
STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2005. 
av Jan Sjöstedt 

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 23 :e 
året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan 
redovisar nya arter 2005 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 747 arter 
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav 
tre nya arter och ett nytt fynd från 2004. 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 301 arter. 
Apamea anceps Sandängsfly 1 ex 12/6 Trosa (LJRS) Arten har sökts av mig under många år 
på lämpliga kustbiotoper nära Nyköping utan framgång, så det var ju kul att Jesper fick ta en 
före mig. Tidigare redovisat i Graphosoma nr 2 2006. 
Hydraecia ultima förväxlat stamfly 1 ex 29/7 Björkbacken Västerljung (LGÖS) tidigare 
publicerat i Graphosoma nr 2 2006. Kul för Göran att få en fjäril som man själv letat efter 
bland 1000-tals potatisar. 
Dicycla oo Kretsfly 1 ex 23/7 Tullgarn (LGÖS) redovisat i Graphosoma nr 2 2006. Bra att 
arten trots allt "finns" i Sörmland när jag bara sökt efter den i 25 år. Jag är inte bitter. 
"Spinnare" - Svärmare\ ingen ny. 138 arter. 

Dagfjärilar en ny, nu 72 arter 
Nymphalis xanthomelas Videfuks 1 ex 5/8 -04 Hasselö-Bergö 
Oxelösund Magnus Åbrink tidigare publicerat i Entomologisk 
tidskrift nr 1-2 2005 

Intressanta arter för området. 
Mätare 
Hemithaea aestivaria Brunfläckig lundmätare 1 ex 22/7 Kovik Buskhyttan det 1 .a fyndet för 
Nyköpingstrakten. Arten förekommer ibland talrikt i Trosaområdet. 
Sterrha humilata Rödbrämad lövmätare 2ex 12/6 Örstig Nyköping få förekomster i området 
Cyclophora pendularia Pilgördelmätare l ex 15/6 Säter Kvarsebo en sällsynt art. 
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 30 ex 5/7 Aspa Ludgo Nyköping. Värdväxten 
Springkorn har ökat och är nu mycket riklig på denna lokal. 
Eustroma reticulatum Nätådrig fältmätare 1 ex 5/7 Aspa Ludgo 
Det tredje fyndet av denna rara springkornsart på denna plats. 

Ecliptopera capitata Gulryggad fältmätare 20 ex 5/7 Aspa Ludgo 
Riklig på denna lokal med springkorn. 
Ennomos autumnaria Höstflikmätare 1 ex 10/8 Kölshalsen Oxelösund. Ett sällsynt djur på en 
klippudde i havet. 
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Flyn 
Moma alpium Åsfly 2 ex Brannäs Oxelösund mitten av juli en mycket sällsynt art i området. 
Apatele cuspis Spjutaftonfly 3 ex slutet av juli och början av augusti Kölshalsen Oxelösund. 
Samt 1 ex 29/7 Säter Kvarsebo. 
Apatele tridens Treuddtecknat aftonfly 7 larver början av sept. södra Bötet Nyköping 
Singra albovenosa Lansettvinge flera ex mitten av augusti Kölshalsen Oxelösund 
Naenia typhica Gråribbat Kvällsfly 2 ex mitten av juli Kovik Buskhyttan en sällsynt art bara 
3-4 fynd tidigare. 
Epilecta linogrisea Gråvattrat bandfly >50 ex mitte av juli till mitten av augusti på lampa (ej 
falla) Kölshalsen Oxelösund 
Noctua janthe Violettgrått bandfly 1 ex 29/7 Säter Kvarsebo, 4:e fyndet för området. 
Actinotia hyperici Grått Johannesörtfly > 50 ex slutet av juli till slutet av augusti på lampa (ej 
fälla) Kölshalsen Oxelösund 
Papestra biren Blågrått lundfly 1 ex 14/5 Stigtomtamalmen. 4:e fyndet i området. Samma 
plats förra året fångades ett ex. 
Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly 8 larver 29/7 Nävekvarn 
Arenostola phragmitidis Vasstråfly 2 ex 10/8 Kölshalsen Oxelösund Endast två lokaler kända 
sen tidigare. 

Dagfjärilar 
Papilio machaon Makaonfjäril 1 ex observerades vid Södra Bötet i början av juni. 
Parnassisus apollo Apollofjäril Det sågs flera ex på Sävö lika med 2004 där det bara 
observerats någon enstaka tidigare. Fortfarande inga obsar vid Bråviken. 
Vanessa atalanta Amiral Enstaka observationer under försommaren. Mycket allmän under 
hösten. 
Vanessa cardui Tistelfjäril Enstaka observationer under hösten. 
Limenitis populi Aspfjäril > 5 obseverade på olika platser. 
Argynnis eunomia Svartringlad pärlemorfjäril > 100 början av juni södra Bötet 
Colias palaeno Svavelgul höfjäril >50 södra Bötet. 
Maniola jurtina Allmän slåttergräsfjäril Allmän Valva äng i mitten av juli och likaså vid 
Aspa. Arten ökar glädjande nog. 

"Spinnare" -Svärmare 
Agrius convolvuli Åkervindesvärmare Fler ex i Sjösa och 
Oxelösund i september. Arten är årsviss i antal sedan den "upptäcktes". 

Macroglossum stellatarum Stor dagsvärmare 1 ex 10/9 Bränn-Ekeby 
Oxelösund (Jan Gustavsson) den 13:e i området. Observerade men ej 
infångade ex medräknade. 
Drymonia trimacula Gulsvansad vinterekspinnare sparsam detta år Säter Kvarsebo första 
fynden på denna lokal kom 2001. 
Hoplitis milhauseri Trollspinnare Inget fynd detta år trots många eftersök. Är arten bofast? 
Palimpsestis ocularis Rödaktig blekmaskspinnare 1 ex 20/7 Kvarsebo Säter, tidigare enstaka 
fynd i området. 
Paranthrene tabaniformis Svartvingad glasvinge 4 ex 17/6, 2 ex 22/6 och 
1 ex 26/6 Dalgången, Oxelösund. Samtliga feromonlockade. 
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