
Storfjärilar på Sörmlandskusten 2011 

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 29:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd 
från hemmamarkerna. Listan redovisar nya arter 2011 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 
759 arter hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. Detta år gav fyra ny arter 
varav en helt säkert bofast. Det var en sommar med ganska lite nattfjärilar de gånger jag var ute men är man 
flitig lönas det ändå. Anneli och Staffan Kihl (ASK) hittade också en hel del kul. Kenneth Andersson (KA) fick 
några nya, även på hemmaplan. Andreas Grabs (AG), Jukka Väyrynen (JV) och Per Flodin (PF) har gästspelat 
vid kusten. Jesper Lind (JL) har bättre tomtfälla än mig men jag undrar hur många sörmlandsarter han har. Den 
gamla uppdelningen av storfjärilar enligt Gullanders böcker är fortfarande redovisningsmodellen så att ni som 
sett listan förut ska känna igen er. 

Nya arter för listan 

MÄTARE: två nya, nu 242 arter. 
Krönt malmätare Chloroclystis v-ata 1 ex 8/7 Kvarsebo Säter JS+KA. Ytterligare en art som avancerar norrut. 
Vår allas Håkan E. tog Sveriges första ex i Skåne och tyckte då att det såg ut som en mini pectinaria. Undrar om 
han då anade att arten i framtiden skulle bli sörmländsk. 
Bokgördelmätare Cyklophora linearia I ex 30/8 Höglunda Aspa (ASK). Ett migrerande djur som kanske är på 
spridning norrut. En migrationsvåg noterades av flera samlare under samma tid bl.a. på Öland. Arten lever också 
på ek men föredrar nog bok. 
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FLYN: en ny, nu 304 arter. 
Rödkantat jordfly Eugraphe sigma i Kvarsebo 
Säter. 1 ex 27/6 JS + Bertil Karlsson , 10 ex 1/7 
AG, PF, JV, 30 ex 2+3/7 JS + KA, 30 ex 8/7, 30 
ex 14/7, 6 ex 27/7 . 

"SPINNARE" - SVÄRMARE: två nya. 140 
arter. 
Oleandersvärmare Daphnis nerii 1 ex 6/10 
levande fotograferad av Ingrid Orrevad på 
parkbänk på gågatan i centrala Nyköping (se 
miniartikel). 
Vit trågspinnare Meganola albula 1 ex på ljus 
och I ex håvad runt värdväxt 25/7 vid Brannäs 
våtmark Oxelösund (se miniartikel). 

DAGFJÄRILAR: ingen ny, nu 73 arter 

Intressanta arter för området. 

MÄTARE 
Ringad eklavmätare Boarmia punctinalis 5 
ex 8/7 K varsebo Säter . Arten sprider sig norrut 
och togs 20 I 0 för första gången i området. 
Grönaktig lavmätare Cleorodes lichenaria 20 
ex i juli i Kvarsebo. Arten är nu etablerad i den 
sydvästligaste delen av "vårt" område. 
Benfärgad lövmätare /daeafuscovenosa 1 
ex 5/7 Brannäs Oxelösund på lampa, endast 
3:e fyndplatsen. Arten avancerar men är nog 
förbisedd då den är betydligt lättare på dagen. 



