Föreliggande rapport redovisar en inventering av trollsländor på sexton olika våtmarkslokaler
i Södertälje k o m m u n . Arbetet har utförts av biologen Katarina Ekestubbe som ett 20 poängs
examensarbete vid Uppsala universitet. F.d. miljöförvaltningen har stått för resekostnader i
samband med fältarbetet samt låtit trycka rapporten. Vidare har k o m m u n e k o l o g Bo L j u n g b e r g
tillsammans med trollsländeforskaren lektor Göran Sahlén varit handledare i arbetet.
Examensarbetet har främst syftat till att utröna om förekomsten av vissa mindre vanliga trollsländearter kan användas som indikatorer på rik biologisk mångfald g e n o m att även övriga
mer vanliga arter då antas förekomma där- ett f e n o m e n som i vetenskapliga s a m m a n h a n g
b e n ä m n s "nestedness". G e n o m att trollsländefaunan i k o m m u n tidigare varit så gott som
okänd har det inte minst för k o m m u n e n del varit av stort intresse att fa ökad k u n s k a p om den
biologiska m å n g f a l d e n i Södertälje k o m m u n . Resultatet har bl.a. visat att det åtminstone finns
32 olika arter trollsländor i k o m m u n e n bland de i Sverige 58 påträffade arterna. S a m m a n l a g t
tre arter var enligt litteraturen tidigare inte kända från landskapet Södermanland. Bland
rödlistade arter påträffades den hänsynskrävande vinterflicksländan på tre lokaler. Tidigare
farms bara en tillfällig observation av denna art från trakten av Tullgarn.
Eftersom trollsländeartema lever förhållandevis lång tid i vattenmiljön, ibland flera år, kan
man i framtiden även tänka sig utnyttja förekomster av olika trollsländor s o m indikatorer på
vattenmiljöns kvalitet. Olika arter är sannolikt olika känsliga mot olika förändringar i vattenmiljön respektive i vegetation kring våtmarkerna. Ä v e n om denna inventering inte ger alla
svaren på detta så kan ändå vissa tendenser s k ö n j a s i materialet.
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Sammanfattning
Idag när knappt någon miljö eller art på jorden längre är opåverkad av människan och hennes
aktiviteter har begreppet biologisk mångfald blivit en norm som slagit igenom på både det
politiska och det biologiska planet. Bevarandet av mångfald kräver kunskap om vilka arter
som lever tillsammans i olika typer av miljöer samt vilka omgivningskaraktäristika som är
viktiga för struktureringen av växt- och djursamhällen. Oftast är detaljerade studier av alla
arter i ett ekosystem både en ekonomisk och en tidsmässig omöjlighet. Istället utarbetas
modeller där en eller flera arter med specifika krav på omgivningen används som indikator på
egenskaper i olika ekosystem. Modellerna ger oss överskådliga kriterier och hanterbara
verktyg att jobba med i det prioriteringsarbete som ofta bedrivs inom naturvården. Detta
examensarbete är en analys av en möjlig modell med arter som indikerar hög biologisk
mångfald i sjöar och vattensamlingar i mellersta Sverige.
Trollsländor (Odonata), en av jordens äldsta nu levande insektsgrupper, har undersökts för att
ta reda på hur de olika arterna fördelar sig över olika sjölokaler. Artfördelningsmönstret har
behandlats statistiskt och använts för att analysera om det finns artkandidater som är bundna
till speciellt trollsländeartrika biotoper. Det vill säga indikatorarter som enbart lever i sjöar där
representanter för de vanligt förekommande trollsländeartema också finns och som därmed
visar att antalet trollsländearter i en vattensamling är högt. Vidare söktes eventuella
kopplingar mellan trollsländemångfald och karaktäristika på våtmarksomgivningen för att
utreda möjligheten av att identifiera indikatorarter för såväl våtmarkssystemets mångfald som
dess hälsa och status.
Resultaten visade att arter som Tångflickslända (Coenagrion armatum), Tidig mosaikslända
