STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2002
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 20:e
året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan
redovisar nya arter 2002 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 739 arter
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav
två nya arter, i övrigt kan man notera att aktiviteten bland oss lokala samlare var något högre i
år om man jämför med de senaste fyra åren. 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 och fynden
från Oxelösund härstammar från hans tomtlampa.
Nya arter för listan
Mätare: ingen ny. 236 arter
Flyn: en ny. Nu 294 arter.
U. candidula 1 ex 14/6 Säter Kvarsebo. Ett tidigt och överraskande fynd som fångades på duk
i ekskogen vid Säters fäijeläge nära Östgötagränsen. Den kom på undertecknads duk när jag
och Kennet var där. Vi upptäckte den samtidigt och jag trodde då att det var det första fyndet i
Södermanland på långa tider. Senare fick jag veta att Karl Källander fått ett djur hemma på sin
tomt utanför Katrineholm året innan. Framtiden får utvisa om expansionen fortsätter.
"Spinnare" - Svärmare: en ny. 138 arter.
E. griseola 1 ex 14/7 Trosa. Arten togs av (LJRS) och redovisas av Jesper Lind i nr 1 av
Graphosoma 2003.
Dagfjärilar ingen ny, fortfarande 71 arter
Unca candidula Schiff.

Intressanta arter för området.
Fig. ur Gullander: Nordens svärmare och spinnare
Mätare
C. bajularia 3 ex 20/6 Säter Kvarsebo tidigare enstaka.
E. rivata 4 ex 11/8 Kovik Nyköping arten är nu bofast här.
X. biriviata 100 ex 15/7 Aspa Ludgo Nyköping. Värdväxten har ökat och är nu mycket riklig
på denna lokal.
P. bifasciata 6 ex 28/7 Kovik Nyköping. Ett av få ställen där arten alltid uppträder i flertal.
P. flavofasciata 5 ex 1/7 Linudden Nyköping. Den enda säkra lokalen.
E. acteata 1 ex 1/7 och 4 ex 30/7 Linudden Nyköping. Trots ganska fa och småväxta plantor
av värdväxten så håller sig arten kvar här.
D. blomeri ca 20 ex i juni Säter Kvarsebo från landskapsfyndet 1988 på denna plats så har
arten spritt sig rejält bla 5 ex 1/7 Linudden Nyköping.
A.grossulariata larven hade massuppträdanden på buskar i centrala Oxelösund och
"sprutadas" bort. Spridda fynd på flera lokaler. Sedan 1 :a fyndet för 5 år sedan har
spridningen gått snabbt.
C. sylvata mer än 100 ex 1/7 och 1 ex 30/7 Linudden Nyköping, från att alltid ha varit fåtalig
på denna lokal så "exploderade" arten i somras.
E. furcantaria 1 ex 30/7 Linudden Nyköping enstaka ex tidigare
E. millefoliata 8 larver funna vid Horn Nyköping i sept.
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Flyn
P. glareosa 27/8 Kovik Nyköping endast två kända fynd från området.
A. rhomboidea många ex juli-aug på flera lokaler och riklig i Kovik.
E. linogrisea 1 ex 27/8 Kovik Nyköping sällsynt men ändå regelbunden här.
N. janthe 1 ex 11/8 det 3:e fyndet inom området så den kanske är på väg att etablera sig.
A. hyperici 1 ex 13/8 Oxelösund, enstaka men regelbunden.
Z. retusa 1 ex 23/8 Kovik Nyköping 5:e fyndet och det 3:e på denna plats.
A. dissoluta 2 ex 9/8 Brannäs Oxelösund. En nyanlagd 15 år gammal våtmark.
P. venustula 30 ex 12/6 - 26/6 Säter Kvarsebo första gången jag sett en "massflygning" av
denna art i Sörmland.
P. mandarina 1 ex 16/9 Arnö Nyköping det 6:e på tomtlampan
P. confusa massförekomst från mitten av aug. till slutet av september på alla upptänkliga
marker.
H. rostralis 1 ex 20/8 och 1 ex 31/8 inomhus Arnö Nyköping Larvfynd vanliga i området
dessa två imago var de första på "lampa" för mig.
Dagfjärilar
P. apollo Fortfarande inga obsar vid Bråviken
H. comma mer än 40 ex 4/8 Lindbacke Nyköping. Man blir glad när man ser sådana mängder
arten är normalt enstaka men relativt spridd i området.
L. hippothoe 4 ex 12/7 Marsäng Nyköping. Denna art har blivit mycket ovanlig i området.
N. antiopa 6 ex 4/8 Lindbacke Nyköping. Arten sågs rikligt under hela sensommaren jag såg
säkert 50 ex totalt.
P. brassicae 1 ex 4/4 Gröndal Stockholm Det kulminerade i böljan på augusti 1000-tals
fjärilar på vaije fält.
M. jurtina 2 ex 15/7 och 10 ex 28/7 Aspa Ludgo Nyköping. Denna lokal är nyupptäckt och
den enda inlandslokalen i södra Sörmland. På de stora skärgårdsöarna utanför Studsvik finns
flera stabila förekomster.
A. niobe 5 ex 12/7 och 5 ex 4/8 Lindbacke Nyköping. En stabil förekomst som är riklig vid
högflygningen på denna lokal. Arten har lokala förekomster i hela området företrädesvis nära
kusten.
C. arcania 2 ex 15/7 Aspa Ludgo Nyköping. Arten blir allt sällsyntare.
"Spinnare" -Svärmare
M. stellatarum 1 ex 17/7 22.30 Arnö Nyköping håvad på kaprifol det 10:e i området.
Observerade men ej infångade ex medräknade.
H. milhauseri 1 ex 17/6 Säter Kvarsebo 2:a fyndet i området och på lämplig biotop ej långt
ifrån närmsta population i Östergötland. (K.Andersson)
D. trimacula mer än 100 ex 12/6 - 26/6 Säter Kvarsebo första fynden på denna lokal kom
2001 detta trots att vi samlat här i över 15 år.
P. ocularis 1 ex 1/7 Linudden Nyköping enstaka fynd tidigare.
E. caeruleocephala 1 ex 29/9 Oxelösund enstaka fynd tidigare.
A.rubricollis flera ex olika lokaler under juli tidigare enstaka.
A.apiformis 1 ex 20 /7 Uttervik Nyköping endast enstaka ex ej årsvis trots att arten omnämns
som allmän i litteraturen.
C. cossus 1 ex en hane 26/6 Säter Kvarsebo. Enstaka fynd av imago tidigare och då endast
honor.
H. lupulinus 1 ex 1/7 Linudden Nyköping det 1 :a fyndet mellan Trosa och Östgötagränsen
(där arten finns) trots många besök på lämpliga lokaler.
Jan Sjöstedt
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