Intressanta fjärilar noterade i Trosa och Mörkö området 2011
Numrering och namn enligt: Catalogus Lepidopterum Sueciae: version 2. - I Svensson, H Elmquist, B
Gustavsson, H Hellberg, L lmby och G Palmqvist. Naturhistoriska Riksmuseet 1994.
Rapportörer: Bengt-Erik Bengtsson (BEB), Jesper Lind (URS), Mark Toneby (TOBS);

Sammanfattning (LJRS)
Efter en lång och snörik vinter kom det första fjärilsfyndet för året den 20/3 då två ex av Nässelfjäril noterades
på Långnäs i Trosa, trots att det då fanns mycket snö kvar. I drivorna på min tomt var det > I m snö och stora
delar av marken var snötäckt i Trosa. De första flyna dök upp vid ljusfällan i Trosa runt I 0/4 då snön också hade
försvunnit. Som helhet bjöd 2011 på hyggligt fjärilsväder med varma och soliga perioder under flera delar av
sommaren. Speciellt varmt var det i slutet av juli och i början av augusti. Hösten var mild under september till
början av november och mycket nederbördsfattig åtminstone under oktober då det var ovan ligt mycket sol för
årstiden.
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en har varit igång under säsongen frånsett under delar av juli
och augusti då fälla inte var tänd. Den entomologiska undersöknings aktiviteten inom Trosa, Mörkö området har
varit relativt låg under året med endast enstaka utflykter mestadels dagtid, några betes fällor har använts men
endast sporadiskt. BEB däremot har varit flitig och deltagit i svensk dagfjärilsövervakning med punktlokaler
i Stensund och på Norra Askö från början på maj till slutet av augusti samt har gjort ett I00-tal inventerings
tillfällen om 20 minuter på 12 lokaler avseende dagfjärilar inom Trosa kommun under perioden 22/4- 4/ 10. Delar
av hans material finns rapporterat här men redovisas i sin helhet på annat håll. Ett av de mer intressanta fynden
som Bengt-Erik rapporterar om är flera exemplar av hagtornsfjäril på Askö i juni. De senaste kända fynden inom
området då också på Askö är från I 998.
Enligt (TOBS) var intrycket för området omkring Dal att förekomsten av fjärilar var lågt både vad gäller
artrikedom och antal under hela säsongen.
Två nya arter för området har noterats. Den första nya arten för området var Litophane lamda (Blågrått träfly).
Detta är en art som jag har sökt efter relativt mycket utan att finna den inom Trosa området. Arten är förknippad
med myrmark eller fuktig skogsmark gärna med pors som anges som artens värdväxt. Nu dök det överraskande
upp ett exemplar i min ljusfälla inne i Trosa 15/4.
Den andra nya arten för området är Coenophila subrosea (Porsjordfly) som troligen endast är förbisedd kanske
bara missad att notera i art-listan. Detta är också en myrmarks art som normalt är tämligen allmän . Arten flyger i
augusti. Nu hittades den i en betes-fålla vid Eriks lund, Väster ljung i månadsskiftet juli-auguti.
Övriga intressanta arter som noterades var:
Ett exemplar av Hydraecia utima (Förväxlat stamfly) som dök upp 7/8 i ljusfällan i Trosa. Detta är en
trolig migrant och det är det tredje fyndet inom området. Arten lever på vattenskräppa.
Ett exemplar av Athethis lepigone (Gråbrunt kärrängsfly) 7/6 Trosa. Den är endast noterad en gång
tidigare inom området men då i antal på Örskär. Detta är framförallt en skärgårdsart som finns ute på öar med
strandärt och andra ärtväxter och går dåligt på ljus.
Ett exemplar av Abrostola trigemina (Brungult nässelfly) 21 /8 Trosa. En art som blivit långsamt
van ligare och kan möjligen nu vara bofast inom området men troligen är nog att det är en migrant. Det är endast
4-5 fynd tidigare inom området. Artens larver lever på nässlor.
Ett exemplar av Acronicta tridens (Treudd tecknat aftonfly) inne i Trosa 13/7. Normalt hittar man den i
fuktig skogsmiljö med björk och sälg mest som larv.

Gråbrunt kärrängsfly Athethis /epigone
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Blågrått träfly Litophane /amda

Flera perioder av migration har inträffat under juni- augusti med bl.a följande migrationsfynd. Ostrinia
nubilalis (Majsmott Vanessa atalanta (Amiral), Vanessa cardui (Tistelfjäril), Macroglossum stellatarum (Stor
dagsvärmare), Autographa gamma (Gammafly),_Macdunnoughia confusa (Dropptecknat metallfly), Abrostola
trigemina (brungult nässelfly), Hydraecia ultima (Förväxlat stamfly), Xestia c-nigrum (C-tecknat jordfly).

