags-
fall ge sig ut och flyga under varma vinterdagaq
vilket dock sällan torde ske på våra bleddglader.
Ett fotoglali i Bellmann I Iq87) !isar en över.
vintrande vintedlickslända lrred iskistaller på
antenner och ögon.
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Fi!. ,1. Lun (\'rinterfli&slliDld (Stnpecna .fusca),
a. liå siddtl o(h b. tklctiti'åfi. Font: Kttturinu
Ekcstrrbbc.

N\nlh ol Sjnpecrna.fusca, u.) l(t('tu1 rie\\ b. t'(ntntl

Nyare fynd
Pir senare tid har en hel del lynd av vinter'l'lick
sllnda rapporterats fr'ån onråden i nordligaste
clelen av dess tidigare kändt utbredningsonlråde
och även non dätotn. Ekestubbe ( 1998) rappot-
terade under ett inventeringsiubete år 1997 l ynd

av vintcrllickslända it'rån ne lokalcr i Södertälje
kotnmun: Lillsjijn (Mölnbo), Boviken och Nora
Holmäng. de två senare iir brackvattenslokiller.
De l'lesta av dessa lynd va| larvtynd men adultet'
påträffirdcs också vid lokalen vid Lillsiön
(Mitlnbo). Vicl ett inventeringsalbete 2000 på

Södeftijm och en del iivriga lokaler längre norr-
ut iStockhollns liin hittade Ekestubbe arten som
lalv på fb)jande lokaler: Lännåkersviken i Han-
inge komrrun, Dalkarlsjöiing iSaletrls kommun.
Fatbulen iTyresii komntun samt p:r tre lokaler i

Liclingö konrmun: Liurgiingcn, Rudbodakiiuet
och Yttringe. En adult hane av attcn hiltades vid
Lappkiffet i Nationalstadsparken, niira Slol.a

LappkiiIrsbergets sludentbostaclsontråde, I 6.ll
2000 under en launistikkurs vid Stockholms
Universitet. Slutligen hittade Be|t Viklund en

hanc 5.10 2001 i Tyresta nalun'eservat på ett
brandtiilt vid Avavii.ecrl.

Vinta il ick.;ltintlu ( Srtnpcund firs(d ) På .tltiltti n ll nottuI ?

Diskussion
Dessa nya tynd skulle kunna tyda på att afien är
stadd i spridning norut iSve ge.Manbijrdock
hålla i minnen att S-\,npet'mu.lis<:u iir en ganska
anonym flickslända, inte metallgliinsande solrr

L?s/er-arlerna och inte heller kla konttastrikt
tecknad i blått och svart som många medlemmlu
av fnmiljen Coenaglionidae. Arten kan ganska

]ätt undgir uppnrärksamhet och det är just vid
stöfl-e inventeringilr man borde finna den. Det
kan alltså också vara sir ttt a eo tunnits och
tinns iinnu cn bit längrc norrut ilandet (1.ex. som

en restpopulation utav en vidare utbredniDg
sprungcn fiån sydiist) och att vi först Du efter-
sitkt och dairJin påträflat den i Stockholmsregio
nen. Å andra sidan är t.cx. Nlrtionllstadsparkens
trollsllndefäuna relativt vail känd, dels genonl en

tidigare inventering och dels genom flitigt in-
srmlande under Slockholms Universitets biolo
gikulsverdsamhet, utan att lnan för den skull ti-
digare hittat arten. Under alla förhållanden torde
vinterflicksländan inte ha särskilt hög popula-
tionstiithet pår nordgränsen av sitt utbrednings
område. clär den dessutom är starkt klimatbero-
ende (Sahldn, 2000).

