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Abstract 

Dragonflies are fascinating. The larvae stays larvae from a couple of weeks up to 5 years, it 

depends on the species (Hansen, 1981). The temperature, nourishment and time of the year 

also play a role for the growing factor for the larvae. Both Sahlén (1985) and Begon a.o 

(1990) say so. My report contains information about the branched setae on the front legs from 

the family damselflies (Zygoptera) and the species Coenagrion. I have examined the larvae 

from Coenagrion puella/pulchellum to find out what they use their branched setae for. The 

branched setae on these larvae look like forks and feathers. I caught larvae from a pond, 

outside Halmstad, Sweden and I brought them back to Halmstad University to define the 

species. I used copper paste and put it on the larvae on different spots to see if they used their 

front legs and front feet to clean themselves from the substance.  If they do I can see the 

copper paste on the branched setae. I used a microscope called SEM to be able to see the 

small particles on the different body parts. I separated the head and the right front leg from the 

rest of the body. When I was using the SEM I also took photos on the different body parts. 

My conclusion is that the larvae from Coenagrion puella/pulchellum use their front legs and 

front feet to clean themselves from particles that get stuck on their body. It seems like they 

find it very important to clean the eyes because I could not find any particles from the paste 

on the eye but I found a lot of them on their legs and feet. Maybe the ancestors of the larvae 

of Coenagrion puella/pulchellum have been living in tree-holes like their distant relatives in 

Costa Rica, Megaloprepus, Pseudostigma and Mecistogaster which Hedström & Sahlén 

(2003) and Sahlén & Hedström (2005) writes about. Or like the the African Coryphagrion 

(Clausnitzer & Lindeboom, 2002). The tropical larvae have the same structures as 

Coenagrion puella/pulchellum have. Maybe Coenagrion puella/pulchellum have these 

structures left from the past.  

 

 

Inledning  

Trollsländorna utgör en fascinerande ordning i djurriket, en ordning med ett larvstadie som 

varierar från art till art. Det finns flicksländelarver och trollsländelarver som är larver i några 

veckor. De flesta flicksländelarver lever i mer än ett år och det finns även de stora 

trollsländelarverna som kan leva i larvstadiet mellan 2-5 år (Hansen, 1981). En trollsländelarv 

ömsar skinn flera gånger under sin uppväxt och blir hela tiden större. I början av larvstadiet 

sker ömsningarna oftar än i slutet eftersom larven växer fortare i början (Sahlén, 1985). 



Temperatur, näring och årstid är faktorer som avgör tillväxten hos larverna. Detta tas upp av 

både Sahlén (1985) och Begon m.fl. (1990). När man talar om trollsländor, kan det vara tre 

olika sorters insekter. Det finns jungfrusländor, flicksländor och egentliga trollsländor. Det 

latinska samlingsnamnet är Odonata (Sahlen, 1985). En trollsländelarv har borst i olika 

utföranden som sitter på framben och framfötter. När man tittar i ett preparemikroskåp på 

borsten hos en flicksländelarv, ser man att dessa borst har olika former. En del borst ser ut 

som fjädrar och andra ser ut som gafflar. Dessa borst har hittats tidigare hos flicksländor av 

släktet Coenagrion, då hos arten Coenagrion intermedium (Battin, 1991). Detta gör det mer 

spännande att fortsätta utforska släktet Coenagrion. Borsten kanske inte alltid har funnits där 

eller haft någon speciell funktion, men det kan också vara så att borsten finns kvar men att det 

de användes till inte längre är aktuellt. Borsten kan ha utvecklats med tiden, för att de fyller en 

funktion och larven behöver borsten (Begon, m.fl. 1990).  

 

Syftet med min undersökning är att försöka få reda på om borsten på flicksländelarvernas 

fötter och framben fyller någon funktion eller om det är så att de finns kvar från tidigare 

evolution. Det jag ska titta på i min studie är borsten på frambenen och fötterna som ser ut 

som gafflar och fjädrar. Jag ska undersöka om dessa fyller någon funktion och jag har en 

hypotes om att de används för rengörning av vissa kroppsdelar, såsom ögon, antenner och 

mun.  