Olivgrå fältmätare Dystroma infuscata I ex 3/7 Bötet. Endast 2:a fyndlokalen , arten omnämns som allmän i 
litteratur vilket inte stämmer för "vårt " område. 
Brunflammig fältmätare Perizomaflavofasciata 8 ex 11/7 Linudden. Arten är ovanlig och oftast enstaka. I detta 
område är vitblära dock vanlig. 
FLYN 
Ljusjordfly Standfussiana lucernia 1 ex 2/7 JS+KA Kvarsebo Säter. Arten är mycket sällsynt endast 5 fynd 
sedan tidigare. 
Blågrått jordfly Xestia aschworthii 1 ex 1/ 7 Kvarsebo Säter AG, PF, JV. En sällsynt art. I ex 2/7 samma plats. 
Brunviolett bandfly Noctuajanthe 5 ex som var rejält slitna 8/8 Kvarsebo klint. Tidigare totalt 5 ex på olika 
lokaler. Detta bevisar att arten är bofast i landskapet. 
Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga I ex 27/6 Höglunda Aspa (ASK). Fjärilen kommer mycket sällan 
till ljus (se separat kommentar). 
Rödtofsat ängsfly Apames rubrirena 1 ex 2/7 Säter Kvarsebo. En ovanlig art. 
Rosa Jungfrufly Eucarta virgo 1 ex 14/7 Det 2:a för området i Säter K varsebo. 2010 togs det första för området 
i Höglunda Aspa. 
Brungult nässelfly Abrostola triplasia 4-5 ex i juli och 1 ex 25/8 i K varsebo. Endast 3 ex tidigare, så denna 
mytiskt svåra art i vårt område har bitit sig fast rejält. 
Ljunghedfly Anarta myrtilli I ex 5/8 i KA:s tomtlampa i Oxelösund. Ett sent djur långt från närmsta mosse. 
Ockragult gulvingefly Xanthia gilvago 1 ex 15/8 Brandholmen I Byköping. Endast 3 tidigare ex alla från 
samma område. 
Snedstreckat mottfly Schrankia costaestrigalis 1 ex 11/7 Linudden. Är nu bofast i området. 
Grå brunt kärrängsfly Proxenus lepigone 1 ex i början av juni i Trosa en mkt sällsynt art på landbacken. 
Vin kelbandat ordens fly Catocala nupta 7 ex 22/8-10/9 Brandholmen Nyköping. 
Förväxlat stam fly Hydraecia ultima I ex, det 2:a för området, 12/8 i Trosa (JL). Det 1 :a fyndet gjordes i 
Västerljung 29/7-05 . 

"SPINNARE" -SVÄRMARE 
Humlelik dagsvärmare Hemarisfuciformis 3-4 ex vid Ålbäck 6/6. Arten är stadig här. 
Kungslavspinnare lithosia quadra 1 ex 25/7 Brannäs våtmark Oxelösund. 1 ex 28/7 och 1 ex 31/7 i Oxelösund 
på KA:s tomtlampa, äntligen. 
Brungrå högstjärt Pyagera anastomosis 5 ex 5/7 Brannäs Oxelösund. En bra kväll totalt tidigare endast 3 ex 
under alla 29 år. 

DAGFJÄRJLAR 
Storfläckig pärlemorfjäril Argynnis lathonia. Massförekomst på många skärgårdsöar i sin 2:a generation. 
Hagtornsfjäril Aporia crataegi 3 ex på Askö 27/6 och 1 ex Bokö Trosa 11 /6. JL hittade de första två 
exemplaren för området av denna häftiga art på Askö 30/6-98. I Artportalen har det därefter rapporterats 5 ex 
5/7-06, 2 ex 30/6 och 2 ex 4/7-09 från denna ö. Vilket väl betyder att arten är bofast där. 

Jan Sjöstedt, Fabelstigen 79, 611 45 Nyköping, tel. 0155/97168 
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Storfjärilar på Sörmlandskusten 2011 forts. 
Kommentarer, av Jan Sjöstedt 

Vit trågspinnare Meganola albula 

Den 25/7 i år var jag vid Brannäs våtmark i Oxelösund 
och samlade efter Kungslavspinnare vilket jag också 
fick ett ex av. Mer udda var fyndet av först en albula 
på duken och senare en fjäril håvad runt bestånden 
av björnbär. Det rimliga är väl tanken att arten är 
etablerad här. Det första sörmländska djuret togs av 
Palmqvist 2002 i Toröfällan. Det är snabbt marscherat 
av en så liten fjäril som endast fanns på ett fåtal lokaler 
i sydligaste Skåne för sisådär 25 år sedan . Samma 
händelserika natt lyckades jag med konststycket att 
få fyr på en av dukarna. När jag såg det "flammande" 
ljuset genom grenverket trodde jag först att någon 
snokade runt med en kraftig lampa. Hg-lampan hade 
smällt och glödtråden hade tänt duken. Jag satte upp en 
ny duk och därefter kom "kungen". 
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Rödkantat jordfly 
Eugraphe sigma Vit trågspinnare Foto: Ronny Lindman 

