
Dagsländor på fjället - spröd insektselegans i ett hårt och kallt klimat. Motsägelsefullt på 
flera sätt. Hur hänger det ihop? Förklaringen är att dagsländorna tillbringar det mesta av 
sin tid, ett till två år, nere på bottnen av en sjö eller ett vattendrag. I denna visserligen 
kalla men dock skyddade miljö utvecklas nymfen. En vacker dag lämnar den sen vattnet 
och blir till en fullbildad parningsduglig insekt. Den lever sedan längre än en dag uppe på 
land men inte så mycket längre än en vecka. Den tiden ägnar den åt svärmning, parning 
och äggläggning, en såväl kul som viktig fas alltså. 

Det finns flera arter av dagsländor i vattendrag och sjöar uppe på fjället. Antalet arter 
ökar sedan när man kommer ner i fjällbjörkskogen. Många av dessa arter är känsliga för 
miljöstörningar av olika slag och återfinns i fjällens förhållandevis ostörda vatten. 
Undantaget är de områden som drabbats av försurning. Där är dagsländorna sällsynta.

Några sländor man kan hitta på fjället

Simsländan är en av våra större dagsländor och 
finns i lugnvatten och sjöar ända uppe på kalfjället.

Dagsländor i fjällvatten.
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Grönögd selslända
En vacker slända med gröna kulögon. Lever i de större 
vattendragens selområden.

Brun forsslända
Namnet till trots lever denna slända i lugna vatten, sel och 
sjöar. Liknar sin kusin den gula forssländan som är mer 
knuten till strömvatten.



Fjällåslända
Fjällåsländan kan finnas i massförekomst i strömvattnen i fjällområdet. 
När den efter parningen skall lägga ägg kryper den ner längs fasta 
föremål, stenar och stockar, för att fästa äggen på bottenstenarna. Ibland 
använder den också utvadade fiskare i detta syfte och marscherar längs 
vadarbyxorna ner under vattenytan.



Sjöslandslända subimago
Vårt lands näst största dagslända. Finns långt uppe i fjällen, i 
Jämtland på över 600 m höjd. Finns mest i sjöar med stor andel 
mjukbotten, oftast grundare sjöar. Sländan på bilden är nykläckt 
och har det vaxartade skiktet kvar som täcker hela kroppen.



Sjösandslända imago
Nu har sländan krängt av vaxskiktet och är parningsduglig. Den har nu 
några dagar för parning och äggläggning (endast honor förstås) och sen 
är livscykeln sluten. 

Klicka för att gå tillbaka.
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