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Nattsländor. Försynta varelser med larver som är 
beroende av vatten medan de vuxna flyger fritt. 

De klumpas ihop med dag-, bäck-, och sävsländor men 
är närmare släkt med nattfjärilar.  

Nattsländor är samtidigt en bortglömd och en välan-
vänd ordning av insekter. Den är flitigt använd i miljöö-
vervakning under sin larvfas – genom att ingå i index 
så som ASPT. Dess förekomst kan visa på goda förut-
sättningar för såväl pH som syresättning. Men samtidigt 
är de sällan fokus för ”hobbyentomologi” – de inbjuder 
inte till skådning och njutobservationer så som fåglar 
och nattfjärilar gör. När de vuxna uppmärksammas är 
det oftast till fjärilskännarnas förtret, då de gärna ir-
rar runt på lakanen när lampornas attraktion lurat dem 
från vattnet.

De vuxna är murriga och tråkiga vid första anblick-
en. Färgerna går i grått, brunt, gult, svart. Enfärgade 
eller brokiga, men sällan stoltserande med avancerade 
mönster. Vingarna är taklagda, antennerna långa och 
framåtriktade i vila. Hanarna i familjen Leptoceridae 
har antenner mången gång längre än kroppen och på-
minner om antennmalarna.

Larverna däremot bygger intrikata hus och nät. 
Husen byggs ofta rörformade med hjälp av material i 
närheten så som sandkorn, andmat, lövbitar och till och 
med snäckor. Husen formas efter behov och är ström-
linjeformade för att undvika att bli bortspolade, men 
ibland rundade och förankrade med större gruskorn 
eller i lugnare vatten till och med plattade för att smälta 
in mot botten. De kan till och med byggas av guldkorn 
och ädelstenar, det testade konstnären Hubert Duprat. 
De som bygger nät formar dem som påsar och rik-

tar öppningen uppströms, vilket gör att de enkelt kan 
plocka åt sig matbitar som sveps in med vattnet.

Larverna samlas oftast in med sparkprover, ett van-
ligt sätt att samla in bottenfauna. De vuxna med sin 
starka attraktion till ljus är lättast att fånga med ljusfäl-
lor. Även fönsterfällor och Malaisefällor ställda vinkel-
rätt mot strömmen kan vara effektiva, liksom slaghåv-
ning i vegetation runt vattensamlingar. 

Det finns ungefär 225 arter nattsländor i Sverige 
idag, som är fördelade inom 19 familjer. I Söderman-
lands landskap har 115 arter rapporterats i Artportalen 
(per 2019-10-20) och 111 arter enligt provinskatalogen 
2013 (sammansatt av Bo Gullefors). Ungefär hälften 
av alla Sveriges arter är därmed funna i Södermanlands 
landskap, men det går förmodligen att hitta fler. Bara 
under Sveriges Entomologiska Förenings årsmöte 2018 
upptäcktes två nya arter för landskapet (båda i familjen 
Hydroptilidae – smånattsländor). Under denna helg 
ledde två nätters lysning snabbt till 23 arter, varav bara 
den ena natten var nära vatten. Är man nyfiken på 
att se och lära sig om en ny grupp insekter, är således 
nattsländor snabbt och tacksamt att spana in! Speciellt 
i Södermanland verkar faunan vara bristfälligt under-
sökt, då de flesta studier har gjorts i norra Sverige samt 
Skåne.

Det är dock inte helt okomplicerat att artbestämma 
en nattslända. Till skillnad mot nattfjärilarna är det en-
dast ett fåtal som är så specifikt tecknade att det går att 
artbestämma från bara vingarnas mönster. Istället är 
det luppen (eller makrofotoutrustningen) som får åka 
fram! Väl under förstoring är dock inte nattsländorna 
så svåra – det behövs inte preparering för genitalierna 

Mellan vatten och luft

Oligotricha lapponica. Glyphotaelius pellucidus.
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är tydliga och består av många flikar och flärpar som är 
utmärkande mellan arterna. Några arter som är möjliga 
att bestämma som ofta kommer till ljus är Trichostegia 
minor och Glyphotaelius pellucidus. Letar man bland 
vegetationen är det inte ovanligt att hitta Neureclipsis 
bimaculata – en luring som i mycket påminner om en 
fjäril. Och vill man se riktigt vackra nattsländor ska 
man upp till älvarna i norr och leta efter storfläckig och 
småfläckig kungsnattslända – två av de tre med svenska 
namn! De ska flyga som makaonfjärilar, sävligt och 
fladdrande längs strandkanterna.

Men kanske finns fler arter som går att artbestämma 
direkt! Med hjälp av entusiaster som fotar levande ex-
emplar, samtidigt som individerna blir artbestämda via 
genitalierna (av entusiasterna eller undertecknad) så går 
det kanske att hitta ännu fler karaktärer och mönster 
som särskiljer de olika arterna. Vill du också hjälpa till? 
Gå med i Nattsländeinitiativet på Facebook, eller kon-
takta undertecknad direkt.
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Två exempel på larvhus.

Neureclipsis bimaculata.

Mystacides sp. Phryganea grandis hane.


