
Intressanta fjärilar noterade i Trosa,Mörkö området 1999 
1858 - Hemithea aestivaria: 5ex 10/7 Askö, 15 ex 30/6 - 22/7 Trosa. Flest fynd början av i juli. Klart tidigare än 
föregående år. (LJRS) 
1864 - Cvclophora pendularia: 1 ex hona 15/6 Trosa. (LJRS) 
1866 - Cvclophora albipunctata: 1 ex 13-16/9 St.Uttervik. Sent ex. (HGNS) 
1908 - Orthonama vittata: Flera ex slutet av augusti början av september Trosa. Flera ex under början av 
september Jägarhult. (LJRS) 
1901 - Rhodometra sacraria: 1 ex 28/8 Björkbacken. Årets stora raritet inom området. Ett migrerande exemplar 
visade sig vara andra fyndet i Sdm och 7 fyndet i Sverige.(LGÖS) 
1904 - Scotoptervx chenopodiata: 3 ex 3/10 St. Uttervik (HGNS).l ex 5/10, 2 ex 8/10 Trosa samt 2 ex 4-7/10 
Jägarhult. Sena fynd 2:a gen (LJRS) 
1910 - Xanthorhoe birivata: 10 ex 15/5 Ludgo. Årlig. (LJRS). 
1924 - Epirrhoe pupillata: 2 ex 14/6 Lökholmen/Anderviken. Håvas pannlampa. Ny lokal - 3:e inom området. 
(LJRS) 
1926 - Epirrhoe rivata: 2 ex Askö 10/7. Fjärde året i rad som arten noteras på Askö. (LJRS) 
2013 - Eupithecia immundata: 1 ex 14/6 Lökholmen/Anderviken håvad med pannlampa. Ny lokal den 4:e inom 
området. (LJRS) 
2020 - Eupithecia insigniata: 1 ex 7/5, 1 ex 21/5 Trosa. Första fynden på tomten. 5:e lokalen inom området 
(LJRS) 

Bild 3: Hagtornsmalmätare - Eupethecia insigniata (Hb) 
Ur Nordström, Wahlgren och Tullgren, "Svenska fjärilar" (1941) 

2027 - Eupithecia acteata: 10 larver hittade på Trolldruva 28/8 Egilsvik. Lokalen har behuggits hårt nedanför 
berget och det var skönt att notera att en del av de tidigare omfattande Trolldruv bestånd fanns kvar. Larverna av 
E.acteata var dock ovanligt rikliga på de få plantor som nu hittades (konkurrens?) De närmaste åren får utvisa om 
den stora förekomst av E.acteata och E.immundata som tidigare funnits på lokalen kommer att klara sig efter 
avhuggningen. (LJRS) 
2088 - Acasis viretata: 1 ex 4/6 Stensund. Håvas pannlampa. Ny för området. (LJRS) 
2090 - Abraxas grossulariata: 4 ex 10/7 Askö. (LJRS) 
2094 - Semiothisa notata: 1 ex 21-22/9 St.Uttervik. Sent ex. (HGNS) 
2123 - Apeira syringaria: 1 ex 10/7 Askö, 1 ex hona 13/7 Trosa (LJRS). 
2166 - Campaea margaritata: 1 ex 2/10 St.Uttervik, Sdm. 2:a generations fynd. (HGNS) 
2176 - Trichiura crataegi: 1 ex 13/7 Torsåker ovanligt tidigt exemplar, normalt i augusti - september. (LJRS). 
2179 - Malacosoma neustria: 1 ex hona på ljus 10/7 Askö (ovanligt med honor på ljus), lex 13/7 Torsåker, 1 ex 
15/7 Trosa. (LJRS). 1 ex 15/7 Björkbacken, Västerljung. (LGÖS). Mindre allmän i år. 
2194 - Agrius convolvuli: 1 ex hane 13-14/9 Jägarhult på ljus (1JRS),1 ex hane 1/9 Björkbacken, Västerljung på 
ljus (LGÖS,HGNS J J R S ) efter att den under några kvällar besökt blommor på tomten (LGÖS) 
2198 - Mimas Tiliae: 1 ex hane 21-22/9 St.Uttervik. 2:a generation. (HGNS) 

2213 - Furcula bifida: 1 ex en hona 15/7 Trosa tas för äggläggning. Lägger 30 ägg 15-16/7. 
Äggen är brunsvarta och ganska stora för att vara en sådan liten fjäril. Äggen kläcks inom 1-2 v (äggen kläcktes 
23/7-25/7-99), larverna gick till förpuppning i slutet av augusti. Larverna spinner in sig på bark och efter kvistar 
i en mycket tät och hård kokong. (LJRS) 
2227 - Pterostoma palpina: 1 ex 6/5 Trqsa. Ett tidigt ex. (LJRS) 
2228 - Ptilodon capucina: 1 sent ex 23/8 Trosa (LJRS). 1 sent ex 4/9 Askö (EQTS, HGNS, KPOS, LGÖS) 
2236 - Clostera anastomosis: 6 ex varav en hona på ljus 10/7 Askö. Honan lägger ägg som kläcks 16/7. Från 
samma äggsamling (ca 30 ägg) kläcktes ca 30 larver. Av dessa larver spann alla utom två stycken in sig redan i 
andra stadiet efter ca 1 v för övervintring! De små larverna spann in sig mellan asplöv eller på bark redan i slutet 
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