Två nya arter för Trosa/Mörkö området noterades 2011
Flyet : Litophane lamda - Blågrått träfly
Flyet: Coenophila subrosea - Porsjordfly
Nedan följer en mer komplett lista över årets intressanta fynd samt uppföljning av några fynd från 2006. (fet text
för troliga migranter).
14 - Hepialus humuli: I ex 11 /6 en hona kläcks ur gräsmattan under sen eftermiddag Trosa. Jag provar att
locka med honan mellan 11-14/6 men konstig nog kommer inte någon hane (LJRS). 1 ex hane 15/6, Dal, Hölö
(TOBS).
167 - Taleporia tubulosa: I ex 15/6, 2-3 ex 16/6, I ex 22/6 Trosa (LJRS).
173 - Psyche casta: I ex 8/6, I ex 17/6, 1 ex 20/6 Trosa (LJRS).
I 004 - Apoda limacodes: I ex 29/6 en hona, Trosa (LJRS).
1437 - Sesia apiformis: 6 ex hittades 12/7 på tomten i Trosa varav 2 kopula (URS).
1512 - Onocera semirubella: I ex 30/7 Trosa (URS).
1591 - Calamotropha paludella: I ex I /7, I ex 25/7, I ex 26/7 Trosa (URS).
1678 - Ostrinia nubilalis: I ex 26/7 Trosa, trolig migrant (LJRS).
1724 - Hesperia comma: I ex 4/8 och 2 ex 18/8 på Askö skjutfalt (BEB).
1726 - Pamassi us apollo: 2 ex 19/6 Södra Askö, 1 ex 19/7 Norra Askö (levande i nät av korsspindel , avled av
bettet inom ca 15 min)), I ex 30/7 Käftudden (BEB).
1731 - Aporia crataegi : 4 ex 14/6 och 2 ex 29/6 på Norra Askö (BEB). Första fyndet sedan 1998!
1745 - Limenitis populi: I ex 26/6 Mättinge, 1 ex 29/6 Södra Askö (BEB). 2 ex 15/6 Dal, Hölö (TOBS).
1752 - Vanessa atalanta: Några tidiga obsar i Trosa: 29/5, 6-10/6 följdes av ett litet uppehåll till 2-3/7 följt av
nytt uppehåll och många nya obsar i slutet av juli och början av augusti . 4/8 sågs 12 (!!)ex på Askö längs vägen
mellan labbet och Askötorp (BEB). 2/7 Dal, Hölö. Ett 15-ta I larver på nässlor i olika stadier. 6 st omhändertagna
blev puppor 9-13/7, imagos 18-23/7 (TOBS). I ex 27/7 Trosa, därefter många ex på päronträdet (bladlöss) under
ett par veckors tid. Trosa. Dessutom 2 ex 28/7 Mättinge/Källvik (URS). Sista exemplaren sågs 23/9 i Mättinge/
Sandvik och 15/1 0 i Trosa (BEB).
1753 - Cynthia cardui: I ex 24/7 i Trosa o 2 ex 28/7 i Tureholm (BEB). 4 ex 28/7 Mättinge, 3 ex 28/7 Källvik,
2 ex 28/7 Frillingsmossen, I ex 28/7 Erikslund (URS).
1757 - Argvnnis paphia: I ex 18/8 av formen valesina på Östra Askö (BEB). Första fyndet av formen valesina
inom området.
1760 - Fabriciana adippe: I förra årets rapport nämndes att den art har minskat signifikant under senare år. I år
besöktes ett antal lämpliga lokaler/biotoper för arten den 28/7. På samtliga lokaler visade sig glädjande nog
att arten fortfarande finns kvar dock små populationer. Följande fynd noterades 4 ex Mättinge, 4 ex Källvik, 8
ex Sandvik, 3 ex Frillingsmossen och 2 ex Erikslund (LJRS). Relativt många observationer from 28/6 - 4/8 i
Trosa, Stensund, Käftudden och Askö. Den 4/8 sågs 8 ex under 15 min. på Norra Askö (BEB).
1761 - Fabriciana niobe: 2 ex 29/6 o 3 ex 19/7 Norra Askö samt I ex 8/8 i Stensund (BEB). En art som blivit
mer ovanlig under senare år.
1792 - Maniola jurtina: I ex 17/7 Mättinge (BEB), 2 ex 28/7 Käll vik, 2 ex 28/7 Frillingsmossen (ny lokal)
(URS)
1799 - Lasiomata megera: I ex 4/6 Trosa (BEB), 1 ex 26/7 Trosa, 2 ex 30/7 Ängsholmen (URS)
1800- Lasiommata maera: I sent ex 24/9 Dal, Hölö. Flög i solskenet. Troligen 2:a generation (TOBS)
1804 - Thecla betulae: Relativt frekvent observerad from 12/8 tom första veckan i sept. (BEB). 1 sent ex 12/9
Trosa (URS).
1806 - Satyrium w-album: I ex 28/7 Tureholm (BEB).
1819 - Glacopsyche alexis: 2 (varav I mkt avfluget!) ex 9/5 samt åter 2 ex 7/6 i Stensund (BEB), 3 ex 29/5
hittades på natten vid pannlampsfångst av nattflyn, Spåtorp Vagnhärad (LJRS). I ex 11 /6, Dal, Hölö. Arten har
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även observerats inom några km från Dal tidigare år (TOBS).
1843 - Habrosyne pyritoides: I ex 21 /6, I ex 24/7 Trosa (LJRS).
1845 - Tethea ocularis: I ex 22/5, I ex 23/5, I ex 24/5 Trosa (LJRS).
1858 - Hemithea aestivaria: I ex 23/6, I ex 27 /6, 2 ex 29/6, I ex 30/6 Trosa (LJRS).
1864 - Cyclophora pendularia: I ex 9/6, I ex 29/7 Trosa, ovanlig inom området (LJRS).
1900 - Rhodostrophla vibicaria: I ex 13/6 Trosa (LJRS).
2008 - Perizoma parallolineata: I ex 16/8 Trosa (LJRS).
1936 -Anticlea derivata: I ex 8/5 Trosa (LJRS).
2123 - Apeira syringaria: I ex 14/9 Trosa , sent fynd 2:a gen ? (LJRS).
2132 - Lycia hirtaria: I ex 13/4, 2 ex 15/4, 2 ex 16/4, 2 ex 25/4 Trosa (LJRS).
2167 - Hylaea Fasciaria: I ex 23-25/6 Trosa (LJRS).
2192 - Saturnia pavonia: 2 ex 16/4 Husby Långsjön (Gnesta), >30 ex 7/5 Erikslund, Västerljung (LJRS).
2203 - Macro2tossum stellatarum: I ex 24/8, Dal, Hölö. Födosökande på lobelia (TOBS).
2206 - Hyles gal ii: I ex l /7 Trosa. Därefter många fynd speciellt i slutet av juli och början av augusti då flera
ex observerades varje kväll då de besökte såpnejlika. Kan andra skymningssvärmare arter varit med? Detta med
tanke på fynd alla fynd av Vitsprötad - och Vitribbad skymningssvärmare som gjorts i Sydöstra Sverige (LJRS)?
2213 - Furcula furcula: I ex 16/6, Trosa (LJRS).
2231- Odontosia siversi: I ex 17 /4 Trosa (LJRS).
2250 - Lymantria monacha: I ex 27 /7 rosa (LJRS).
2252 - Thumatha senex: I sent ex 29/8 Trosa, troligen 2:a generations fynd (LJRS).
2255 - Miltochrista miniata: 1 ex 22/7 Trosa (LJRS). 3 ex 28/7, Dal, Hölö. (TOBS).
2308 - Hypena rostralis: I ex 11 /5, I ex 20/5, I ex 21 /5, I ex 22/5, I ex 6/6 Trosa, (LJRS).
2327 - Laspeyria flexula : I sent ex 3/10. Migrant eller 2:a generations fynd (LJRS).
2352 - Macdunnou2hia confusa: I ex 4/1 0 Trosa. Migrant (LJRS).
2354 - Polychrysia moneta: 1 ex 26/7 Trosa sällsynt och enstaka (LJRS).
2358 - Auto2rapha 2amma: I ex 29/5, Spåtorp, Vagnhärad (LJRS), I ex 18/6, I ex 26/6, + många fynd under
juli/aug etx 4 ex 6/8 och även enstaka fynd så sent som in i oktober Trosa (LJRS).
2363 -Autographa bractea: I ex 27 /7 Trosa (LJRS).
2369 - Abrostola tri2emina: I ex 21 /8 Trosa. Sällsynt inom området endast enstaka fynd tidigare. Troligen en
migrant men kan kanske vara bofast inom området (LJRS).
2381 - Acronicta tridens: I ex hona 13/7 på ljus i Trosa, ny tomt art. Honan togs för äggläggning. Den lade ca 50
vita ägg 14/7. Larverna kläcktes efter ca 10 dagar och var 13/8 ca 3 cm långa. Hälften av larverna hade gått ned
till förpuppning 21 /8 (LJRS).
2392 - Cryphia raptricula: I ex 25/7, I ex 26/7 Trosa (LJRS).
2458 - Hydraecia ultima: I ex 7/8 Trosa. Tredje fyndet inom området. Arten är en sällsynt migrant med få fynd
i Södermanland (LJRS).

