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Om trollsländor som jagar dagfjärilar 

Av Bengt-Erik Bengtsson 

Förra sommaren de ltog jag i Svensk Dagfj äril sövervakning (www.dagfjarilar.se) med några lokaler i Trosa 
komm un. En av dessa låg på norra Askö (RT90: 65241 2 1 / 1605736), en slåtteräng NO om Askölaboratoriet. Jag 
besök te lokalen 7 gånger under perioden I 0/5 till 8/92011 och inventerade enligt två olika metoder. 

De intressantaste fy nden har redovisats i förra årets Graphosoma (s id 30-33), t ex observati oner av Aporia 
crataegi och ett exemplar av Parnassius apo/lo ohjälpligt infångad av en korsspinde l; Araneus diadematus och 
döende i nätet. Det som kom att framstå som verkligt intressant och nytt fö r mig var några observationer av 
troll sländepredati on på dagfjärilar. I mitt huvud hade jag burit på tanken att fåg lar och spindlar var de väsentligaste 
predatorerna på dagfj äril ar, men här fi ck jag den 14/6 se hur större sjötroll slända, Orthetrum cancellatum, som fl ög 
mycket talrikt på lokalen, verkade ha siktet inställt på att attackera passerande dagfj äril ar. Brenthis ino var en av 
de mest frekventa fj äril sarterna och under en 20-minutersperi od fick jag se hur honor av 0. cance//atum få ngade 
och dödade två exemplar av a1ten. En attack mot ett exemplar av Aglais urticae miss lyckades, troligen tack vare 
ett skyddsbeteende. Så fo rt den attackerades kastade den sig ned i undervegetationen. Förfö lj aren hovrade ett 
tag över platsen där fj ärilen fö rsvunnit för att sedan jaga vidare efter andra fl ygande byten. Den förföljda fj ärilen 
sågs efter mer än 5 min krypa upp från gömstä llet på ett grässtrå och efter ytterligare några minuter fl yga vidare 
i låg, di skret fl ykt mot skogsb1y net. Det verkade alltså som att den sistnämnda aiten hade någon form av medfött 
fö rsvarsbeteende, medan B. ino som har förhå llandev is svag fl ykt j ämfö1t med A. urticae, inte uppvisade samma 
und vikandereaktioner vid det här till fä llet. Den framstår e fter mina ytterst begränsade observationer därmed som 
möjligen ett mer lättfå ngat byte. 
Ovanstående fi ck mig att leta i litteraturen efter liknande observati oner. Jag hittade bl a en doktorsavhandling 
av en estnisk fo rskare, Anu (Sang) Tiitsaar vid uni versitetet i Tait u och ytterligare ett par publikati oner av henne 
och hennes ko ll egor (se litteraturli stan). Estland ligger ju nära och erbjuder bra jämföre lser med fö rhållandena på 
svenska ostkusten, tänkte jag. Det visade sig stämma. Troll sländor och särskilt 0. cancellatum beskrevs som en 
mycket svår predator på mindre till medelstora dagfj ärilar. Av 83 observerade attacker på 14 fj äril sa1ter resulterade 
13 i få ngster bland 7 av de attackerade a1terna. Särskilt ill a utsatta var vissa gräsfjäril ar, nätfj ärilar och även B. ino, 
som jag själv observerat på Askö. Intressant var också slutsatsen att dagfj äril spopulationer på kalkhaltig gräsmark 
i nära anslutning till havet (Östersjön) i mycket hög utsträckning och särskilt under juni månad kan vara mycket 
krafti gt reducerad till följd av troll sländepredation. Enligt beräkningar beroende på troll sländepopulationens 
storlek från I O till 200 ind iv id per hektar attackeras fj ärilarna från I gång per 2 tim till 13 ggr i timmen. Det 
motsvarar en fl ygande dagfj äril s förväntade överlevnadstid till 13 tim resp. till mindre än en timme. Påverkan kan 
vara så stark att fö rsök att restaurera gamla fjäril slokaler e ller återint roducera fj äril sa1ter kan spo lieras he lt och 
håll et (Sang & Teder 2011 ). 0. cance//atum är kanske 
inte så allmänt förekommande i Södermanlands inland, 
men jag överväldigades av deras totala dominans på 
Askölokalen, särskilt under juni och juli . På båda 
sidor om och nära anslutn ing till lokalen fi nns grunda 
östersjöv ikar med mjukbottnar och krafti g vegetati on i 
fo rm av bl a bladvass och svärdsliljor och arten är känd 
fö r massförekomst på sådana loka ler (Beutl er 2005). 
Kanske har den tilltagande eutrofi eringen av Östersjön 
gynnat a1tens larvutveckling i strandzonen och 
fö rklarar varför den uppträder så talrikt på just denna 
kustlokal? Visst vore det vä l intressant att följ a upp 

detta dramati ska växe lspe l med en systemati sk studie på Större sjötro ll slända o. cancellatum. hona. Fala: Richard Ves1i11. 

Askö el ler annan läm pi ig loka l vid Sörmlandskusten? Ovan i höger höm en hane av 0. ca11cel/a111111. Fo10: Göran Liljebe,~Q 
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