 

 

Material och Metod 

 

Ekologisk information 

På jorden kan man hitta 5000 olika trollsländor (Odonata), från tropikerna till norra polcirkeln 

(Hansen, 1981). I Sverige har man hittat 55 arter (Sahlén, 1985). Det sker en så kallad 

ofullständig omvandling hos trollsländan eftersom den går från ägg till larv och sedan direkt 

till att bli en vuxen individ utan att genomgå ett puppstadie. Förvandlingen sker i vattnet. 

Olika arter av trollsländor kräver olika miljöer att leva i. Livsmiljön varierar från stilla vatten 

till rinnande vatten (Hansen, 1981). Det finns två sorters huvudgrupper av trollsländelarver i 

Sverige där den ena är larver från jungfru- och flickslända och den andra är larven från de 

egentliga trollsländorna. Larven från jungfru- och flickslända är slank, liten och hittas främst 



bland vattenväxter medan larven från den egentliga trollsländan är kraftig och stor (Sahlen, 

1985).  

 

Larverna jag har använt mig av i min undersökning är av släktet Coenagrion. Släktet 

Coenagrion  består av sex arter i Sverige. Hanens bakkropp är blåsvartrandig (Dannelid, 

2007). Larven hos Coenagrion i allmänhet är cirka 2 centimeter lång strax innan kläckning 

och lite gulbrun i färgen (Hansen, 1981). Larven har tre gälblad längst bak som den andas 

med. Gälbladen består av ett fint nätverk tunna luftrör (Hansen, 1981). De arter jag pratar om 

heter Ljus lyrflickslända (Coenagrion puella) samt Mörk lyrflickslända (Coenagrion 

pulchellum). Det som skiljer de två arterna åt, är formen på halsskölden och hanens 

analbihang. Ljus lyrflickslända lever vid mindre vatten och är ganska vanlig i de södra delarna 

av Sverige. Mörk lyrflickslända är vanlig vid dammar, kärr och diken och förekommer upp 

till Dalarna och även på Gotland och Öland (Dannelid, 2007). För att vara helt säker bör 

larven födas upp till vuxen individ och då ser man att C. puella ser lite gråaktig ut när den 

flyger medan C. pulchellum syns som klarblå vid flygning (Sahlén, 1985).  

 

Flicksländelarverna har borst utspridda på kroppen och i det här fallet sitter borsten på 

frambenen och på framfötterna. På Lyrflicksländan ser borsten på framfötter och framben  ut 

som gafflar och fjädrar. Att borsten på benen hos flicksländelarver används till rengöring har 

konstaterats på annat håll, då för att rengöra kroppen från kvalster (Baker & Smith, 1997). 

Spekulationer säger att de gaffelformade borsten används för att förbättra greppet när larven 

sitter på olika underlag och funktionen för de fjäderformade borsten som endast finns att hitta 

på frambenen är idag okänd men det finns tankar om att de används för att putsa ögonen hos 

larverna, att få bort alger och annat skräp (Sahlén & Hedström, 2005). Man kan också se 

rakare borst med en storlek på cirka 75 µm. Dessa borst är sensoriska borst som sitter lite 

överallt på kroppsytan hos larven.  

 

 

Metod 

För att undersöka min frågeställning om borstens funktion på larvernas framben och fötter 

började jag med att fånga in larver från en damm sydöst från Halmstad (Fig. 1), i Röinge. Jag 

fångade larverna med hjälp av en håv, en pipett, en pincett och en vanna (Fig.2). Jag hade 

burkar med mig för att förvara larverna i under transport till högskolan. Håvningen utfördes i 

slutet av november 2007, vädret var milt, temperaturen låg strax över noll grader celcius och 



det var fuktigt i luften. Jag håvade efter larverna en bit ut från strandkanten eftersom vattnet 

var kallt och larverna förmodas befinna sig på lite djupare vatten där det inte bottenfryser 

under vintern (Sahlén, muntlig information). 

