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Trollsländor i helgolandsfällan på Stora Fjäderägg
hösten 2005

FRANK JOHANSSON & DARIUS STRASEVICIUS

Att helgolandsfällor som används för
småfågelfångst vid ringmärkning även kan
ge intressanta fynd av trollsländor visades
av Ottwall (2001). I hans artikel redovisas
fynd av trollsländor från helgolandsfällan
på Ölands södra udde och två av dessa fynd
var för Sverige nya arter (Hemianax
ephippiger och Sympetrum fonscolombei).

Med denna artikel i färskt minne
bestämde vi oss för att se vilka trollsländor
som fångades i den nybyggda helgo-
landsfällan på Stora Fjäderäggs fågel-
station. Under 2-3 veckors tid från slutet
av augusti till mitten av september 2005

Figur 1. Helgolandsfällan på Stora Fjäderägg. Foto: D. Strasevicius.

samlade vi med hjälp av ringmärkare in de
trollsländor som gick in i fällan. Följande
fem arter fångades: Aeschna juncea
(Linnaeus), A. caerulea (Ström), A. grandis
(Linnaeus), Sympetrum vulgatum (Lin-
naeus) och S. danae (Sultzer).

Fyra av arterna är vanliga i Västerbotten
(Johansson 1993), medan Sympetrum
vulgatum i Norrland hittats endast i
Gästrikland och Västerbotten (Sahlén
1996). Arten verkar ha ett starkt fäste på
Holmöarna men finns även här och där
längs med Västerbottens fastlandskust
(Johansson & Ivarsson 1999). Om de två
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exemplar som fångades flugit in från
Holmön eller från fastlandet är svårt att
veta. Det är dock inte otänkbart att arten
finns i några av de lokala vattenhålen på
Stora Fjäderägg.

Det är också intressant att notera att
fällan fångade Aeschna caerulea. Denna
art är en typisk ’skogsart’ som flyger i
anslutning till myrar och kärr. Arten är
vanlig i Västerbottens inland och har
troligen ingen fast stam på Stora Fjäderägg
eftersom dess miljöer saknas på ön. Vi
gissar att de fångade exemplaren härrör
från Holmön, eller kanske rent av från
fastlandet i Sverige eller Finland.

Vi tror att helgolandsfällan har en stor
potential för nya intressanta fynd av
trollsländor och vi väntar med spänning på
nästa års säsong. Kanske nya fynd för
Västerbotten dyker upp eller varför inte
någon ny art för landet!
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NEFs försäljning av insektsprylar

NEF säljer insektsnålar, uppklistringslappar och boken ’Handledning för
insektsamlare’. Huvudlagret finns hemma hos Folke Gabrielsson i Hörnefors, och en
filial finns hos Roger Pettersson på skogis i Umeå.

Insektnålar finns i storlekarna 000 till 4 av märket KOSTAL. Nålarna kostar 30 kr för
en förpackning med 100 nålar.

Uppklistringslappar kostar 10 kr för en förpackning med 100 st och finns i följande
storlekar: 4 x 11, 5 x 11, 7 x 16, 8 x 20, 9 x 18, 10 x 20, 10 x 25 och 18 x 40 mm.

Boken ’Handledning för insektsamlare’ av Carl H. Lindroth kostar 10 kr st.

Huvudlager, brev- och telefonbeställning:
Folke Gabrielsson, Långedsvägen 6, 910 20 Hörnefors, telefon 0930 – 21305.

Umeåfilialen: Roger Pettersson, Institutionen för skoglig zooekologi, SLU, 901 83
Umeå, tel. 070 3929011, e-post: roger.pettersson@szooek.slu.se


