
 

STORFJARILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2006.
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 24:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från

hemmamarkerna. Listan redovisar nya arter 2006 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 749

arter hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav två 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 i Dalgången. 

Nya arter för listan 
Mätare: två nya, nu 238 arter 

Rheumaptera subhastata Vitbandad blåbärsfältmätare 1 hona 11/6 vid södra Bötet. Fjärilen var nykläckt och 

saknade helt en bakvinge så den hade inte flugit långt innan den hamnade i påsen. Jag har besökt denna plats 

denna tid i över 20 år och aktivt letat arten och plötsligt så finns den där, mycket märkligt. 

Venusa cambrica Kambrisk mätare 1 hona 25/7 ute på Kölshalsen Oxelösund. Vi har nu samlat på denna plats i 

två år och det finns mycket att hitta här. Även denna art har jag sökt i hemmamarkerna utan framgång i många år 

STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2007.
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 25:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från

hemmamarkerna. Listan redovisar nya arter 2006 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 751

arter hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Föregående år gav två 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 i Dalgången. 

Nya arter för listan 
Mätare: en ny. nu 239 arter 

Erannis marginaria Grågul frostmätare 1 ex 27/3 J. Linds tomtlampa i Trosa, ett överraskande fynd där, när jag 

själv sökt arten ett antal kylslagna nätter utan framgång vid Kvarsebo. Då slipper man jaga vidare efter den. 

Flvn: en ny. Nu 302 arter. 

Trichoplusia ni Nifly 1 ex frihåvades 5/6 av J. Lind nära Trosa. Duktigt Jesper men du blev lite inspirerad av mig 

som den 1/6 frihåvade en mandarina på syren. 

""Spinnare" - Svärmare: ingen ny. 138 arter. 

Dagfjärilar ingen ny. 72 arter 

Intressanta arter för området. 
Mätare 

Hemithaea aestivaria Brunfläckig lundmätare flera ex olika kustlokaler, arten expanderar. 

Sterrha humilata Rödbrämadlövmätare Riklig hela sommaren vid Studsvik. 

Flvn 

Apatele cuspis Spjutaftonfiy 5 ex 27/7 Kovik 3 på bete och 2 på ljus 

Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly 20 larver 21/7 Nävekvarnsområdet 

Arenostola phragmitidis Vasstråfly 2 ex 10/8 Kölshalsen Oxelösund Endast två lokaler kända sen tidigare. 

Autographa mandarina Silver linjerat metallfly 1 ex 1/6 Kvarsebo frihåvad. 

Schankria costaestrigalis Snedstreckat mottfly 3 ex 20/7 och 2 ex 25/7 Kölshalsen. Efter många års letande så 

visar sig arten vara bofast. Endast ett ex på annan plats tidigare. 

Dagfjärilar 

Papilio machaon Makaonfjäril 1 ex observerades vid södra Nävsjön i början av juni. 

Parnassius apollo Apollofjäril 3 ex 21/7 nära Tofsö . Fortfarande inga obsar vid Bråviken. 
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Limenitis populi Aspfjäril 1 hona sågs så sent som 27/7 Arnö Nyköping. 

Boloria eunomia Svartringladpärlemorfjäril 1 ex 10/6 södra Nävsjön, ny lokal. 

Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge 4ex 1/6-21/6 Sjöberga, ny lokal endast 3 lokaler kända sen tidigare och sen 

flygtid i år. 

Lvcaena hippothoe Violettkantad guldvinge 5 ex 1/6 21/6 Sjöberga. 

Maniola Jurtina Allmän slåttergräsfjäril 5-10 ex Sjöberga början av juli. 

"Spinnare" -Svärmare  

Agrius convolvuli Åkervindesvärmare l ex i Arnö i slutet av september. Arten är årlig och vissa år i antal sedan 

den "upptäcktes". 

Macroglossum stellatarum Stor dagsvärmare 1 ex Långmaren 21/7 och 1 ex Arnö i slutet av september 

"normalt" och lite mindre än förra året. 

Drymonia trimacula Gulsvansad vinterekspinnare sparsam detta år Säter Kvarsebo. 

Hoplitis milhauseri Trollspinnare 1 en hona 16/6 den tredje på denna plats. Hon fick lägga ägg, bofast? 

Setina irrorella Större borstspinnare 1 ex 27/7 Kovik, det var mer än 10 år sedan det togs något ex i området och 

det var på denna lokal, bofast? 

Adscita statices Metallvinge 1 ex 21/7 Tofsö få fynd i området. 
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