 

        

Fig. 1. Dammen i Röinge där larver samlades in för              Fig. 2. Redskap som användes för fångst av                    

undersökningen.                                                                    larverna 

 

Larverna togs med tillbaka till högskolan för artbestämning och efter att ha konstaterat att de 

flesta larverna från dammen var samma släkte (Coenagrion), bestämdes det att dessa fick 

delta i undersökningen. De larver som inte skulle användas i studien släptes senare tillbaka till 

sin ursprungliga plats i sjön och dammen. De larver som blev kvar för undersökningen fick bo 

var för sig i en plastburk med vatten tillsammans med ett löv eller en gren för att ha något att 

hålla sig fast vid. Burkarna ställdes i ett rum som var dunkelt och ostört. För att kunna 

undersöka om borsten används för rengöring behövdes en klibbig substans som fastnar på 

larven och som inte kan lösas upp i vatten. Valet blev kopparpasta som inom bilindustrin 

används för smörjning av bromsar. Strukturerna i kopparpasta är för små för att synas i ett 

vanligt mikroskåp och därför har jag använt mig av ett svepelektronmikroskåp, ett så kallat 

SEM. Efter att ha torkat torrt på det område kopparpastan skulle appliceras, satte jag med 

hjälp av en tandpetare och ett preparemikroskåp en klick (cirka 2-3 mm i diameter stor) 

kopparpasta på tre slumpvis utvalda larver. En larv fick en klick mitt på höger öga, en på 

höger antenn och en fick en klick på underläppen. Jag sparade även ett exemplar utan 

kopparpasta på för att kunna jämföra en icke nerkladdad larv med de andra som hade fått 

kopparpasta på sig. Larverna släptes tillbaka ner i sina plastburkar och fick leva med 

kopparpastan ett dygn. När dygnet hade gått tog jag upp larverna och placerade dessa i varsin 

liten glasburk. Burkarna ställdes sedan i frysen för att larverna skulle avlivas. De stod i frysen 

i cirka en timme, sedan tog jag upp de och hällde på lite 80 % sprit för att de skulle tina upp 



igen. Jag valde att frysa larverna istället för att dränka de i sprit. Risken med sprit hade varit 

att de hade sprattlat mycket och att kopparpastan till viss del kanske hade försvunnit. När 

larverna tinat upp igen tog jag med en pincett upp varje larv och lade den i en petriskål under 

mikroskåpet. Hos de larver som hade fått en kladd kopparpasta, avlägsnade jag de kroppsdelar 

som kladdats ner med kopparpastan samt höger framben hos varje individ. Hos den individ 

som inte kladdats ner alls plockade jag bort höger framben samt huvudet med antenner. Dessa 

delar fick sedan ligga i de märkta petriskålarna och torka över natten. Nästa steg var att fästa 

dessa kroppsdelar på ”stubbar”. En stubbe är en cylinderformad aluminiumbit som används 

vid användning av svepelektronmikroskåp. Delarna som ska undersökas sätts fast på dessa 

med hjälp av en dubbelhäftande svart tejp innehållande kol, konstruerad för att suga upp 

elektroner från svepelektronmikroskåpet (Sahlén, muntligt samtal), och en fin pincett. För att 

det ska ledas bort ström från preparatet målade jag med kolpasta en liten sträng från 

aluminiumet på stubben, över tejpen och fram till preparatet. Jag lät de färdiga stubbarna stå 

dammfritt under natten för att torka ytterligare.  

 

När man ska använda SEM (svepelektronmikroskåpet), gäller det att få preparaten som ska 

undersökas att leda bort ström. Det man gör då är att med hjälp av en maskin, en så kallad 

sputter, strö guldatomer över preparaten för att det ska framträda en tydlig bild på 

datorskärmen. Stubbarna sätts ner i maskinen där det bildas ett vakuum med argongas i för att 

guldatomerna ska studsa mot något utan att fastna på preparatet direkt endast ovanifrån, utan 

klä in preparatet från alla sidor. Guldatomerna avges från en guldplatta i locket och fäster på 

preparaten som blir lite guldfärgade. Stubbarna ska sedan fästas i en preparathållare som 

håller fast varje stubbe på en bestämd plats. När detta var gjort började själva arbetet med 

SEM. Preparathållaren sattes in i kammaren och när dörren var stängd bildades ett vakuum 

inne i kammaren. Under tiden jag tittade på objekten tog jag kort med datorns hjälp på de 

delar jag hade smetat ner med kopparpasta samt på samma kroppsdelar hos den larv som inte 

var nerkladdad. Målet med detta var att se var på larven kopparpastan hade hamnat efter att 

jag hade kladdat ner den och larven hade fått leva ett dygn med pastan på sig. Jag använde 

mig av förstoringsintervallet 30 gånger till 1400 gånger. 