(Brachytron pratense) och Gulfläckig glanstrollslända (Somatochlora flavomaculata) är
tänkbara indikatorarter för hög trollsländemångfald i mellersta Sverige. Fynd av dessa arter
kan då ses som garant på att ett vatten hyser en mycket god trollsländefauna. Slutligen
konstateras att ideallokalen för ett stort antal trollsländearter är ett litet fiskfritt vatten som har
en svagt utvecklad vattenvegetation och som ligger inte all för isolerat från andra
vattensamlingar.
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1. Yngerns kalv
2. Haglammcn
3. Kattlammcn
4. Lilla Alsjön
5. Lilla Envättern
6. Bårsjön
7. Sarvsjön
8. Lillsjön (Mölnbo)
9. Lillsjön (Orrlöt)
10. Tisjön.
11. F.d. Simsjön
12. Nora sjö
13. Lina dammar
14. Boviken
15. Sandvik
16. Nora holmäng
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Kommunkarta med lokaler utmarkerade
Förutom de 13 sjölokalerna (nr.1-13) inom Södertälje kommun finns här även medtaget ytterligare 3 brackvattenlokaler (nr. 14, 15 och 16) inom samma kommun (Figur 1). Dessa inventerades under samma period och
med samma metodik som i undersökningen i övrigt men kunde inte på ett enhetligt sätt föras in i beräkningarna
eftersom värdet på flera av brackvattenlokalernas habitatvariabler (exempelvis sjöarea och avstånd till närmaste
annat vatten) inte kunde konstrueras på det analoga sätt som jag gjorde f ö r d e övriga lokalerna. Lokalfynden fick
istället bidra till att öka kunskapen om kustlokaler i allmänhet och brackvattenlokaler i kommunen i synnerhet.
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Introduktion
Trollsländor (ordning Odonata) hör till de äldsta insektsgrupper som har nutida
representanter. Redan för ca 300 miljoner år sedan flög släktingar till dagens trollsländor
omkring på jorden. Deras status som arkaisk djurgrupp föranleder många intressanta frågeställningar kring utveckling och anpassningar till olika habitat. På många håll i Sverige är
dock trollsländor som grupp fortfarande relativt outforskade, vilket framgår av de fåtaliga
artiklar om utbredning som publicerats inom landet (Johansson 1993a, Sahlén 1996).
Dagens världsfauna utgörs av ungefär 5000 arter (Corbet 1960, Sandhall 1987) varav de flesta
hör hemma i tropikerna. I Europa lever ungefär 120 arter och av dessa förekommer 58 i
Sverige. Ett tjugotal av de inhemska arterna kan räknas som tillfälliga eller som knutna till
mycket specifika miljöer medan de övriga är allmänt spridda och finns representerade i ett
stort antal miljöer (Norling & Sahlén 1997).
Trollsländor är intimt beroende av de sjöar och vattendrag där de som larver framlever huvuddelen av sina liv. Såväl stora sjöar, tillfälliga vattenpölar som floder, myrmarker och kustvatten tjänar som habitat för dessa insekter. Livscykeln innefattar ett äggstadium, 10-15
larvstadier och imago (flygande adult) och de flesta arterna tillbringar över 95% av hela
livscykellängden som ägg och larver (Corbet 1960). I Mellansverige ligger livscykellängden
normalt på 1-2 år (Norling 1975).
I tempererade områden som Sverige kan odonaterna, på grundval av hur livscykeln är
tidsmässigt anpassad till vinterhalvåret och diapausen, indelas i två ekologiska grupper
(Norling 1975). Till den ena hör de ettåriga, obligat annuella\ trollsländor som alltid
övervintrar i ett mycket begränsat avsnitt av livscykeln, till exempel som imago eller ägg.
Dessa arter kläcker till adult under den senare delen av sommarhalvåret (Figur 1, b). Den
andra gruppen omfattar de fleråriga, fakultativt perenna2, trollsländor som kan övervintra i ett
stort antal larvstadier under sin livscykel. Dessa arter kan kläcka till adulter antingen på
vårkanten eller under sommaren (Figur 1, a och b).

