
STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 1999 
Rapporten omfattar hela sörmlandskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och ner till 
landskapsgränsen mot Östergötland. Denna ordning gäller sedan 1995. En fylligare rapport 
från Trosaområdet författad av Jesper Lind är redan publicerad i förra numret av Graphosoma. 
Listan kommer i denna sammanställningsform för trettonde året och redovisar nya arter 1999 
samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 733 arter funna i området som trots allt 
är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett inkluderat skärgården. Året gav 4 nya arter varav 
en säkert bofast i området. I Nyköpingskrokarna blev inte så mycket uträttat i år heller då flera 
samlare fortfarande ligger väldigt lågt och några tråkigt nog har slutat använda håven. För egen 
del blev det inte mycket som hamnade i burkarna. 
Nya arter för listan 
Mätare. 1 ny nu 233 arter. 
Rhodometra sacraria lex 28/8 Västerljung 2:a sörmlandsfyndet, migrant (LGÖS) 
Flyn. 1 ny nu 293 arter. 
Aporophyla lutulenta lex 12/9 Stora Uttervik, Trosa mycket sällan rapporterad från Sö 
närmast från Gotland, migrant. (HGNS) 
"Spinnare"-Svärmare 2 nya arter nu 137 arter 
Synanthedone formicaeformis 2-3 ex 13/6 Trosa på feromoner (LJRS) 
Pelosia muscerda lex 21/7 Kovik Buskhyttan, mycket sällan rapporterad från Sö, migrant. 
(SJST,LNYS) 
Dagfjärilar ingen ny, 70 arter. 
Intressanta arter för området 
Mätare 
Epirrhoe rivata 2 ex 21/7 Kovik Buskhyttan, tidigare endast enstaka fynd från Askö, Trosa. 
Eupithecia egenaria flera ex 18/7 Herragen, Buskhyttan sent. 
Abraxas grossulariata 1 ex Kovik, Buskhyttan tidigare enstaka fynd från Askö och Trosa samt 
ett 60-tals fynd från Oxelösund. 
Ennomos autumnata 1 hona 10/9 Arnö, Nyköping enstaka fynd i området. 
Flyn 
Herminia lunalis 30 ex 17-21/7 Herrhagen-Kovik, Buskhyttan. Bra förekomst här. 
Hypenia rostralis 10 larver i slutet av juli Arnö, Nyköping det första fyndet i Nyköping tidigare 
flera i Trosa. 
Epilecta linogrisea 3 ex 18/7 Herrhagen, Buskhyttan. Normalt enstaka. 
Protachina scutosa lex 12/9 Arnö, Nyköping migrant. 
Cucullia lactucae 1 larv Kovik 20/7, 1 larv 21/7 Nävekvarn. 
Amathes rhomboidea 1 ex 21/7 Kovik, enstaka i området. 
Apamea rubrirena 1 ex 17/8 Herrhagen sällsynt. 
" Spinnare"-Svärmare 
Agrius convolvuli 3 ex observerades och fotograferades i böljan av sept. Jogersö, Oxelösund 
arten är årsviss migrant här sedan flera år. 
Miltochrista miniata 30 ex Kovik 21/7 tidigare enstaka. 
Dagfjärilar 
Limenitis populi Flera obs i början av juli. 
Parnassius apollo Inga obs vid Bråviken i år heller. 
Vanessa atalanta Riklig i september i år igen 
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