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DAGFÄRILSEXKURSIONER I SÖDRA SÖRMLAND SOMMAREN 2008

Sommarens första utfl ykt var 8/6 och då till Tunabergshalvön sydväst om Nyköping. Det var 17 deltagare inklu-
sive färdledaren Tobbe Brissman och det var ett gemensamt äventyr ihop med fågelföreningen Tärnan. Vädret 
under natten hade varit dåligt så det var inte de bästa förutsättningar. Först åkte man till urkalkberget vid Finger-
kulla några kilometer väster om Buskhyttan. Där fi nns brun blåvinge som i sörmlandskusten lever på blodnäva 
och är sällsynt i denna del av landet. Arten har kort fl ygtid på denna lokal och vid detta besök lyckades man inte 
hitta någon. Utan att deppa ihop så åkte sällskapet vidare till Stora Bötet för att söka en annan svår art nämligen 
Tallgräsfjäril, som bara fl yger jämna år i denna del av landet. Det gick bättre och man hittade 4-5 individer i 
tallheden ute på myren. Denna art är sällsynt i södra Sverige. Det var också gott om Svavelgul höfjäril och Svart-
ringlad pärlemorfjäril. Dessa arter är också svåra i vårt landskap men man kan hitta dem på myrar. Totalt sågs ett 
tjugotal arter. Man såg ca 20 arter denna dag och sällskapet fi ck en fi n försommardag.

Den 14/6 var det dags igen och då var det tänkt att inventera 4 rutor i närheten av Sillekrog mellan Nyköping 
och Trosa. Denna dag var Janne Sjöstedt guide och vi var 9 personer som trotsade det usla vädret. Fram till lunch 
hade vi inte haft många solglimtar men nere idet ostligaste hörnet av området hittade vi lite sol. Där tog vi lunch 
och började inventera. Vi hittade en del kul arter såsom Violettkantad guldvinge och Svartfl äckig glanssmygare. 
Ängsmarkerna som vi gick på var mycket trevliga och efter ett tag började mängder av nykläckta nässelfjärilar 
att fl yga. Vi såg också ett par ”slitna” vitgräsfjärilar. Så på denna plats hade sommaren kommit långt. Molnen 
drog in från väster och vi beslöt att åka ner till Nynäs vid kusten där det såg ljust ut. På kalkberget strax väster 
om slottet var det solsken och där fl ög minsann Mindre blåvinge. Vi såg dryga tiotalet av denna vackra och i 
Sörmland sällsynta art. På detta berg fi nns även trumgräshoppa och vi letade fram några nymfer. Hoppan är full-
gången i slutet av juli och fl yger med sitt märkliga knatter och karminröda vingar ganska rikligt i bergskanten. 
Vi såg även Svingelgräsfjäril här så vi hittade ca 20 arter denna dag. Urban visade upp en enorm spänst då han 
klättrade upp i toppen av utsiktstornet. Vi där nere häpnade. Inventeringen blev m.a.o. ganska mager men alla 
fynd är inlagda i portalen.

Regnet hängde i luften lördagsmorgonen den 8/8 och det var väl inte troligt att någon skulle dyka upp på ICA-
parkeringen på Arnö för dagfjärilsskådning. Men där stod en tapper skara om 12 personer, några ända från 
K-holm, som följde med ner till Kovik vid Bråviken söder om Buskhyttan. Vi hade inte en enda solglimt denna 
dag men vi lyckades ändå leta fram över 20 dagfjärilsarter.  Alla i gruppen var väldigt intresserade när vi gick 
igenom artproblematiken runt hed- och ljungblåvinge. Även pärlemorfjärilarna studerades noga. De fi ck också 
lära sig skillnaderna mellan våra vitgräsfjärilar och hona av Citronfjäril. Vi såg även en Amiral susa omkring i 
trädtopparna trots det usla vädret. När regnet började om vid tretiden åkte alla nöjda hem och jag var fortfarande 
förvånad över att så många hade kommit och att vi hittat så många arter denna dag. 
Höll i håven gjorde Janne S.