Err ledtråd till vilket av ovanstirencle scenari-
on som är det riktiga kan möjligtvis tås orn man
ser till aftens totala utbledningsområde i norrzt

Europa. Sonr tidigare påpekals är arten oktind
frin våra grannländer. I syDnelhet avsaknaden

av tynd från Finland är intressant då den tinska
trollsländef'aunan är fiilhållandevis välkänd och
rnånga after går belydligt liingre non'ut i detla
land iin i Svelige. Detta gäller även mer ellel
rnintlrc säils) ntrt ntler sotn Vty't,r/rriirl,t ./rt crorrr.
GotltphLt.\ r,Llg.rtissintus, Eltithecu binttt ultttct

och Liballulu Jirlt'u. En 1örkltrling kan vata att

r interllitl.lJndan (liks,'ttt lirett rrlcrnJ illoln
släktcna lcltu.r och 5\r,r/r?/4rl?i) är aDnuell d.v.s.

den måste fullborda hela sin utveckling underett
irr, och el'tersom den i motsats till övriga annuel-
la arter iiveNintrar som aclult sir har den ännu
kortalc tid för lalvutveckling iin clr:ssa.

För att larvutveckling skall kunna ske nlåste
\rllcnr(mPe[rluIeD nr upp Iill cn vi'. tnittt-
munnivå. Vinterflicksliindan torde alltså val.a

extrLr känslig fijf låga vattentempcraturet undcr
sonmaren ech bör diirJii| inte gå sairskilt långt
norrut i sin utbredning. Det iir alltså flycket
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möjligt att den svenska utbredningen verkligen
är en isolerad reliktutbredning, även om möilig-
heten av nya fynd från Danmark inte kan uteslu-
tas. Förekomst i Non'land, i synnerhet i inlandet,
verkar också mindre troligt. Huruvida fijrekom-
sten i Stockholnstrakten representerar en ex-
pansion norrut eller att den existerande popula-
tionen har funDits tidigare men först nu har upp-
täckts är däremot inte lika klart.

För att utreda artens status i detta område
krävs mera studier av dess fiirekornst och ekolo-
gi. Man bör också vala extra uppmärtsam på
llicksländor som flyger vid "underliga" tidel på
året.

Tack till
Södertörnsekok)gerna och Ulla Mörtbery, KTH.
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Stipendier till yngre entomologer

Maria och Thure Palms minnesfond. Grillska
fbnden samt Överbys fond

Flera stipendier på tillsammans ca l0 000 kr kan
sökas av framlör allt yngle entomologer nen
även av doktorander eller motsvarande.

Stipendierna är avsedda för ett självständigt
arbete rörande insekter Noggrann plan er-
foldras rrirande entomologiska undersökningen
vartill medel söks. Kostnadskalkyl skall biotb-
gas, liksorr också yttrande över eleven från
handledare, Iärare i naturvetenskap eller mot-
svarande. Orl nedel söks från annat håll skall
även detta anges.

Eventuella fiågor kan besvaras av sekrete
raren Julio Ferrel, tel. 08 - 117 99 82. e-mail
julio_1'elrer@hotmail.com

Ansökan inliimnas till föreningen .ten.Ltt derl
I naj 2002 under adress:

Entomo I o gis ka .fö re ninge n
N uttrrhisto ri s ku r iksmus ee t
Box 50007. I04 05 Stockhohn.

t'76

Maria och Thure Palms uppländska stipen-
diefond, Måttias Idars stipendiefond, Frej
Ossiannilssons stipendiefond samt Bertil
Kullenberg-fonden.

För ungdomar som är intresseEde av insekter
eller spindlar och som vill göra någon form av
undersökning finns det möjlighet att söka
pengar för material och resor Lrr ovanstående
stipendielbnder. Ett krav tör de två förstnämnda
är att den sökande inte påböiat forskarutbild
ning. Fonderna fiirvaltas av Entomologiska
Föreningen i Uppland och ca 30 000 kr finns att
tördela under 2002. Det du behöver göra är att
skiva en ansökan. d det ska stå vad och hur du
planerar att göra samt en kalkyl över vad det
kommer att kosta. Efteråt vill föreningen ha en
rapport om resultatet av undersökningen. Ansö-
kan skickas senasl r,rfcn 30/1 2002 till:

Entono bgi s kt F ö re ningen i U pp lantl
c/o Evolutionsbiologisku rnuseet, Zool. uvd.

Norbyviigen 18 D, 752 36 UppsaLtt


