Forts.från föregående nr:
FJÄRILAR I LÖVSKOGAR OCH HAGMARKER I
SÖDERMANLANDS LÄN
O m r å d e 7:

Sparreholms ekhagar i Hvltinge

socken

Naturvärdeanalys
Ett så pass stort ädellövskogsområde som Sparreholms ekhagar är generellt sett intressant ur
entomologisk synvinkel. I Mälardalen kan man dessutom förvänta sig en del värmerelikter
vilka kan höja naturvårdsvärdet avsevärt. De mest värdefulla områdena är som oftast de som
innehåller rikligt med olika habitat vilka uppkommer som olika successionsstadier. Här
uppstår också naturvårdsproblemen. Att vissa träd som t. ex. hålekar röjs fram och blir
solexponerade är bra, men mer av mellanskiktet borde ha lämnats for att ge en mer skiftande
karaktär åt området.
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Område 8: Lövön i Gillberaa socken
En halvö i ostligaste delen av Hjälmaren. Lövön kännetecknas av lövskogslundar o c h gamla
beteshagar. Ljusfällor och lockbeten uppsattes i den västligaste delen av halvön.

Naturvärdesanalys
Ett till synes mycket intressant
område. Det magra resultatet av
inventeringarna var
därför förvånande. Speciellt tillfället i
augusti var en besvikelse.
Man får dock hålla i åtanke att enstaka
inventeringstillfällen, trots bra
väderleksförhållanden, kan ge
nyckfulla resultat. Sannolikt är
fjärilsfaunan under den första halvan
av sommaren intressantare än senare
på säsongen.
De röjningar som är gjorda skapar
gläntor vilket ökar områdets
mångformighet. Närheten till
Hjälmaren ökar givetvis diversiteten.

Fjärilsfaunan
Inga rödlistade arter noterades men fyra arter, Lindmalmätare, Blomers mätare, Skäckmätare
och Snövit gaffelsvans, förtjänar att omnämnas.
Lindmalmätare Eupithecia egenaria
Beskrivning: Vingbredd ca 20 mm. Vingarna ljusgrå med mörkare teckning. Arten k r ä v e r
specialistkunskap för att kunna särskiljas från många andra malmätare.
Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige. Lokalt förekommande i lindskogar. A r t e n
räknades förr som en raritet. Antingen har den expanderat eller tidigare varit förbisedd.
Ekologi: Fjärilen flyger på natten i lövskog med lind under juni. Larven lever på lind.
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Område 7
Blomers mätare Discoloxia blomeri
Beskrivning: Vingbredd ca 20 mm. Vingarna ljusgrå, framvingarnas yttre halva rödbrun.
Utbredning: Arten har brett ut sig under de senaste 50 åren och finns idag upp till
Ångermanland. Artens expansion är mycket intressant då den genom att den förekommer
mycket lokalt har expanderat i "skymundan".
Ekologi: Fjärilen flyger nattetid i juni-juli. Larven lever på alm men h a r troligen fler
värdväxter då förekomster av fjärilen har hittats även långt från almförekomster.
Skäckmätare Cepphis advenaria
Beskrivning: Vingbredd ca 25 mm. Vingarna ljust brungula med lite mörkare teckning.
Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige. Mycket lokalt förekommande i marker med
blåbär.
Ekologi: Fjärilen flyger både på dagen och på natten i maj-juni. Larven lever på blåbär.
Snövit gafTelsvans Furcula bicuspis
Beskrivning: Vingbredd ca 30 mm. Vingar snövita. Framvingarna m e d ett mörkt band tvärs
över.
Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige upp till mellersta Norrland. Arten är mycket
lokalt förekommande och enstaka uppträdande.
Ekologi: Fjärilen flyger nattetid främst i juni. Larven lever bl. a. på björk och al.
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Område 9: Bråtorpslund i Tosterö socken
En tät lövskogslund mellan åkrar i anslutning till Mälaren. Större delen av området består av
tät hasselvegation med enstaka större ekar. Längs stigen genom området står ett större antal
stora aspar.
Fjärilsfaunan
De intressantaste fynden gjordes i juni. En rödlistad art, Oren malmätare, och ytterligare två
mätararter av intresse, Backgördelmätare och Skäckmätare, uppbringades.
Oren malmätare Eupithecia immundata
Beskrivning: Vingbredd ca 15 mm. Vingarna smutsgula.
Utbredning: Huvudsakligen utbredd i Syd- och Mellansverige. Arten är mycket lokal men kan
uppträda i antal på sina lokaler.
Ekologi: Fjärilen flyger på eftermiddagar och på natten i skogsmark med trolldruva. Flygtiden
infaller huvudsakligen i juni. Larven lever inne i bären av trolldruva.
Övrigt: Rödlistad under sårbar (NT).
Paddbärsmalmätare Eupithecia actaeata
Beskrivning: Vingbredd ca 25 mm. Vingarna är gråbruna med svag teckning. Artens storlek
inom släktet och den tidiga flygtiden är en god hjälp vid artbestämningen.
Utbredning: Utbredd i större delen av landet men mycket lokal.
Ekologi: Fjärilen flyger främst på natten i skogsmark med trolldruva i maj-juni.
Backgördelmätare Cyclophora quercimontaria
Beskrivning: Vingbredd ca 25 mm. Vingarna gula.
Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige. Ofta sporadiskt förekommande utom i landets
sydligaste delar. Vissa år expanderar den och kan förekomma i mindre antal även i de
mellersta delarna av landet.
Ekologi: Fjärilen flyger på natten främst i juni. Larven lever på ek.
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Skäckmätare Cepphis advenaria
Beskrivning: Vingbredd ca 25 mm. Vingarna ljust brungula med lite mörkare teckning.
Utbredning: Utbredd i Syd- och Mellansverige. Mycket lokalt förekommande i marker med
blåbär.
Ekologi: Fjärilen flyger både på dagen och på natten i maj-juni. Larven lever på blåbär.

Naturvärdesanalys
Områden i och i närhet av
militära övningsfält brukar ha
en intressant natur. Det är
antingen helt orörda partier eller
så har marken utsatts för mycket
hårt slitage med ofta stor
örtrikedom som följd.
Bråtorps lund tillhör det första
fallet. Den täta vegetationen
gynnar skuggkrävande växter
som t ex trolldruva och
följdriktigt fanns de bägge
malmätarna som är knutna till
denna som värdväxt.
I anslutning till platsen för
ljusfallan växer stora aspar,
något som är värdefullt för bl a
många av de ovanligare
fjärilsarterna.
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