Förväxlat stamfly Hy draecia ultima
2463 - Calamia tridens: 1 ex 18/8 Trosa, Ovanlig och enstaka inom området (LJRS).
2475 -Arenostola phragmitidis: I ex 26/7 Trosa (LJRS).
2477 - Charanyca trigrammica: 2 ex 8/6, I ex I 0/6, I ex 12/6, I ex 13/6, 2 ex 15/6, 1 ex 19/6. Därefter nästan
dagligen fram till månadsskiftet juni/juli. Trosa. Arten har verkligen etablerats sig inom området de senaste åren
(LJRS).
2490 -Athetis lepigone: I ex 7/6 Trosa. Ett överraskande fynd , ny art för tomten (LJRS). Tidigare endast fynd på
en lokal inom området, då talrik på ön Örnskär i yttre skärgården 29/5 1988 (LJRS).
2492 - Elaphria venustula: I ex 15/6, I ex 27/6, I ex 29/6 Trosa (LJRS).
2522 - Litophane socia: I ex 20/4, I ex 9/5, I ex 12-14/5, I ex 15/5, I ex 25/5 Trosa. Det sista exet var en hona
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som togs för äggläggning. Larverna kläcktes efter 14 dagar. Larverna matades med slån. Den 17 /6 var larverna
ca 1 cm långa och gröna med vita sidolinjer. Larverna släpptes ut när de blivit > I cm . (LJRS).
2523 - Litophane ornitophus: I ex 15/4 Trosa (URS).
2525 - Litophane lambda: I ex 15/4 en hane Trosa. Ny art för området och ny art på tomten. En art som jag letat
en del inom Trosa området utan att lyckas finna. Eftersökningen har då varit riktad till mer lämpliga biotoper
kring myrar och fuktiga skogar med pors (LJRS).
2528 - Xylena exoleta: I ex 17/4 på ljus Trosa (LJRS).
2546 - Conistra rubiginea: I ex 16/4, 1 ex 17/4, 1 ex 20/4 Trosa (LJRS).
2551 - Agrochola nitida: I ex 24/8, 1 ex 4/9 Trosa (LJRS).
2556 - Xanthia aurago: I ex 13/9, I ex 14/9, 1 ex 25/9 Trosa. Tämligen sällsynt och enstaka (LJRS). I ex 27/8
Dal/ Hölö (TOBS).
2567 - Dicestra trifolii: I tidigt ex 25/5 Trosa (LJRS).
2585 - Lacanobia contigua: I sent ex 26-27/8 Trosa. 2:a generations fynd (LJRS).
2599 - Hadena bicruris: I ex 21 /6, I ex 29/6, 2 ex 12/7 Trosa (LJRS).
2659 - Noctua comes: 2 ex 13/8, I ex 14/8 Trosa (LJRS).
2669 - Coenophila subrosea: I ex 29/7-5/8 i en betesfälla Erikslund, Västerljung. Ny art för området troligen
förbisedd. Denna art borde vara tämligen allmän på myrar inom området (LJRS)
2693 - Xestia c-ni2rum : I ex 2/9, 2 ex 5-7/9, 1 ex 18/9 Trosa (LJRS).
2697 - Xestia rhomboidea: I ex 16/8, I ex 17/8 Trosa. Tämligen sällsynt (LJRS).

