Storfjärilar på Sörmlandskusten 2012
Rapporten omfattar hela Sörm landskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och ner till landskapsgränsen mot
Östergötland. Denna ordn ing gä ller sedan -95 dessförinnan omfattade rapporten Nyköpingsområdet och då med
en radie av tre mil från staden. Detta år blir det 30:e året i rad d. v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från
hemmamarkerna. Listan redovisar nya arter 20 12 samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 762 arter
hittade i om rådet som trots a llt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett.
Detta år gav 3 nya arter guldgul lavspinnare, nagelspinnare (som dessutom är bofast) och vitsprötad
sky mningssvärmare, vilket också är nytt landskapsfynd.
Det var en sommar med ganska många nattfjärilar vid flera tillfällen jag var ute, till ski llnad från andra sam lares
muntli ga rapporter, flit lönas alltid. A nneli och Staffa n Kihl (ASK) hittade en hel del kul. Kenneth Andersson (KA)
fick många nya arte r, äve n på hemmap lan. A ndreas Grabs (AG) har även i år gästspe lat v id kusten. Jesper Lind (JL)
har bättre tomtfälla en mig, vilket visade sig i år också. Den gam la uppde lningen av storfjärilar enligt Gullanders
böcker är fo rtfara nde redovisningsmodellen, så att ni som sett li stan förut ska känna igen er. Säsongen började
trevande med ganska få djur på dukarna trots fina förutsättningar. Många för-sommar spi nnare flög först en bit in i
juli, vi lket då gav hög artrikedom med en mix av fö rsenade arter ihop med sensommarflygare.

Nya arter för listan
Mätare:
Flyn:
Dagfjärilar
Svärmare - "Spinnare":

ingen ny ingen ny ingen ny tre nya. nu

242 arter
304 arter
73 arter
143 arter.

Gu ldgul lavs pinnare

Nagelspinnare Aglia tau 5 ex 20/5 (KA), I ex 2 1/5 (JS) och 15 ex 28/5 (KA,JS) Södra Bötet och en hona 14/6
(KA) Kvarsebo. Se notis .

Vitsprötad skymningssvärmare Hyles eupharbiae I ex fotog raferad i Sunda Oxelösund i mitten av juli. Ett nytt
landskapsfynd se notis .

Guldgul lavspinnare Eilema sararcula I ex 24/5 K varsebo (KA,JS) mycket oti ppat. Se notis.

Intressanta arter för området
Mätare
Ringad eklavmätare Baarmia punctinalis 3 ex 4/7 K varsebo Säter . Arten finns kvar och togs 20 I 0 fö r första
gången i området.

Grönaktig lavmätare Clearades lichenaria >20 ex i juni-juli i Kvarsebo och Brannäs bla. Arten är nu väl etab lerad
i den sydvästligaste delen av " vå rt" om råde.

Benfärgad lövmätare fdaea fi1scavenasa I ex 23/7 Brannäs Oxelösund på lampa, endast 3:e fyndp latsen. Arten
avancerar men är nog för bi sedd då den är betydligt lättare på dagen.
Rödbrämad lövmätare !daea humiliata 2 ex 23/7 oc h 3 ex 27/7 Brannäs. 3 ex 3/8 Kovik. I ex 7/7 Ludgo (ASK).
En art som är lätt att fö rbi se, lättare dagtid.
Rödpudrad lövmätare !daea muricata 2317 3 ex Brannäs och 2 ex 3/8 Kovik. Normalt ett " myrdjur"
Backmalmätare Eupithecia millefaliata I ex 3/8 Kovik. Betydligt ovanligare som im ago, inga larvrapporter
betyder väl att det är få som letar.
Malörtsmalmätare Eupithecia innatata I ex 9/6 Kvarsebo, I ex Linudden 22/8, sä ll an sedd .
Krönt malmätare Chlaraclystis v-ata I ex 9/6 Kvarsebo 2:a fyndet på denna lokal. Vårfy nd tyder på population.
Ögontröstfä/tmätare Perizoma blandiata 5 ex Kovik 3/8 Sällsynt och bara nära kusten i området.
Niitådrig parkmiitare Eustrama reticulata I hona 16/8 Långmaren. Endast två lokaler i om rådet.
Vitbandad blåbärsfii/tmiitare Rheumaptera subhastata I ex 2/5 Fjällmossen, endast ett tidigare fynd , då på Bötet.

Flyn
Treuddtecknat aftonfly Apatele fridens 9 larver v id södra Bötet 6/9 (KA) arten hå ll er ställningarna men kommer
ytterst sä llan till ljus.

