
STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 1995 

Storfjärilar i Nyköping kommer i fortsättningen att omfatta hela 
Sörmlandskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och ner till 
landsskapsgränsen mot Östergötland. Med denna nyordning kommer 
"Trosasamlarnas" och framförallt Jesper Linds idoga arbete i 
dagens ljus för alla Graphosamaläsare. 
Listan kommer i denna sammanställningsform för elfte året nu och 
redovisar nya arter 1995 samt diverse kompletteringar och andra 
arter av intresse. För närvarande är 719 arter hittade i området, 
som omfattar Trosa och Nyköpings kommun samt området till 
landskapsgränsen mot Östergötland. Årets 9 nya arter härrör sig 
från Trosa. Runt Nyköping blev det inte mycket samlat kanske 
beroende på att jag och några fjärilsvänner till mig blev sittande 
på Nya Guinea i sju veckor. Vi kom hem i början på september och 
fick i alla fall uppleva en del av migrationsvågen. 
Mätare tre nya. Nu 229 arter 
H.aestivaria har fast förekomst i Trosa 5ex 20-31/7, l:a -92 
E.galiata lex 14/8 Trosa Tidigare l ex 10/8-93 
A.grossulariata lex 20/7 Sävö, lex 11/7 -92 Trosa 
Flyn tre nya. Nu 289 arter. 
P.moneta lex 25/7 Trosa, tidigare 3ex det l:a -93 
H.rostralis totalt Sex i Trosa det l:a -92 
H.armigera lex 4/9 Trosa 2:a i Sverige 
"Spinnare" - Svärmare tre nya. Nu 131 arter. 
S.rupicolella 28-29/4-94 Trosa 
S.listerella 28-29/4-94 Trosa 
S.lazuri 28-29/4 Trosa 
Dagfjärilar ingen ny, fortfarande 70 arter 
Intressanta arter för området. 
Mätare 
O.brumata lex 10/12 nyköping lex 11/12 Trosa, sent!? 
L.rotaria lex 4/8 Lindbacke 
E.puppilata Sävö lex, Dagnäsön lex, Lindbacke lex, nya lokaler 
E.subumbrata lex 20/7 Sävö, tidigare enstaka lokaler 
E.acteata 15 larva 15/9 Kvarnstugan, 15 larva 20/9 Edanö 
Flyn 
M. alpium 1 ex 5/8 Sävö. 2:a fyndet, det l:a på grannön Långö 
C. sponsa ännu inget fynd sen katastrofåret 1987 
A. scolopacina 1 ex 5/8 Sävö 3ex 12/8 Hånö fortsatt exp åt NO? 
A. hyperici lex Sävö 5/8, 30 larva 2/9 Krogskär, sällsynt i hela 
sitt utbred.område 
E. linogrisea 6 ex Sävö 5/8 6ex Hånö 12/8 Täml allm runt Trosa, i 
resten av kusten sällsynt 
H. confusa 1 ex Lindbacke tidigare endast 2ex 
H. albimacula 3ex Lindbacke tidigare tidigare några enstaka 
bortsett från vissa skärgårdsöar där den är lokalt allm 
P. scutosa lex Trosa 3/9, 2ex 7/9 Arnö Nyköping. Denna i Sverige 
mycket sällsynta immigrant har tagits vid ett tidigare tillfälle i 
Sö och Nyköping. 
D.caeruleocephala lex 28/9 lex 1/10 Trosa, sällsynt här 
X.aurago 2ex 15/8 Trosa, lex 7/9 Arnö Nyköp. enstaka tidigare 
x.gilvago lex 7/9 Arnö Tidigare 4ex 

P.polymita lex 30/8 Trosa tidigare enstaka 
X.exoleta lex 9/10 Edanö, lex 26/10 Trosa svår på hösten 
A.cuspis lex 5/8 Sävö 
A.tridens 3 larva 12-15/9 Kvarnstugan 
P.meticulosa lex 19/10 Trosa tidigare enstaka 
H.nordstoemi lex 31/8 Trosa tidigare enstaka 
C.clavipalpis lex 23/9 Trosa l.a i Trosa och sent. 
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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. 

Jan Sjöstedt 
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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. 

Sid 09 