F i g u r 1. Ungefärligt utseende av kläckningskurvan hos a Vårarter b Sommararter. Efter Norling 1975.

Reproduktionen hos trollsländor är alltid bunden till vatten och äggläggningen är antingen
endofytisk eller exofytisk. I Sverige är det enbart honor av underordningen Zygoptera samt
honor tillhörande familjen Aeshnidae inom underordningen Anisoptera som lägger äggen
endofytiskt, det vill säga att honorna med hjälp av sina äggläggare sticker in äggen i vävnaden
hos växter som växer i anslutning till vatten eller i döda växtdelar som exempelvis flyter på
' Hädanefter kallade annueller.
* Hädanefter kallade perenner.
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vattenytan. Övriga arter släpper istället ner äggen över strandvegetationen under flygning eller
lägger äggen fritt i vattnet genom att doppa ner bakkroppen (exofytisk äggläggning) (Corbet
1962). Vegetationen har viktiga funktioner inte bara som äggläggningssubstrat utan också
som skydd mot predatorer, födosöksyta, signal för vissa ekologiska förhållanden på platsen
och substrat för kläckning (Buchwald 1992). Såväl imagines som larver är generalistiska
rovdjur med flera olika kategorier av bytesdjur (Sahlén 1996). Flugor, myggor och mindre
fjärilar är den vanligaste födan för de fullvuxna individerna medan små maskar, mygglarver
och planktonkräftdjur står för huvuddelen av larvernas meny (Sandhall 1987).
I Centraleuropa där utdikning, föroreningar, vattenregleringar och eutrofiering medfört att
stora delar av våtmarkerna slagits ut är hotet mot trollsländorna idag en realitet. Utarmning
och fragmentering av de naturliga habitaten har fört upp även denna insektsgrupp på hotlistor
över sällsynt fauna. I Tyskland infördes 1980 en generell fridlysning av alla arter (Bellman
1993) och åtskilliga arter, till exempel Leucorrhinia pectoralis, L. dubia (Figur 2) och
Coenagrion armatum är i övriga Europa klassade som sällsynta och hotade (van Tol &
Verdonk 1988). I Sverige finns fortfarande mycket av den ursprungliga hydrologin kvar och
de inhemska trollsländorna är därför troligen ännu relativt förskonade från påverkan av
mänskliga aktiviteter. Enligt Göran Sahlén (pers. medd.) har från 1985 ingen negativ trend
kunnat fastslås för de mellansvenska arterna. Snarare har det ökade intresset och forskandet
bidragit till att flera arter som tidigare ansetts vara sällsynta, exempelvis den i Sverige rödlistade Epitheca bimaculata, istället visat sig vara extremt vanliga i vissa miljöer.
Idag när bevarandet av den biologiska mångfalden har blivit en högprioriterad del inom
naturvården och ett av regeringen uttalat mål för samhället (Biologisk mångfald i Sverige
1994), är sökandet efter arter med höga eller speciella krav på sin omgivning mer aktuellt än
någonsin. Modeller för att på ett enkelt sätt kunna klassificera naturområden biologiskt
arbetas fram och inte sällan utgör indikatororganismer basen i modellen (Hallingbäck 1991,
Karström 1992 m.fl.). Nestedness är en ytterligare aspekt på naturvårdsproblematiken, där
man ekologiskt försöker tolka olika mönster i artkompositionen för att underlätta ställningstaganden till vilka områden som hyser störst biodiversitet (Patterson 1987, Cutler 1991,
Worthen 1996 m.fl.).

F i g u r 2. Adult av Leucorrhinia dubia.
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Lokal 1. Yngerns kalv
Ekonomiskt kartblad: 10H li
Rikets koordinater: 655506 159011
Inventeringsdatum: 970527, 970616, 970717, 970805
Lokalbeskrivning
Grunt litet kärr i skogsbygd vars utlopp mynnar i Yngsviken. I vattnet finns rudor och rikligt med vattenbläddra
och även förekomst av vit näckros. Mindre vattensalamander förekommer på lokalen. Vegetationsbottenskiktet
runt tjärnen domineras av Sphagnum- och Polytrichumarlcr medan det i fältskiktet finns arter som vattenklöver,
skvatlram, pors, tranbär, hjortron, Carex rostrata, Carex canescens, rundsileshår, lingon och blåbär. Det finns
också mindre förekomster av vitag, tuvull, Carex echinata, Carex limosa och rosling. Trädskiktet karaktäriseras
av tall med enstaka inslag av glasbjörk.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes runt hela kärret och de trollsländelarver som dominerade var Coenagrion hasrulatum,
Leucorrhinia dubia och Aeshna juncea. Under sensommaren flög en del trollsländor på lokalen och såväl
revirpatrullering, uppvaktning, parning som äggläggning var aktiviteter som jag kunde observera. Övriga
insektsfaunan i vattnet var ganska rik på lokalen, med arter som ryggsimmare, buksimmare och iglar.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en god trollsländefauna med vanligt förekommande arter i kommunen (II). Coenagrion
johanssoni kan ses som en liten avstickare som för in ett norrländskt element på platsen.
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Haglammen

Ekonomiskt kartblad: 10H li
Rikets koordinater: 655714 159483
Inventeringsdatum: 970529, 970616, 970722, 970805
Lokalbeskrivning
Åsgropsjö som ligger i Turingeåsens formation (Gustafsson 1990). Omgivningarna karaktäriseras av skogsmark
med viss hyggespåverkan men lokalen omges även på sin västra sida av odlad mark. I vattnet finns ruda,
abborre, mört och även mindre vattensalamander. Vit näckros, gul näckros, gäddnate och Utricularia (bläddra)
förekommer liksom en runt sjön metertjock bård av Carex lasiocarpa. Bladvass och kaveldun finns sparsamt i
lokala små sjok. Sphagnumarter dominerar bottenskiktet närmast sjön och Polytrichumarter tar över i torrare
partier. I fältskiktet närmast vattnet finns arter som kråkklöver, videört, brakved, kärrsilja medan blåbärsris,
skvattram och revlummer karaktäriserar marken under det trädskikt av gran, tall, glasbjörk och rönn som finns
runt ikring.
Trollsländor och insekter
Håvning utfördes i sjöns norra delar och den helt dominerande trollsiändelarven var Coenagrion hastulatum.
Mängden flygande adulter var under sensommaren måttlig. Det fanns insekter som iglar, sötvattensmärla och
rörbyggande nattsländelarver/husmaskar.
Naturvärdesbeskrivning
Lokalen hyste en god trollsländefauna med vanligt förekommande arter i kommunen (II).

F i g u r 3. Haglammen västerut.
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