Intressanta fjärilar noterade i Trosa och Mörkö
området 2012
Numrering och namn enligt: Catalogus Lepidopterum Suec iae: version 2. - I Svensson, H Elmqui st, B
Gustavsson, H Hellberg, L lmby och G Palmq vist. Naturhi stori ska Riksmuseet 1994. Rapportörer: Bengt- Erik
Bengtsson (BEB), Göran Liljeberg (LGÖS), Jesper Lind (LJRS), Mark Toneby (TOBS);

Sammanfattning
Efter en vinter inte lik a kall och snörik som de två tidigare vintrarna kom det fö rsta fj äril sfyndet fö r året den 11 /3
då en larv av rostvinge kom krypande på snön vid Tullgamsnäs, då var det ca 80% barmark. Ljusfä llan togs fram
och sattes ut på tomten varvid 3 Apocheima pilosaria och 3 Conistra vaccinii dök upp den 12/3. (LJRS).
Våren och försommaren bj öd på ovanli gt låg fl ygakti vitet av fjäril ar i trakten av Dal, Hölö (TOBS).
Nässe lQäril ar fl ög relati vt frekvent medan påfåge lögon och andra vanliga a11er knappt märktes. Senare under
sommaren observerades dock en viss ökning av akti viteten både vad gä ll er a11er och antal, men fo11satte
att upp fattas som lägre än no1111alt. Ett undantag utgjorde Argynnis paphia som höll normal ni vå. Li111eni1is
populi observerades bara i 2 exemplar men det få r anses nomrn lt vid strö-observationer. Nymphalis amiopa
observerades enstaka under våren samt ovanli gt frekvent i augusti-september. En larv upptäcktes på lågt växande
aspsly. Flygakti viteten mot lampa under senare sommaren och hösten var låg även om A. gamma var li ka aktiv
som vanligt. Här kan fö rstås det regniga vädret ha spelat en stor roll. (TOBS)
BEB har varit mindre fliti g än fö rra året men in venterat dagfj ärilar på några punktlokaler under peri oden 12/3 till
15/9. Till skillnad från förra året har han inte besökt Askölokaler under denna säsong, vilket säkert bidrar till att
observationer av Parnassius apollo, Apora crataegi och Hesperia comma utebli vit. Anmärkningsvä11 är också att
Fabriciana niobe inte observerats. Även Querqusia quercus verkar ha haft ett dåligt år (BEB)
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en har varit igång under delar av säsongen. Den entomologiska
undersöknings akti viteten inom Trosa, Mörkö området har varit låg under året med endast enstaka utflykter,
några betesfä llor har använts men endast sporadi skt.(LJRS)
Som helhet bjöd 201 2 på ett mycket sämre fjäri Is väder än året innan med väldigt ostadigt och myc ket
omväx lande väder med ideliga regnskurar. Många regnrekord slogs under året. Men korta peri oder med bra
fj äril sväder fa nns ändå, t.ex i börj an av juli. Sensomm aren och tidiga hösten var kall och regnig medan november
var mildare än vanligt. Det senaste Qäril sfyndet för säsongen var ett exempl ar av flyet Conistra rubricosa som
kom i ljusfä ll an 23/ 1l .(LJRS)
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Två nya arter för Trosa/Mörkö området noterades 2012
Yidefuks Nymphalis xanthomelas
Det hela börj ade med att många ornito loger rapporterade fy nd av Videfuk s på Öl and den 7/7. Dessa larmades
ut via ornito logernas raritets larmsystem och min bror som har detta larm system ringde mig oc h berättade
om dessa fy nd . Vi hade en kort di skussion om det kanske kunde fi nnas möjl ighet att få se Videfu ks också i
Södermanland och om fy nden var ett tecken på migrati on eller ind iv ider som va r kl äckta i Sverige. För att prova
om de fa nns i Trosa, hängde jag upp ett fiko nbete på tomten d irekt efter telefonsamtalet kl. 14.40 och IO min
senare så satt det plötsligt en Videfuks och åt lugnt av betet. Jag vä ntade en stund men inga ytterligare indi vider
dök upp. Jag tog då beteshinken oc h åkt ut till lämpliga pl atser i Trosa området såsom Nynäs, Långmaren och
Hånö men inga ytterligare Videfuk s noterades (LJRS). Troligen va r detta ett migrerande exemplar men det kan
inte utes lutas att den finn s bofast i Södermanl and, eftersom ytterligare ett säkert fy nd gjordes. Ett exemplar
besökte midsommarblomster 14/7 Da l, Hö lö (TOB S). Något ytterligare fy nd gjordes ej trots ökad vaksamhet på
trädgårdens växter de fö lj ande dagarna (TOBS).
Även om artbestämningen är osäker, kan det va ra värt att nämna att ett exempl ar av N. xanthomelas eller om det
var N. po lychloros observerades redan 2/5 på tomten, men en säker artbestämning kunde inte göras (TOBS).

