STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2004.
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 22:a
året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan
redovisar nya arter 2004 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 743 arter
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav
en ny art. 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
Flvn: ett nytt. Nu 298 arter.
Orthosia munda Svartprickigt sälgfly 1 ex 7/5 Trosa (LJRS) Tidigare redovisat i Graphosoma
nr 1 2005. Arten expanderar i södra Sverige.
"Spinnare" - Svärmare: ingen ny. 138 arter.
Dagfjärilar ingen ny, fortfarande 71 arter

Intressanta arter för området:
Mätare
Epirrhoe hastulata Sorgklädd fältmätare 18 ex !! 6 + 8/6 Herrhagen Buskhyttan Arten är
sällsynt i området och det finns ett fåtal fynd från två lokaler.
Perizoma flavofasciata Brunflammig fältmätare l-3ex varje kväll i slutet av juli Linudden
Nyköping. En mycket sällsynt art inom området.
Perizoma blandiata Ögontröstfältmätare > 20 ex 25/7 och 29/7 Kovik Buskhyttan
Perizoma Bifasciata Snedstre ekad fältmätare > 20 ex 25/7 + 29/7 Kovik Buskhyttan
Eupithecia millefoliata Backmalmätare 1 ex 25/7 Kovik Buskhyttan. Der första ljusfångade
exemplaret trots att larven hittats på flera lokaler. 20 larver vid Studsviksbadet i augusti.
Flvn
Apatele cuspis Spiutaftonfly 2 ex början av augusti Kovik Buskhyttan
Apatele fridens Treuddtecknat aftonfly 3 larver början av sept södra Bötet Nyköping
Singra albovenosa Lansettvinge 2ex 25/8 Brannäs Oxelösund
Paradiarsia glareosa Vitgrått jordfly 1 ex 27/8 Säter Kvarsebo det 4:e fyndet i området
Epilecta linogrisea Gråvattrat bandfly 1 ex 20/8 Kovik och 1 ex 27/8 Kvarsebo
Naenia typhica Gråribbat kvällsfly 1 ex 25/7 kovik Buskhyttan en sällsynt art endast 2-3 fynd.
Actinotia hyperici Grått Johannesörtfly 2 ex i början av augusti Arnö Nyköping
Papestra biren Blågrått lundfly 1 ex 7/5 Stigtomtamalmen. 3:a fyndet i området. Samma kväll
fångades ett ex utanför Lästringe (LJRS mfl)
Hadena conspersa Vackert nejlikfly 1 ex 5/6 Strandstuviken Nyköping
Zenobia retusa Inbuktat vecklarfly 1 ex 17/8 Strandstuviken Nyköping
Abrostola trigemina Brungult nässelfly 1 ex 29/7 Kovik Buskhyttan det 5:e fyndet
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Dagfjärilar
Papilio machaon Makaonfjäril 1 ex observerades vid Södra Bötet i början av juni
Parnassisus apollo Apollofjäril Fyra honor observerades vid Dalbyö Trosa i början av augusti
dessutom hittades en död hane i ett spindelnät. Dessutom sågs flera ex på Sävö där det bara
observerats någon enstaka tidigare. Fortfarande inga obsar vid Bråviken.
Vanessa atalanta Amiral Enstaka observationer under försommaren. Tiotalet observerade
under hösten.
Vanessa cardui Tistelfjäril Enstaka observationer under hösten.
Limenitis populi Aspfjäril > 5 observerade på olika platser.
Argynnis eunomia Svartringlad pärlemorfjäril > 100 början av juni Södra Bötet
Colias palaeno Svavelgul höfjäril > 50 mitten av juni Södra Bötet
Maniola jurtina Allmän slåttergräsfjäril 4 honor 20/8 (sent datum) Ringsö. På de stora
skärgårdsöarna utanför Studsvik finns flera stabila förekomster. Ringsö har tyvärr blivit
väldigt hårt betad av stora flockar med dovhjortar. Det verkar som reservatsbestämmelserna
inte fungerar.
"Spinnare" -Svärmare
Agrius convolvuli Åkervindesvärmare 1 hane 15/7 (tidigt) Arnö Nyköping. Fler ex i Sjösa,
Nyköping och Oxelösund i september. Arten är årsviss i antal sedan den "upptäcktes".
Drymonia trimacula Gulsvansad vinter ekspinnare > 100 i
juni
Säter Kvarsebo första fynden på denna lokal kom 2001.

Hoplitis milhauseri Trollspinnare 1 hona 5/6 och 1 hona 13/6
Drymonia trimacula
Säter Kvarsebo. 2:a och 3:e fyndet i landskapet och de första
Figur ur Gullander
Nordens svärmare och spinnare
på denna plats trots att vi samlat här i mer än 15 år. Är arten
bofast här?
Notodonta tritophus Asptandvinge > 10 ex i juni Kvarsebo.
Pygaera anachoreta Svartfläckig högstjärt > 10 ex i slutet av maj Kvarsebo. 1 hona 13 /6
Kvarsebo. På många hundra hanar hittar man en hona.
Selenephera lunigera Fjällspinnare 1 ex början av augusti Stigtomtamalmen. Den enda
"säkra" platsen i området.
Palimpsestis ocularis Rödaktig blekmaskspinnare 1 ex ?/6 Kvarsebo Säter tidigare enstaka
fynd i området.
Cossus cossus Allmän träfjäril Många ex på flera lokaler med feromoner Enstaka fynd av
imago tidigare och då oftast honor.
Zeuzera pyrina Blåfläckig Träfjäril 14 ex 22/7 och 1 ex 25/7 Kovik Buskhyttan på feromoner.
Bembicia hylaeiformis Hallonglasvinge 9 ex 4/8 Oxelösund
Paranthrene tabaniformis Svartvingad glasvinge 1 ex 15/6 Arnö Nyköping 1 ex 18/6 och 1 ex
20/6 Pumptorp Nyköping, 1 ex 28/6 och 1 ex l7/7 Oxelösund. Samtliga feromonlockade.
Synanthedon spheciformis Rovstekellik glasvinge 1 ex 13/5 Bötet och 1 ex 18/6 + 3 ex 28/6
Nyköping Pumptorp
Synanthedon culiciformis Mygglik glasvinge 5 ex 15/5 Södra Bötet och 1 ex Arnö Gård.
Synanthedon formicaeformis Myrlik glasvinge 8 ex 20/6-03 Arnö Nyköping och !0 ex 22/6-03
Danvik Oxelösund
Bembecia Scopigera Smygstekellik glasvinge 3 ex 6/7 kläckta tagna som larver på
Stigtomtamalmen
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