Den 27/6 var jag i Säters lövskog nära Kvarsebo. 
Denna mycket artrika fjärilslokal ligger i Sörmlands 
landskap men i Östergötlands län. Bertil Karlsson 
som just börjat intressera sig för fjärilar hade "tjatat" 
ut mig på en fångstkväll och tur var väl det. Det totala 
artantalet storfjärilar denna natt var en bit över 100 
arter och som russinet i kakan ett ex av rödkantat 
jordfly. När det extremt nykläckta djuret hade landat 
på duken var det i burken innan det hade landat på 
duken. Så snabbt gick det. Bertil förstod inte att jag 
kunde röra mig så snabbt. Jag trodde då att det var 
ett nytt landskapsfynd. Men icke, ty glädjedödaren 
Palmqvist hade tagit ett slitet ex i Toröfällan året 
innan . Nu visade det sig att i Säterskogen var arten 
riklig totalt ca 70 ex på 5 besök och en flygtid på nära 
en månad. Det betyder att det är en stor population 
och det märkliga är att på denna plats har jag och 
Kenneth A samlat fjärilar i över 20 år, även förra året. 
Det går uppenbarligen riktigt fort om en art får fäste 
och trivs. Arten är sparsam och lokal på Öland och 
i östra Småland. Det finns också fynduppgifter från 
södra Östergötland. 
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Rödkantatjordfly Foto: Andreas Grabs 

Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga 

,· . 

.. __,/· 

. ' 

Den 26/6 hittades ett ex av denna svårflirtade art vid Höglunda Aspa. Fjärilen hade förmodligen lockats till ljuset 
via en Ungersk syren, som enligt Staffan Kihl lockar allehanda kryp och särskilt noctuider särdeles bra. Denna 
buske som är härdig och har en blomning i andra halvan av juni borde man skaffa sig. Detta rara fly är väl värd 
sitt namn. De enda gånger jag själv sett det är genom glaset till andra sam lares lådor. Trots I 000-tals timmar , 
enligt Jesper själv, vid tjärblomster och blommande syren i försommarnatten har den flitiga herr Lind endast fått 
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ett ex i nätet. Kenneth Anderssons metod att åka 
runt på småvägar i lämpliga biotoper verkar vara 
det säkraste sättet att hitta arten i vårt område. 
Vid tiden då larven ätit sig proppmätt och är på 
väg "hem" till någon lämplig förpuppningsplats 
så passerar den förståss vägar. Det är då man ska 
vara där. Larven är snabb så tajmningen måste 
vara perfekt och det gäller att se den innan man 
plattat ut den . Denna metod har gett tre ex och är 
med det, den överlägset bästa metoden. Själv har 
jag provat alla metoder, inklusive larv letning på Ljusskyggt kapuschongfly Foto: staffan Kihl. 

värdväxt nattetid . Att leta efter något som kanske 
finns , på en ärdväxt som kan vara allt möjligt, nattetid under en tidsperiod av ca en månad, när man inte vet 
när under natten som larven kryper upp för att käka är en utmaning som inte går av för hackor. 
Det får bli ngersk syren nästa år. 

Oleandersvärmare Daphnis nerii 

Den 6/1 0 denna höst fotade Ingrid Orrevad ett ex 
av denna fantastiska fjäril på en parkbänk utanför 
butiken " indiska" på Östra Storgatan i Nyköping. 
Bilden skickade hon in till vår webmaster via 
hemsidan och han vidaresände den i sin tur till 
styrelsen mfl . När jag öppnade min e-post och 
fick se vad det var för art som lngrid frågade om 
så slängde jag mig på telefonen trots att det var 
sen lördag kväll. Hon berättade då var hon fotat 
svärmaren och att hon lämnat den på platsen på 
torsdag eftermiddag. Nu var det lördag kväll , det 
hade varit och var fortfarande kallt och busväder 
så jag åkte direkt till platsen. Kanske, tänkte jag. 
Jag hittade en tom parkbänk och orsaken till att 
den lockats att vila just på denna bänk. Det stod 
nämligen flera stora blomsterurnor med tobak 
och petunior alldeles i närheten . Andreas Grabs 
berättade för mig att han hade gått förbi bänken 
samma dag. Så nära och ändå så långt borta. 
Själv såg jag en livs levande i Jordanien hösten 
20 I O men det är en annan historia. 
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