Alaftonjly Apatele alni I ex 13/6 Kvarsebo, säll synt.
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Spjutafton.fly Apatele cuspis 13 ex 23/7-1 2/8 Brannäs Oxelösund, 2 ex 3/8 Kovik ett bra år.
Blågrått jord.fly Xestia aschworthii 5 ex I 0/ 7 Stigtomtamalmen, en säker plats.
Rödkantat jord.fly Eugraphe sigma 3 ex 23/7 och 2 ex 27/7 Brannäs och I ex på KA:s tomtlampa samma tid.
K varsebo Säter 20 ex 30/7. I ex Arnö 4/8. 4 ex 3/8 Kovik. A1ten har spritt sig lav inaitat sedan förra året då de
första fynden gjordes.
Gråribbat kviillsjly Naenia typica 2317 och 12/8 Brannäs på bete, svår ait.
Brunviolett band.fly Noctua janthe 7 ex 22/8 Linudden. I ex 12/8 och 3 ex 26/8 Brannäs Oxelösund. Arten är
genere llt spridd och riklig på vissa platser.
Grått johannesört.fly Chloantha hyperici 3 ex 22/5 södra Bötet (KA) udda lokal.
Jordgrått tings.fly Apames oblonga I ex I 0/8 Brannäs. En ovanlig art.
Gul/riskapuschongffy Cucullia gnaphalii 6 larver i bö1jan av augusti (KA) vid Kovik, aiten är inte ovanlig att
hitta som larv.
Rosa Jungfru.fly Eucarta virgo I ex Brannäs 6/7 (KA) Det 3:e för området, fantastiskt.
Brungult niisseljfy A brostala trip/asia I ex 3 1/7 och I ex 19/8 vid Brannäs.
Inbuktat vecklar.fly Zenobia retusa 6 ex 25/7-6/8 Brannäs, normalt svår a,t.
Vassrör.fly A rchanara dissoluta l ex Långmaren Trosa 16/8 oc h I Oex 12-25/8 Brannäs.
Vinkelbandat ordens.fly Catocala nupta l ex 14/8 + 2 ex 6/9 Brandholmen Nyköping.
Silverlinjerat metalljfy Autographa mandarina l ex dagflygande 17/7 Brannäs.

Dagfjärilar
Videfuks Ny mphalis xantomelas l ex 22/4 Nävsjön (KA), I ex 7/7 Trosa (JL). 2 ex 9+ I 0/7 Oxelösund (KA). Ca
I O ex 12/7 Brannäs våtmark (KA). 3 ex 16/7 Brannäs våtmark (JS). Se separat artikel.

Aspjjiiril limenitis populi flera ex i slutet av juli Brannäs våtmark. Ett par vars fl yktspe l påminde om ett regelrätt
slags må l bland träd, buskar, gräs, högt och lågt i över 20 minuter.
Vitfläckig guldvinge l ycaena virgaureae l hane vid Ko vi k 2/8. En säll synt art nu för tiden,

Svärmare - "Spinnare"
ligustersvärmare Sphinx ligustri l ex Oxelösund (KA) och I ex Kvarsebo 4/7. En larv i aug Oxelösund(Urpo
Ko ivo la). Har blivit ovanli gare.
Humlelik dagsvärmare Hemarisfi,ciformis Larver i Oxelösund i slutet av juli (KA).
Poppe/tandvinge Notodonta phoebe l hona 15/8.Arnö och I ex 2 1/8 (KA) Oxelösund, sä ll synt.
Gulsvansspinnare D,y monia dodonaea 15 ex 5/7 K varse bo, vä ldigt sent.
Klöverspinnare lasiocampa trifoli l ex 3/8 Kovik sä ll synt a,t ett fåta l fy nd tidigare.
Rödaktig blekmaskspinnare Thetea ocularis 2 ex 23/7 och 3 ex 27/7 Brannäs, 3 ex 3/8 Kovik
Blåhuva Diloba caeruleocephala l ex 7/ 10 Enskär (Lenna1t Wahlen), endast ett fåta l fynd.
Vit trågspinnare Nycteola albula 10 ex 23/7- 1/8 Brannäs, 5 ex 3/8 Kovik. Ny art förra året, nu i antal
Kungslavspinnare Lithosia qadra 7 ex 23/7- 12/8 Brannäs våtmark Oxelösund. 5 ex 3/8 Kovik och 4 ex 16/8
Långmaren. I ex 12/8 Ludgo (ASK). Från ytterst sä ll synt till rätt va nlig på ett par år.
Stor borstspinnare Setina irrore/la 7 ex 3/8 Kovik. Arten finns kvar här men då den kommer sent på natten är lätt
att missa.
Hal/onglasvinge Pennisetia hylaeiformis l Oex 25/7-15/8 Arnö på fero mon av scoliaefo rmi s.
Svart poppelglasvinge Paranthrene tabaniformis En mycket liten hanne på feromon 6/8 på Arnö. Väldigt sent på
sommaren, norma l en juni-art.
Mindre stråsiickspinnare Psyche casta I ex 20/5 Ludgo (ASK) alla säckspinnare är då ligt kända.
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Nagelspinnare Aglia tau
Den 20/5 få r j ag samtal från en mycket upphetsad Kennet som påstår att han få ngat en nagelspinnare och dessutom
sett ytterligare ex vid södra Bötet. Hannen som är lite sliten är både fo tad och insaml ad. Dagen efter är jag på pl ats
och efter ca 30 min ser jag en hysteri skt fl ygande hanne. Att springa ifatt en sådan på ett hygge är inte att tänka
på men jag genskjuter den och få r ett, men lyckat fö rsök. Den 28/5 träffas vi båda på samma plats. Vi få r se ca 15
ex och samlar in ytterligare någon. De fl yger i barrskog som ansluter mot kraftl edningsgata. Inte en biotop man
tänker på i första hand . Det växer mycket salix efter vägar och myrkanter i området. Bötet har vi besökt ganska
frekvent i över 25 år så arten måste vara nyetabl erad . Den 14/6 frih åvar KA en hona som är ute på äggläggning i
Kvarseboskogen. Denna pl ats känns mer som ett tau-tillhåll. Inflödet och nyetableringen av sydligare a1ter fottgår,
vad blir härnäst, timon? Troll spinnare och gul svansspinnare är redan bofasta sedan många år.