Exkursion vid Långmaren 31/5 2008



Sid. 29

Redovisning av resultaten av två exkursioner i Södermanlands län 
försommaren 2008 
Av Urban Wahlstedt

Resultat av dagfjärilsexkursion på Långmaren 65240/15920 vid Nynäs gård i Södermanland lördagen den 31/5 2008

Vädret var det bästa tänkbara med ytterst få moln. Samma gäller deltagarantalet som uppgick till cirka 30 stycken. Ledare var 
Jesper Lind. Naturen är som bekant hagmark med rik fl ora. Den största inventeraraktiviteten ägde rum mellan kl 10:00 och 
12:30. Den lilla grupp som fanns kvar efter lunch undersökte en skogsväg med ett dike som var rikligt beväxt med ängsbräsma. 
Här hittade vi de fl esta citronfjärilarna,  aurorafjärilarna och samtliga glanssmygare.

7 st  prydl. pärlemorfjärilar
2 st storfl . pärlemorfjärilar
2 st skogsnätfjärilar
1 st påfågelöga
1 st sorgmantel

9 st kamgräsfjärilar
1 st svingelgräsfjäril
1 st berggräsfjäril
2 st kvickgräsfjärilar

6 st grönsnabbvingar
1 st mindre guldvinge
1 st ängsblåvinge
1 st tosteblåvinge
1 st klöverblåvinge

12 st skogsvitvingar
5 st ängsvitvingar
5 st rapsfjärilar
10 st citronfjärilar
7 st aurorafjärilar

3 st smultronvisslare
7 st skogsvisslare
3 st svartfl  glanssmygare

summa

13 st exemplar praktfjärilar 
(förutom gräsfjärilar)

13 st exemplar gräsfjärilar10 st exemplar juvelvingar 39 exemplar vitfjärilar 13 st exemplar hesperider 88 st
exemplar

5 arter 4 arter 5 arter 5 arter 3 arter 22 arter

Resultat av dagfjärilsexkursioner  i Södermanland under  Stora dagfjärilsdagen  lördagen den 14 juni 2008

På grund av dåligt väder kom endast 9 personer. Dock tittade solen fram mellan molnen under förmiddagen. Men sedan 
nalkades regnet. Men innan det hade drabbat oss hade vår kloke ledare fl yttat oss ner till kusten vid Nynäs Slott där vädret var 
bättre. Där vidtog regnet först efter det att inventeringen just klarats av. Invid slottet fanns ett kirskålsbestånd fullspäckat med 
nässelfjärilar.  Vid ”Rastplatsen” fann vi minst två anhopningar av nässelfjärilslarver.
Förutom ledaren Janne Sjöstedt deltog Göran Liljeberg, Sören Wester, Ulf Vedberg, Staffan Kil, Annelie Kil, Lea Pirttilahti, 
Leif Svanblom och jag själv, Urban Wahlstedt. 

Harlinge. 
65370/15885
Kuperad hagmark

Lövhagen n om Lästringe
65305/15875
Kuperad hagmark

Området kring Nynäs slott
65211/15370
Kuperad gles blandskog.
Bl.a. kalkberg

Antal arter Antal exemplar

12 st pärlgräsfjärilar
11 st kamgräsfjärilar

2 st  nässelfjärilar

1 st ängsblåvinge
1 st mindre guldvinge

22 st pärlgräsfjärilar
8 st kamgräsfjärilar
4 st vitgräsfjärilar 

3 st brunfl .  pärlemorfjärilar
4 st skogsnätfjärilar
8 st  nässelfjärilar

3 st silverblåvingar
1 st puktörneblåvinge
2 st violettkantade guldvingar
1 st mindre guldvinge

5 st ängssmygare

2 st pärlgräsfjärilar
1 st svingelgräsfjäril
3 st vitgräsfjärilar

1 st älggräspärlemorfjäril
2 brunfl . pärlemorfjärilar
3 st  nässelfjärilar

7 st mindre blåvingar
2 st mindre guldvingar
2 st ängsblåvingar 
1 st puktörneblåvinge

