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Trollsländor i Grössjöns naturreservat, Umeå

SZYMON ^̂̂̂̂NIEGULA & FRANK JOHANSSON

I denna artikel redovisar vi fynd av
trollsländor gjorda under sommaren 2006
i Grössjöns naturreservat, Umeå, Väster-
botten. Totalt hittade vi 17 arter i Grössjön
av vilka en, Somatochlora flavomaculata,
tidigare ej var känd från Västerbottens
landskap (^niegula & Johansson 2006).

Grössjöns naturreservat är Umeå stads
närmaste vildmark och ligger ca 8 kilo-
meter sydost om centrala Umeå. I natur-
reservatet ligger brunvattensjön Grössjön
omgiven av myrar och gammal barrskog.
Ett av kvalitetsmåtten på naturreservat är
det antal arter som finns inom reservatet.
Vad vi vet har inte trollsländor inventerats
i Grössjön och vi beslöt därför att under
sommaren 2006 undersöka hur många arter
det finns inom området. Sådan kunskap kan
vara värdefull för status och skötsel av
naturreservatet.

Inventering
Vi besökte Grössjön vid fyra tillfällen
2006: 2, 15 och 23 juli samt 2 augusti. Vid
dessa besök observerade och fångade vi in
trollsländor för artbestämning. Vi samlade
även in larvhudar från trollsländor. Larv-
hudar (exuvier) är den hud som larven
lämnar kvar då den har kläckts till vuxen
slända. Då larven skall kläcka kryper den
upp ur vattnet, och sätter sig några
centimeter ovanför vattenytan på lämplig
vegetation. Därefter kryper den vuxna
sländan ur larvhuden. Larvhuden kan
samlas in och artbestämmas med en
larvnyckel. Eftersom de arter av troll-
sländor som påträffades uppvisade par-

nings- eller äggläggningsbeteende kan vi
vara rätt säkra på att de är residenta för sjön.

Artlista
Totalt hittades 17 arter av trollsländor i och
kring Grössjön, vilket motsvarar 63% av
alla arter i landskapet Västerbotten
(^niegula & Johansson 2006). Vi hittade
vuxna av alla 17 arter samt 53 larvhudar
av 8 arter. Siffrorna efter artnamnen visar
antal funna larvhudar per art.

Lestes sponsa (Hansemann)
Enallagma cyathigerum (Charpentier)
Coenagrion hastulatum (Charpentier)
C. johanssoni (Wallengren)
Erythroma najas (Hansemann)
Aeschna caerulea (Ström)
A. juncea (Linnaeus)  8
A. subarctica Walker 10
A. grandis (Linnaeus) 1
Cordulia aenea (Linnaeus) 12
Somatochlora metallica (Vander Linden)
S. arctica (Zetterstedt) 4
S. flavomaculata (Vander Linden)
Libellula quadrimaculata Linnaeus 8
Sympetrum danae (Sulzer) 2
Leucorrhinia dubia (Vander Linden) 8
L. rubicunda (Linnaeus)

Diskussion
De flesta av de arter vi hittade är vanliga i
Västerbottens landskap (Johansson 1993)
och betraktade som typiska för skogs- och
myrlandskap (Sahlén 1996). Eftersom vi
inte samlade in trollsländorna med någon
typ av kvantitativ metod är det svårt att
uppskatta vilka arter som är vanliga eller
sällsynta. En grov uppskattning är dock att
alla arter förutom Erythroma najas,
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Aeschna caerulea, Somatochlora metal-
lica, S. arctica och S. flavomaculata, var
vanliga i Grössjön.

Arten S. flavomaculata är ny för land-
skapet och trots att vi endast observerade
en hona av arten (15 juli) tror vi att arten
har en stationär population i området
eftersom ytterligare ett fynd gjordes på en
närliggande lokal under sommaren 2006
(^niegula & Johansson 2006).

I naturreservatet förekommer numera
inget skogsbruk, dikning eller annan
mänsklig aktivitet som påverkar en natur-
skog. Mänsklig påverkan i boreala om-
råden kan påverka insektfauan (Spitzer &
Danks 2006), och det är därför viktigt att
inga ingrepp som t ex dikning görs i
området. Aeschna caerulea och Somato-
chlora arctica anses båda vara boreala-
alpina arter (Sømme 1937), vilka är
vanligare i västra Västerbotten (Johansson
1993) och lappmarkerna (Ander 1951,
Gorodkov 1956).  Ett potentiellt hot mot
dessa två arter i Västerbottens kustlandskap
skulle kunna vara den tilltagande upp-
värmningen av jordklotet. Det kan därför
vara av intresse att följa deras status i
Grössjön och omgivande lokaler där de
förekommer.
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