 

 

4. Resultat 

 



Figur 5 visar en kladd kopparpasta på höger antenn. Jag använde höger antenn och höger 

framben i min studie för att se om det fanns kopparpasta kvar på antennen samt om 

kopparpastan hade hamnat på höger framben i försök att bli ren. Jag fann rester av 

kopparpasta på höger framben (fig.4). Det såg ut som kristaller som höll på att flagna bort.  

Jag såg också att det fanns kopparpasta kvar på höger antenn (fig.5). Resterna liknade prickar 

eller korn och verkade inte finnas i stora mängder.  

 

 

Fig. 4. Mittendelen av höger skenben. Resterna av kopparpastan syns som ljusa kristaller på benet. Ser ut som 

avflagnande hud. Skalstrecket är 100 µm. 

    



 

Fig. 5. Höger antenn där kopparpastan syns som små vita prickar på mellandelen av antennen som gått av. 

Skalstrecket är 100 µm. 

 

Figuren nedan visar resultatet av kopparpasta på höger öga. Här använde jag mig av huvudet 

samt höger framben för att fastställa mina resultat. På höger öga fanns det inga spår av pastan 

(fig.6), på höger ben fanns det lite rester kvar (fig.7). Jag kunde endast se en flaga nära 

ben/fotleden. Det mesta satt längre ner på foten, några flagor gick att hitta (fig.8). Jag tittade 

på höger antenn också och där tror jag att de mesta resterna av kopparpastan satt. Det såg ut 

som ett tjockt klet som låg över känselhåren (fig.9). Larven hade varit angelägen om att få 

bort det främmande ämnet från ögat och det verkar som om den har lyckats bra.  



      

Fig. 6. Inga synliga rester av kopparpasta på ögat. Skalstrecket är 200 µm.                  

 



 

Fig. 7. Möjliga rester av kopparpasta på höger ben/fotled. Syns som en avlång, vit flaga. Skalstrecket är 50 µm. 

 

 

 

 



 

Fig. 8 På klon sitter tydliga rester av kopparpasta liknande flarn. Även på främre delen av foten ser man dessa 

flarnliknande rester. Skalstrecket är 20 µm. 

 



 

 Fig. 9. Rester av kopparpastan syns som ett klet på antennen. De annars fria känselhåren sitter som fastklistrade 

utmed antennen. Skalstrecket är 10 µm. 

     

Figuren nedan visar kopparpasta på underkäken. När jag tittade på underkäken kunde jag se 

att det fanns lite kladd kvar där i form av några flagor (fig.10). Larven verkar ha varit flitig att 

rengöra sig och mycket pasta, liknar klumpar, hade fastnat på borsten på benet (fig.11) och på 

foten där de syns som flagor (fig.12).   

 



 

Fig. 10. Underkäken där kopparpastan syns som ljusare bitar mot larvens kroppsyta. Skalstrecket är 100 µm.    

 



 

Fig. 11. Tydliga rester på de gaffelformade benborsten. Det ser ut som om pastan klumpat sig och fastnat på 

borsten. Skalstrecket är 10 µm.  

 



 

Fig. 12. Höger framdel på foten samt klon med tydliga rester av  

kopparpasta på fotdelen. På klon syns inga rester. Skalstrecket är 100 µm. 

 



 

Fig. 13 visar hur ren och slät en klo samt nederdelen av foten är utan kopparpasta på. Skalstrecket är 100 µm. 

