STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 1998
Rapporten omfattar hela sörmlandskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och
ner till landskapsgränsen mot Östergötland. Denna nyordning gäller sedan -95. En
fylligare rapport från Trosaområdet är redan publicerad i förra numret av
Graphosoma. Listan kommer i denna sammanställningsform för tolfte året och
redovisar nya arter 1998 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är
729 arter funna i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil
brett. Året gav endast en ny art och den togs i Trosa. I Nyköpingskrokarna blev
det inte mycket uträttat flera samlare har lagt håven på hyllan och jag själv hade
det lite motigt så det blev inte mycket samlat
Nya arter for listan.

Mätare, ingen ny, 232 arter
Flyn, ingen ny, 292 arter
"Spinnare" - Svärmare en ny art, nu 135 arter
N. asiatica ett ex i ljusfälla Trosa 22/9
Dagfjärilar ingen ny, 70 arter
Intressanta arter for området

Mätare
E. hastulata 3 ex Herrhagen, Buskhyttan 6/6 en sällsynt art i Nyköping som jag
sökt i många år, endast två fynd tidigare.
Flyn
A praecox flera ex 9/8 Stigtomtamalmen den enda säkra lokalen i området.
C. absinthii 1 ex 29/8 Arnö och 30 larver Brandholmen, Nyköping i mitten av
september, endast ett fynd tidigare.
A. scolopacina 1 ex Arnö 22/8 arten finns kvar i området sedan etableringen för
15 år sedan.
Svärmare - "Spinnare"
H convolvuli 5 ex obsade på Jogersö, Oxelösund i mitten av september ett ex
insamlat i Sättersta för äggläggning. De fåtal ägg som lades kläcktes dessvärre
inte.

H. fuciformis flera ex vid Ålbäck kl 7.30 6/6 i samband med radioprogrammet
Naturmorgon. Lokalen hade inte besökts på 10 år men populationen är
fortfarande livskraftig på denna bergsrygg.
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S. lunigera flera ex 9/8 Stigtomtamalmen bla ett ex av den helsvarta formen. Den
säkraste lokalen i området.

L. monacha mycket allmän 9/8 Stigtomtamalmen efter att ha varit försvunnen
under många år.
S. tipuliformis 5 ex 20/7 Arnö, frifångade tidigt på förmiddagen runt
vinbärsbuskar.
Dagfjärilar
E. ligea 5ex Uvberget, Stavsjö mycket ovanlig jämna år i området.
V. cardui stort insträck i början av juli. Kraftigt sydsträck 15- 25/9 vid
Brandholmen bla 30 ex rastande på kvällen 21/9.
V. atalanta kraftigt sydsträck 15-25/9. 21/9 kl 12.00-13.00 sträckte 20 ex mot
söder över vassen. 1/10 obsades det sista exemplaret sträckande mot söder.
L. populi ännu ett bra år, obsades på flera ställen i juli.

L. boeticus 1 ex flög omkring i min bil på Arnö en vecka efter hemkomsten från
Italien. Larven hade säkert smitit in i bilen vid ett obevakat ögonblick för att
sedan förpuppa sig. Sicket misstag. "Nytt sverigefynd"
G. alexis 1 ex Kvarsebo 13/6 det första på 15 år arten är sällsynt i södra Sörmland
men mycket vanlig vid Getå i Ög bara 2 mil från fyndplatsen.
P. machaon 1 ex Strandstuviken 1/8, arten har blivit rejält sällsynt på fastlandet
P. apollo fortfarande inget obs vid Bråviken.
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