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Leta efter tidig mosaikslända!

Nyhetsblad maj 2013 för
projektet Trollsländor i Skåne

Nu har säsongen dragit igång och antalet trollsländor som rapporteras ökar för varje dag. Redan 
har minst 15 arter setts i Skåne.

Innan ännu fler kommer igång och flyger rekommenderar vi att man bekantar sig med de som 
är på vingarna nu. Det är väldigt lärorikt, och när man senare ser andra arter är det lättare att 
reagera på dessa.

En av de mer lättbestämda arterna som flyger redan är tidig mosaikslända Brachytron pratense. 
Detta är den enda av mosaiksländorna som flyger under maj och en bra bit in i juni, då de första 
av de andra mosaiksländorna så smått börjar ses.

Tidig mosaikslända är vitt spridd i Skåne men ses oftast endast fåtaligt. Hittills har den rapporterats 
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Tidig mosaikslända, hane

A) Tidig mosaikslända, hona ovanfrån.  B) Tidig mosaikslända, hane ovanfrån. C) De 95 rutor tidig mosaikslända rappor-
terats från i Skåne under inventeringsperioden hittills åren 2009-2013. Data från Artportalen.
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från 95 inventeringsrutor (se bild), men vi tror den finns i långt fler. Passa på nu innan de andra 
stora arterna börjar flyga!

Den första tiden den flyger så håller den sig borta från vatten. Leta därför efter den i soliga lä-
partier, som i gläntor, kantzoner, längs stigar, vägar och liknande. 

När hanen är könsmogen återvänder han till vattnen. Dessa är näringsrika, ganska grunda, stilla-
stående eller långsamt rinnande. I kanten växer vass och i 
vattnet finns ofta gott om förmultnande växtmaterial. I sjöar 
hittar man den i vikar eller i angränsande mindre vatten. Under 
hela flygtiden kommer honorna endast till dessa vatten tillfälligt, 
och hittas istället i liknande miljöer som de återfinns i just när 
de börjat flyga.

Glöm inte att du är välkommen att kontakta oss om du är 
osäker på artbestämning eller vill ha tips av något slag. Rap-
portera gör du på www.artportalen.se/bugs

Magnus Billqvist           
magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 

Linda Birkedal           
linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se

Linda Strand
linda@faunacoll.se

Inventeringen av trollsländor i Skåne sker ideellt, dock har ekonomiskt stöd för projektledning, resor, kurser och inrapportering 
av data, erhållits av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne, Lunds Naturskyddsförening och 
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Medel har också sökts från samtliga skånska kommuner vilket lett till att kommunerna i Eslöv, 

Helsingborg, Höganäs, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad bidrar.

Tidig mosaikslända, hona, från sidan och ovanifrån. Honan till höger är helt färsk på vingarna och då uppvisar de ofta sådana 
här bruna toner på vingarna. Detta försvinner ganska snabbt nästan helt: jämför med honan till vänster.

Flygperioden för rapporterade tidiga 
mosaiksländor i Skåne 2009-2013. Data 
från Artportalen.


