STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2001.
Rapporten omfattar hela sörmlandskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och ner till
landskapsgränsen mot Östergötland. Denna ordning gäller sedan -95 dessförinnan omfattade
rapporten Nyköpingsområdet och då med en radie av tre mil från staden. Detta år blir det
nittonde året i rad dvs sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan
redovisar nya arter 2001 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 737 arter
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav
en ny art, i övrigt kan man notera att aktiviteten är på tok för låg om man jämför med
glansperioden då vi var minst fem aktiva samlare som låg i ordentligt. Det är tur att
Trosafolket håller ställningarna och en och annan utsockens samlare gästspelar i området. Den
gamla uppdelningen av storfjärilar är fortfarande redovisningsmodellen så att ni som sett
listan förut ska känna igen er.
Nya arter för listan
Mätare: ingen ny. 232 arter
Flyn: ingen ny. 292 arter.
"Spinnare" - Svärmare: en ny. Nu 135 arter.
S. andraeniformis med fynd från både Järna och Trosa. Se vidare Jesper Linds fylliga rapport i
första numret av Graphosama 2002
Dagfjärilar ingen ny, fortfarande 70 arter
Intressanta arter for området.
Mätare
E. hastulata 1 ex 3/6 Herrhagen enstaka ex tidigare
R. hastata mycket allm i slutet av juni till början av juli på alla typer av marker
P. affinitata riklig runt blommande rödblära 10/6 Vivesta. Normalt sällsynt i området.
A. derivata 1 ex 30/6 Arnö, enstaka ex tidigare
E. rivata 5 ex 27/7 Kovik, tidigare enstaka och nu sedan 3 år bofast i området
A. grossulariata 4 ex 27/7 Kovik, enstaka ex tidigare nu bofast i området
O. sambucaria har fortfarande god förekomst på flera lokaler
E. millefoliata 8 larver funna vid Studsvik Byggninge (HYDS) tidigare rapp av J. Lind
D. blomeri 1 ex i början av juni Oxelösund

Cucullia absinthii

Flyn
Figur ur Gullanders
E. linogrisea lex 20/7 Arnö
Nordens Nattflyn
A. cuspis 1 ex 27/7 Kovik
P. fulminea 8/6 Brannäs Oxelösund
A. rhomboidea 10 ex 27/7 Kovik ett av få ställen med bra förekomst
C. absinthii 1 ex 21/7 Arnö Tidigare mycket sällsynt. De senaste åren regelbunden
C. lactucae 5 larver mitten juli Buskhyttan
H. nordstroemi några ex slutet av juli Arnö tidigare mycket ovanlig här
M. alpium 1 ex början av juli Oxelösund det l:a fyndet från denna del av rapportområdet
tidigare flera ex från Askö och Trosa
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Dagfjärilar
P. apollo Fortfarande inga obsar vid Bråviken
V. atalanta det l.a sågs 2/5 i Nyköpings stad, riklig på streck i mitten av september de sista i
mitten av okt. i Nyköping
C. cardui sparsam i slutet av juni.
L. populi flera ex många olika lokaler, ett bra år igen.
S. orion har ännu inte noterats i området trots ihärdiga försök
T. quercus allm Flättna Nyköping slutet av juli

Thecla quercus L.
Figur ur Gullanders
Nordens Dagfjärilar

"Spinnare" -Svärmare
A. convolvuli 1 hona 22/9 Arnö på ljus de flesta ex ses på blommande kaprifol mm.
N. torva 3 ex 8/6 Brannäs Oxelösund
N. tritophus 1 ex 8/6 Brannäs Oxelösund
Z. pyrina 1 ex 27/7 Kovik
H. pyritoides avancerar fortfarande. 10 ex 6/7 Labro Nyköping
M. miniata 15 ex 27/7 Kovik säker lokal

