
STORFJÄRILAR I SÖRMLANDS KUSTEN 1995.. 

Dagfjärilar 
G. alexis 1 ex 3/6, 3 ex 17/6 få enstaka ex tidigare 
P. apollo lex ex observerat i år Trosa stad 
M. jurtina återupptäcktes i Sö -95, 23/7 -96 500ex Sävö 
V. atalanta bra år många obs 
C. cardui mycket allmän 100-tals under sensommaren 
L. populi flera ex många olika lokaler, ett bra år. 
"Spinnare" -Svärmare 
A. convolvuli lex 5/9 Arnö, lex 7/9 Oxelösund, lex 8/9 Trosa, 
lex 16/9 Örbyholm 
H. fuciformis 3ex 3/6 Dagnäsön, tidigare vid få kustlokaler 
M. neustria lex 20/7, l ex 5/8 Sävö, tidigare enstaka. 
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NYA LANDSKAPSFYND 

Den 18 aug 1995 påträffades nyckelpigan Scymnus jakowlevi Weise 1892 (tidigare namn Scymnus 
triangularis J.Sahlberg 1914) av Peter Wärmling i Södermanland. Nummer i Catalocus 1995: 3065. 
Nyckelpigan hankades ner från en solitär och solexponerad björk, ca 3 m hög på etc 
kalhygge.Björken var levande, relativt ung men "risig". Bankningen ägde rum 18.00-18.30 
(sommartid).Hona.+27°C. Björken växte på en bergknalle strax söder om Stora Alsjon i 
Sjuendaskogen mellan Gnesta och Södertälje (Södermanland). Kalhygget var rel nytt, omkring år 
1994, högt beläget, ca 200x200 meter stort med unga tallar, enstaka björkar och ljung. Torrt 
med uppstickande berghällar. Även lingon, blåbär, enstaka unga granplantor. 

Runt omkring bergknallen mossmarker med vass, odon, skvattram mm. Bankning från andra 
björkar, tallar, granar och ljungplantor samt håvning i skvattram och vass mm gav ingen 
ytterligare triangularis.Däremot Coccinella septempunctata, C. hieroglyphica och Exochomus 
quadripustulata. Ytterligare ett ex av Scymnus jalowlevi (en hona) erhölls vid bankning av 
tidigare omnämnda björk den 21 aug 1995 kl 19.00-19.30 (Sommartid), mulet och ca +22oC. 
Jakowlevi har tidigare påträffats i Bl, Go,Dr,Hs,Jä,An,Vb,Nb,Ly,Pi,Lu,To. Med andra ord i 
nästan samtliga lappmarker men i ett fåtal sydligare landskap.Arten är lätt att känna igen, den 
tillhör "frontalis-gruppen" och har således svartgrundfärg med två röda fläckar. Det insamlade 
exemplaret genitalundersöktes. 

Rhagonycha fulva, den röda flugbaggen med svart täckvingespets som förra året rapporterades 
ny för Södermanland kan nu rapporteras ny för Västmanland. Två kopulerande par påträffades av 
Peter Wärmling den 23 juli 1996 på renfana på en liten äng vid Järleån 6 km öster om Nora i SV 
Västmanland, nummer i Catalogus 1995: 2359. 
Rhagonycha fulva är nu påträffad i nästan samtliga landskap mellan Skåne och Värmland. 
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