 

När jag tittade på larven utan pasta så ser man hur ren och slät den är på foten (fig.13) jämfört 

med en fot som har kopparpasta på sig (fig.8). När jag tittade på antennen såg den fin och ren 

ut (fig.14) jämfört med den kladdiga antennen (fig.9).  

 



 

Fig. 14. Mundelarna underifrån och antenner. Här finns ingen kopparpasta att hitta. Skalstrecket är 200 µm. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Diskussion/Slutsats 

 

Jag trodde inte att kopparpastan skulle synas så tydligt eller att det skulle finnas så stora 

mängder pasta kvar på larverna som det gjorde. I SEM syntes det att larverna hade rengjort 

sig med ben och fötter eftersom pastan återfanns just där. En förklaring till detta kan vara att 

pastan vid rengöring först fastnar på benen och sedan fortsätter larven sin rengörning av 

benen så att smutsen fastnar på fötterna. Det gick inte att se så mycket rester av pastan på 

borsten, endast vid ett tillfälle framgick det tydligt. Det var larven på fig. 11 som hade mycket 

rester av pasta på borsten. Den hade fått sin kladd på underläppen, kanske rengörs den med 

benen för att fötterna inte når dit? Det verkar som att ögat har hög prioritet att bli rent 

eftersom jag inte kunde hitta ett enda spår av pasta där. En annan förklaring till varför det inte 

fanns så mycket rester av kopparpasta på larvens öga kan vara det skydd som larven har för 

sitt öga, en hård hinna som sitter utanför fasettögonen (Sahlén, muntlig konversation). Kanske 

gör hinnan att smutsen lätt försvinner för att det är viktigt att kunna se ordentligt? Att pastan 

inte sitter kvar på borsten kan också bero på att de täcks av något ämne som är frånstötande, 

vattenavstötande eller liknande. Detta förslag har tagits upp förut, att ett vaxlager existerar på 

vingarna hos insekter som under livets gång har kontakt med vattnet och att vaxlagret då gör 

att vattnet stöts bort och håller insekten torr även i blöta miljöer (Gorb m.fl. 2000). Att det 

finns ett skyddande lager på kutikulan finns också att läsa i Binnington & Retnakaran (1991), 

som skriver att lipiderna på kutikulan skyddar mot mikroorganismer. Dessa gaffelformade 

borst som jag har sett på Coenagrion har tidigare också hittats hos andra arter. Några av dessa 

är Megaloprepus och Mecistogaster (Hedström & Sahlén, 2003), Pseudostigma aberrans 

(Novélo-Gutierrez, 1993), Coryphagrion grandis (Clausnitzer & Lindeboom, 2002) och 

Coenagrion  intermedium Lohmann (Battin, 1991). Dessa arter har alla gemensamt att de 

tillhör underordningen Zygoptera (flick- och jungfrusländor) och familjen Coenagrionidae 

(dammflicksländor). Megaloprepus, Pseudostigma, Mecistogaster respektive Coryphagrion 

lever i Costa Rica respektive Östafrika i en varm och fuktig miljö i ihåliga trädstammar som 

är fyllda av vatten och partiklar som gör vattnet grumligt och gör att arterna behöver hålla sig 

rena med hjälp av borsten (Hedström & Sahlén, 2003; Sahlén & Hedström, 2005; Clausnitzer 

& Lindeboom, 2002). Dammflicksländan lever vid de flesta vatten, men främst vid 

stillastående vatten (Dannelid, 2007). Vattnet de lever i innehåller mer partiklar som kan 

fastna på kroppen än vad rinnande vatten gör. Därför fyller borsten en så viktig funktion hos 

dessa sländor. De måste kunna rengöra sig från alla partiklar som fastnar på kroppen. 



Coenagrion har samma strukturer som de arter som lever i de ihåliga trädstammarna i 

tropikerna och kanske är det så att förfäderna till dagens Coenagrion en gång i tiden också har 

levt i trädstammar med grumligt vatten, men deras livsvillkor har förändrats och nu lever de i 

grumliga rinnande vatten/sjöar/dammar istället. Men strukturen gaffel- och fjäderformade 

borst finns kvar.  
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