Vitsprötad skymningssvärmare Hyles euphorbiae
Nytt landskapsfynd fö r Södermanland I ex
fotograferad i Sunda Oxe lösund, mitten av juli.
En arbetskamrat kommer fram till Kennet och
frågar vad han fotat fö r en halvtimme sedan
och tar fram sin mobil. På en gräsmatta sitter
en "vitsprötad". Bilden är inte helt skarp vilket
betyder att vingarna kanske rör sig något. KA
åker genast till pl atsen men fj ärilen är inte kvar.
Kompi sen hade styrt om bl and grejor i trädgården
och fö rmodligen stört ut den på gräset när den
satt och sov. Synd att den inte bl ev till varatagen.
Tyvärr hade kamraten raderat bilden när
KA frågade honom vid ett senare tillfälle. I
Oxe lösund har fl era rara svärmare noterats, ett
par dödskall efj ärilar, många åkervindesvärmare,
ett antal stora dasvärmare och nu denna. Förra
året var det oleander på besök i Nyköping. En
udde ut i havet med många trädgårdar är nog
fö rkl aringen till fe nomenet.

Yitsprötad skymn ingssvänn are. Foto: Jesper Lind

Guldgul lavspinnare Eilema sororcula
Den 24/5 är jag och Kennet ti 11 Kvarse bo fö r att se hur flygningen kommit igång. Det är ingen fa rt på lamporna trots
hyfsad temp, men maj var ju vä ldigt kall och sommaren fö rsenad . En övervintrad rostrali s är väl det ovanligaste,
när det plötsligt kryper något guldigt på duken. En sororcula, jag tror det knappt det är sant och jag är övertygad om
att det är nytt landskapsfynd. Men aldrig få r man var riktigt glad, efterfo rskningar visar att atten togs redan 2011
nära Nynäshamn på Södertörn . Djuret samlas självkl art in och sitter nu snyggt preppad i KA: s samling.

Vide/uks Nymphalis xantomelas
Den 22/4 var Kennet Andersson (KA) ute och fotade i Kolmårdenskogarna. I en glänta nära Nävsjön flög fl era
sorgmantl ar. Plötsli gt landade något brunt och stort. Kennet hade som vanligt glömt håven så han slet av sig jackan
och på något sätt lyckades han "jackhåva" fj ärilen. Med pulsen dunkande i tinningen kunde han se att det var en
sliten hona av antingen körsbärs- ell er videfuks. Han telefonerade mig omgående och jag grattade förståss. Väl
hemma kunde han konstatera att han tagit en ny art. Följande dagar letade vi på många lämpliga platser utan att
se någon mer. I börj an av juli hände det igen. Ryktet om "invasionen" slog ner som en bli xt. Jesper Lind tog en på
bete hemma på tomten i Trosa 7/7. De närmaste dagarna betades flitigt i området, jag var bl a vid Brannäs utan att
se någon. Den 9/7 och I 0/7 tog KA två fj ärilar på sin tomt. När jag var i Jämtl and 12/7 ringde KA, han hade sett
ca I O ex vid Brannäs och tagit några. Väl tillbaka från fj ällen åkte jag direkt till våtmarken och jag fick in två ex
och såg ytterligare ett djur. Arten reproducerar sig förmodligen i södra Sörmland . Det kan också vara resultat av ett
mycket lyckat fj olår i södra Sverige men det kan ju även vara en mi gration från Baltikum inblandad. Nästa år få r
utvi sa om arten har fö rekomster här.
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