Svenska trollsländor. Kommittén för svenska
djurnamn. Slutligt fastställd 2012-10-29, korrigerad
2012-11-09.
vetenskapligt namn

svenskt namn

Calopterygidae
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

jungfrusländor
blåbandad jungfruslända
blå jungfruslända

Lestidae
Lestes barbarus (J.C.Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890

glansflicksländor
vandrande smaragdflickslända
kraftig smaragdflickslända

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympecma paedisca (Brauer, 1882)

pudrad smaragdflickslända
mindre smaragdflickslända
västlig trädflickslända
vinterflickslända
sibirisk vinterflickslända

Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

flodflicksländor
flodflickslända

Coenagrionidae

dammflicksländor

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

griptångsflickslända
spjutflickslända
myrflickslända
månflickslända
ljus lyrflickslända
mörk lyrflickslända
sjöflickslända
större rödögonflickslända
mindre rödögonflickslända
pokalflickslända
större kustflickslända
mindre kustflickslända
dvärgflickslända
röd flickslända

Aeshnidae
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

mosaiksländor
klarblå mosaikslända

kommentar

Allmän s. utgår. Arten har blå pudring
basalt på bakkroppen.

Stod felaktigt griptångflickslända utan
fog-s i version 2012-10-29.

kan dyka upp i framtiden

Aeshna caerulea (Stroem, 1783)
Aeshna crenata Hagen, 1856
Aeshna cyanea (O.F.Müller, 1764)
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Aeshna isoceles (O.F.Müller, 1767)
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Aeshna mixta Latreille, 1805
Aeshna serrata Hagen, 1856
Aeshna subarctica Walker, 1908
Aeshna viridis Eversmann, 1836
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)

fjällmosaikslända
sibirisk mosaikslända
blågrön mosaikslända
brun mosaikslända
kilfläckslända
starrmosaikslända
höstmosaikslända
vassmosaikslända
gungflymosaikslända
grön mosaikslända
brun kejsartrollslända

Anax imperator Leach, 1815
Anax parthenope (Selys, 1839)
Brachytron pratense (O.F.Müller, 1764)

blå kejsartrollslända
mindre kejsartrollslända
tidig mosaikslända

Gomphidae

flodtrollsländor

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

sandflodtrollslända

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

stenflodtrollslända
grön flodtrollslända

Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

kungstrollsländor
kungstrollslända

Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889

skimmertrollsländor
guldtrollslända
tvåfläckad trollslända
fjälltrollslända
mindre glanstrollslända
gulfläckad glanstrollslända
metalltrollslända
tundratrollslända

Libellulidae
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva O.F.Müller, 1764

segeltrollsländor
pudrad kärrtrollslända
bred kärrtrollslända
myrtrollslända
citronfläckad kärrtrollslända
nordisk kärrtrollslända
bred trollslända
spetsfläckad trollslända

endast kejsartrollslända låter som att det
syftar till släktet Anax

väl etablerat namn som är informativt
om artens biologi
väl etablerat namn som är informativt
om artens biologi

tillräckligt etablerat och inte felaktigt

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Crocothemis erythraea (Brulle, 1832)
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (J.C.Fabricius, 1798)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Sympetrum sanguineum (O.F.Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

fyrfläckad trollslända
karmintrollslända
blåpannad sjötrollslända
större sjötrollslända
mindre sjötrollslända
svart ängstrollslända
gulfläckad ängstrollslända
vandrande ängstrollslända
ljusröd ängstrollslända
bandad ängstrollslända
blodröd ängstrollslända
större ängstrollslända
tegelröd ängstrollslända

kan dyka upp i framtiden
kan dyka upp i framtiden

kan dyka upp i framtiden

