STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2003.
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 21 :a
året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan
redovisar nya arter 2003 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 742 arter
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år
gav tre nya arter. 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: tre nya. Nu 297 arter.
Catocala nupta Vinkelbandat ordensfly 1 ex 11/9 Trosa (LJRS) Tidigare redovisat i Graphosoma
nr 1 2004

Sedina buettneri Brunstarrfly 1 ex 25/9 Trosa (LJRS) Tidigare redovisat i Graphosoma nr 1 2004.
Schiankia costaestrigalis Snedstreckat mottfly 1 ex 24/8 Nyköping Örstig (SJST) Efter många
års letande dök det äntligen upp ett ex på ljus. Migration eller fast population får framtiden
utvisa.
"Spinnare " - Svärmare\ ingen ny. 138 arter.
Dagfjärilar ingen ny, fortfarande 71 arter

Intressanta arter för området.

Mätare
Epirrhoe rivata Jämnbandad fältmätare, många ex på flera lokaler efter kusten och i inlandet.
Arten är nu bofast i stora delar av området.
Xanthorhoe biriviata Springkornsfältmätare 10 ex 12/7 Aspa Ludgo Nyköping. Värdväxten
Springkorn har ökat och är nu mycket riklig på denna lokal.
Eustroma reticulatum Nätådrig fältmätare 1 ex 12/7 Aspa Ludgo Det andra fyndet av denna
rara springkornsart på denna plats.
Ecliptopera capitata Gulryggad fältmätare 20 ex 12/7 Aspa Ludgo Riklig på denna lokal med
springkorn.
Perizoma flavofasciata Brunflammig
fältmätare 3 ex 12/7 Aspa Ludgo. En mycket
sällsynt art inom området.
Eupithecia acteata Paddbärsmalmätare 2 ex 12/7 Aspa Ludgo
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Discoloxia blomeri Blomers mätare 20 ex 12/7 Aspa Ludgo. Arten är nu bofast runt
Nyköping, de första exemplaren från böljan av juni och till slutet av augusti.
Calospilos sylvata Almfläckmätare 30 ex Aspa Ludgo 12/7. 3 ex Nyköping Strandstuviken
20/9 Små exemplar vid havsstranden tyder på migrerande andragenerationsdjur. Spridningen
har gått snabbt och arten finns nu på många lokaler i området.
Eupithecia millefoliata Backmalmätare 20 larver funna vid Studsvik i sept. 15 larver
Nyköping Örstig som är en ny lokal. Spridningen fortsätter.
Flyn
Abrostola trigemina Brungult nässelfly 1 nykläckt hona 5/9 Örstig Nyköping det 4:e fyndet i
området.
Dagfjärilar
Papilio machaon Makaonfjäril 2 ex observerades vid Arnö i början av juni av K. Andersson.
De första exemplaren på många år.
Parnassisus apollo Apollofjäril Flera ex observerades på Hertingö i början av juli. Detta är de
första fynden utanför Trosapopulationen och nära Nyköping på många år. Dessutom sågs
flera ex på Sävö där det bara observerats någon enstaka tidigare. Fortfarande inga obsar vid
Bråviken
Maniola jurtina Allmän slåttergräsfjäril 10 ex
7/7 Valva äng Husby. Den andra
inlandslokalen i området. På de stora
skärgårdsöarna utanför Studsvik finns flera
stabila förekomster.

"Spinnare" -Svärmare
Agrius convolvuli Åkervindesv ärmar e Fler ex i Sjösa och Oxelösund i september. Arten är
årsviss i antal sedan den "upptäcktes".
Macroglossum stellatarum Stor dagsvärmare 1 ex i september Nyköping Sjösa håvad på
kaprifol det 12:e i området. Observerade men ej infångade ex medräknade.
Drymonia trimacula Gulsvansad
vinterekspinnare mer än 100 i juni Säter
Kvarsebo första fynden på denna lokal kom
2001 detta trots att vi samlat här i över 15 år.
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Drymonia trimacuiata
Figur Guilander:
Nordens svärmare och spinnare
ut

Habrosyne pyritoides Bandad hallonspinnare 10 ex Aspa Ludgo 12/7 Arten är nu
väletablerad runt Nyköping med rikliga förekomster på många platser.
Atolmis rubricollis Rödhalsad lavspinnare 4 ex 12/ 7 Aspa Ludgo tidigare enstaka i området.
Cossus cossus Allmän träfjäril Många ex på flera lokaler med feromoner Enstaka fynd av
imago tidigare och då oftast honor.
Paranthrene tabaniformis Svartvingad glasvinge 1 ex 27/6 Arnö Nyköping 1 ex 29/6 Arnö
Nyköping 1 ex 24/6 Oxelösund. Samtliga feromonlockade.
Synanthedon scoliaeformis Dolkstekellik glasvinge 1 ex Arnö 27/6 Nyköping på feromon.
1 hona 7/7 Valva äng Husby frifångad på björkstam. Inga hanar kom på feromoner vi detta
tillfälle.
Jan Sjöstedt

Bilden är från det femte svenska entomologmötet 1994. Taget den l7 juli vid Eldgarn.
Från vänster Håkan Elmquist, Lars Imby, Nils Linnman och Per Prutz. Foto:Cecilia Prutz.
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