STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2008
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 26:e året i rad d.v.s. sedan 1983
som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan
redovisar nya arter 2007 samt diverse andra arter av intresse.
För närvarande är 751 arter hittade i området som trots allt är
ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Detta år gav ingen
ny art och det är första gången det hänt. En dålig sommar men
också ovanligt låg aktivitet i hemmamarkerna av de få lokala
samlare som fortfarande håller igång. Vi får hoppas på en
nytändning nästa år. Den gamla uppdelningen av storfjärilar
enligt Gullanders böcker är fortfarande redovisningsmodellen
så att ni som sett listan förut ska känna igen er.
Vid många av fynden har den trogne vapendragaren Kennet
Andersson varit med.

Inga nya arter för listan
Mätare: ingen ny, nu:
Flyn: ingen ny, nu.:
"Spinnare" - Svärmare: ingen ny, nu:
Dagfjärilar ingen ny, nu:

Brunfläckig lundmätare

Hemithaea aestivaria

Pilgördelmätare

Cyklophora pendularia

Blomers fältmätare

239 arter
302 arter
138 arter
72 arter

Discoloxia blomerii

Intressanta arter för området
Mätare
Hemithaea aestivaria Brunfläckig lundmätare flera ex olika
kustlokaler, arten expanderar. 2007 var det första året som den
blev lite vanligare. I år togs den under hela juli framför allt vid
kusten.
Cyklophora pendularia Pilgördelmätare 1 ex 25/7 Svanviken
en sällsynt art som totalt tagits i ett 10-tal ex under alla år.
Discoloxia blomerii Blomers fältmätare Flera ex på tomtlampan på Arnö i juni. Arten är nu allmänt spridd på allehanda
marker.

Flyn
Apatele cuspis Spjutaftonfly 2 ex 2/8 Örstigsnäs på bete arten
verkar finnas överallt efter kusten.
Simyra albovenosa Lansettvinge 10 ex 25/7 Svanviken. Är
man ute i vasskanterna eller på öarna så finns arten annars
sporadiskt.
Amphipyra perflua Poppelbuskfly 1 ex 27/7-07 Flättna på bete
det 2:a fyndet i området.
Naenia typica Gråribbat kvällsfly 5 ex 4/8 på bete Örstigsnäs.
Normalt sällsynt i området
Schankria costaestrigalis Snedstreckat mottfly 1 ex 28/7
Oxelösunds reningsdammar på bete. Efter många års letande
så visar sig arten vara bofast på lokal i närheten juli 2007
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Sid. 11

Dagfjärilar
Papilio machaon Makaonfjäril 1 ex observerades i Oxelösund
i slutet av juli. 2:a generation av arten är mycket ovanligt så
här långt norrut
Parnassisus apollo Apollofjäril 1 ex vid Fjärilsdal, Buskhyttan i mitten av juli. Den första obsen i denna del av området
sedan 1985.
Limenitispopuli Aspfjäril Arten hade åter igen ett bra år med
många observationer redan vid midsommar.
Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge 1ex 1/6 Sjöberga, ny
lokal sedan förra året, endast 3 lokaler kända sen tidigare.
Cupido minimus Mindre blåvinge 10-15ex 14/6 Kalkberget
vid Nynäs slott. Ny lokal endast känd från en säker plats nära
Nyköping tidigare. Förbisedd?
Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge 2 ex 14/6 Oppeby
Lästringe.
Erebia ligea Skogsgräsfjäril många ex mycket lokalt nära
Lövvik vid Bråviken i slutet av juli.
Arten är normalt udda års flygare i våra marker. Så detta bör
följas upp.
Oeneis jutta Tallgräs fjäril Flera ex 8/6 Stora Bötet Nyköping
den enda lokalen i området
Lasiommata megera Svingelgräsfjäril Arten hade ett fantastiskt bra år. Mycket vanlig vid kusten redan på försommaren
den migrerade uppenbarligen och dök upp på många ställen i
inlandet i skogsmark eller i odlingslandskapet. På hösten sågs
den
överallt
bla
på
tomten
på
Arnö
i
antal.
Maniolajurtina Slåttergräsfjäril 5-10 ex Sjöberga
"Spinnare" -Svärmare
Agrius convolvuli Åkervindesvärmare 1ex i Arnö i slutet avaugusti. Arten är årlig och vissa år i antal sedan den "upptäcktes".
Macroglossum stellatarum Stor dagsvärmare 1 ex Arnö i början
av september "normalt" och lite mindre än förrförra året.
Drymonia trimacula Gulsvansad vinterekspinnare 1 hona 8/6
Säter Kvarsebo. Hanar i stort antal som vanligt.
Drymonia ruficornis Vinterekspinnare 1ex 24/5 Säter Kvarsebo
en sällsynt art i området
Adscita statices Metallvinge 2 ex 25/7 Studsvik få fynd i området men detta är en säker lokal.
Hepialus lupulinus Lerfärgad rotfjäril allmän 8/6 Säter Kvarsebo. Tidigare ett fynd på denna plats och nu i stort antal på ett
ställe där vi samlat i över 20 år, märkligt.
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