1 st skogsvitvinge

1 st ängssmygare
1 st smultronvisslare

Gräsfj          4

Övr praktfj  4

Juvelv.        6

Vitfj.           1

Hesp.           2

Gräsfj         63

Övr praktfj 23

Juvelv.       21

Vitfj             1

Hesp.            7
27 exemplar. 5 arter 61 exemplar. 10 arter 27 exemplar. 13 arter   17 arter 115 exemplar

Prydlig pärlemorfjäril, under parning.
Långmaren 31.5.2008

Liten bagge, ca 4 mm, insamlad vid 
Långmaren 31/5 2008. För red. okänd art.
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Resultat av dagfjärilsexkursion på Slätmossen och omnejd på Södertörn lördagen den 
12 juli 2008

Syftet är att inventera  oinventerade rutor. Eftersom juni var soligt och torrt blev det naturligt att då satsa på 
våtmarker. Men eftersom Slätmossen visade sig vara så pass intressant  kändes det viktigt att oavsett vädret  
återkomma dit för uppföljning. Vi hoppades att träffa på violett blåvinge, myrpärlemorfjäril och starrgräsfjäril. 
Den sistnämnda missade vi.  Vädret har växlat och trots oroande prognos blev det en solig dag . Vi samlades 
cirka 15 personer  kl 10:00 vid Ösmo pendeltågstation där jag, Urban W mötte med tio håvar till utlåning 
samt utdelning av  Dagfjärilar i Södermanlands tredje upplaga. Efter en genomgång körde vi i bilkaravan till 
Slätmossen.

65505/16210 Slätmossens norra del
22 st älggräspärlemorfjärilar
1 st myrpärlemorfjäril
3 st violetta blåvingar
10 st Plebeius sp
1 st silverblåvinge
3 st svavelgula höfjärilar
1 st skogsnätfjäril
1 st pärlgräsfjäril

Dessutom såg vi ofta en stor mätare 
som enligt min bedömning bör vara 
torvmossemätare Arichanna melanaria

Myrpärlemorfjärilen var ett ganska 
slitet exemplar. Det borde  fi nnas fl er 
exemplar i någon annan del av den här 
mossen. 

Tallar med cirka15 cm i stamdiameter 
fi nns utspridda utan att skymma solen 
allt för mycket. Här fi nns tuvull, starr, 
odon och skvattram och marken är  
täckt av vitmossa med  tranbär.  Mycket 
sparsam förekomst av kråkklöver på de 
platser som vi besökte.

Intill deltagarnas parkeringsplats fi nns en äng vid vilken vi återsamlades och åt lunch. Vi inventerade den med 
följande resultat:

1 svavelgul höfjäril
1 kålfjäril
1 rapsfjäril
1 ängsvitvinge
1 nässelfjäril
2 skogsnätfjärilar
8 älggräspärlemorfjärilar
2 brunfl äckiga 
pärlemorfjärilar
4 ängspärlemorfjärilar 
1 silverstreckad pärlemorfjäril
 9 luktgräsfjärilar 
2 slåttergräsfjärilar
5 pärlgräsfjärilar
2 st silverblåvingar
2 mindre tåtelsmygare
1 bredbrämad 
bastardsvärmare

Den svavelgula höfjärilen kom 
antagligen från den närbelägna 
mossen.

Slåttergräsfjärilarna som jag 
tror Stefan Clason hittade, var 
ett spännande fynd för att vara i 
Södertörn en dryg mil från kusten.
  

Den här ängen skiljs från Slätmossen 
genom en skogsdunge. 

Rikligt med olika slags blommande 
växter. Bälten med älggräs här och var.

 

Tallgräsfjäril vid Långmossen 
sydväst om Hälleforsnäs. 
Foto: Leif Svanblom

Aberration av skogsnätfjäril vid Grantorp sydväst om Hälleforsnäs. 
Foto: Lea Pirttilahti.