Porsjordfly Coenophila subrosea
Myskbock

Övrigt
Provade att locka med en nykläckt hona av nattflyet Eucarta virgo den 28/6 på tomten i Trosa men utan att någon
hane kom. Det visar att det troligen inte finns E.virgo i den närmaste omgivningen (LJRS).
För området omkring Dal är det allmänna intrycket att förekomsten av fjärilar var lågt både vad gäller artrikedom
och antal under hela säsongen. Ett undantag utgjorde nässelfjärilar som var frekventa i början av sommaren men
sedan minskade i antal. Påfågelöga syntes knappt till i början av sommaren men kom tillbaka under senare delen .
Antalet larvkolonier av båda arterna var också lägre än tidigare år (TOBS).
Vid besöket vid Spåtorp, Vagnhärad på natten den 29/5 fick jag en fin observation av en Nattskärra som jagade
fjärilar på riktigt nära håll. Fågeln kunde studeras i pannlampans sken både när den satt och när den flygande
jagade nattfl yn. (LJRS)
Myskbock visar sig gå riktigt bra på vinbete. Följande fynd noterades: 8 ex 24-28/7 Frillingsmossen, 3 ex 29/75/8 Erikslund, Västerljung (LJRS).

Saperda perforata, Grön aspvedbock, I ex 27/7, kom till kvicksilverlampan. Dal, Hölö (TOBS).

Kommentar om kläckning av fjärilar nämnda i 2010 års rapport
2132 - Lycia hirtaria: I förra årets rapport 2010 berättades om en larv som hittades i Eriks lund 19/6. Larven åt
björk och gick ned till förpuppning i juli . Någon imago kläcktes dock ej under 2011 (LJRS).
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