Punkterad lavspinnnare Pelosia muscerda
Den andra nya arten fö r området va r två exemplar av lavs pinnaren Pelos ia muscerda (Punkterad lavs pinnare).
Det fö rsta fy ndet kom i en betsfäll a i Långmaren i slutet av juli och det and ra exemplaret hamnade i min ljusfälla
i Trosa 27/8. Båda fy nden är tro liga migranter (LJRS).
./

Punkterad lavspi nnnare

Flera perioder av migrati on har inträffat under maj -september med bl.a fö ljande migrati onsfynd. Nymphali s
xanthomelas (Videfuk s), Vanessa atalanta (Ami ral), Cynthi a cardui (Tistelfj äril ), Lithos ia quadra
(Kungs lavs pinnare), Pe los ia muscerda (Punkterad lavs pinnare), Autographa gamma (Gamm afl y), Syngrapha
interrogati onis (Frågetecken meta llfly), Abrosto la trigemina (Brungul t nässelfly), Xestia c-ni grum (C-tecknat
j ordfl y).
Nedan fö ljer en mer komplett lista över årets intressanta fynd samt uppfö ljning av några fy nd från 2006. (fet text
fö r troli ga migranter).
143 7 - Ses ia-apiformi s: I ex en hona hittades 18/7 när den prec is har kl äc kts tidi gt på morgonen på min tomt
i Trosa. Vingarna var ej utveckl ade utan veckl ades ut medan j ag studerade den. Det tog ca 20 min fö r den att
veck la ut vingarna (se nedan). En sädesärla visade sig va ra myc ket nyfiken och fl ög runt as parna och hittade ett
par exempl ar till som den åt upp upp. Jag fi ck skydda det funn a exempl aret frå n att bli uppäten. (LJRS).

Se bildsvit på sista omslagssidan!
1440 - Synanthedon scoli aeformi s: I ex 7/7 Långmaren - på bete. En g lasv inge som det är sä llan man ser och
framförallt säll synt att den noteras på bete. I detta fa ll ett fi konbete (LJRS).
1576 - Pyra li s fa rinali s: I ex 19-3 1/7 Långmaren, betesfäll a (LJRS).
1730* - Leptidea rea li : Fynd på pannlampa på natten är re lati vt ovanligt I ex 25/5, I ex 15/6 Spåtorp, Vagnhärad
(LJRS).
1745 - Limeniti s populi : I ex 6/7 Dalsvägen/U rvik , Hölö oc h I ex 7/7 Dalsvägen/ Hålsnäsvägen/ Hö lö (TOB S).
I ex 27/7 Trosa (BEB).

1748 - Nymphalis xanthomelas: I ex en hona 7/7 på bete på tomten. Nytt områdes fynd. I ex födosökande på
Mid sommarblom ster/frifl ygande 14/7, Da l, Hö lö (TOB S).
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1752 - Vanessa atalanta : Få ex i år 3 ex 4-18/9 i en betesfälla Lökho lmen Stensundsvägen Trosa (LJRS), I
ex va rdera 19/6, 2 1/6, 5/7 fr iflygande, Dal, Hölö (TOBS). Tack vare lockbete(?) en van lig gäst (som mest 5
samt idigt) i Karl sborgsområdet, Trosa 13/8-15/9 (BEB). Jag hade som va nli g en tidig långflygare här i slutet av
maj. Annars några få i trädgården under sensommare n.(LGÖS).
1753 - Cynthia cardui: I myc ket slitet ex vid Tureholm 25/5 (BEB).
1757 - Argynnis paphia: I sent ex 15/9 Trosa (LJRS). I sent ex 3/9 (BEB).
1760 - Fabriciana ad ippe: På flera loka ler, re lati vt sparsamt 17/-5/8 (BEB).
1792 - Maniola ju1tina: 3 ex i Mättinge 22/7 (BEB).
1796 - Coenonymp ha arcania: I ex 7/7 på bete, en a llmän ait men ovanlig på bete, Långmaren (LJ RS).
1799 - Lasiomata megera: I ex 19/8 oc h I ex 15/9 Trosa (LJRS).
1804 - Thecla betulae: I ex 25/8 Trosa (LJRS). I ex 8/9 Trosa (BEB). Fler ex på tomten Västerljung (LGÖS).
1806 - Satyrium w-a lbum : I ex 24/7 Tureholms all e (BEB) Minst ett ex. på tomten Västerljung (LGÖS).

1845 - Tethea ocularis: I ex 19-3 1/7 sent ex Långmaren, betesfälla (LJRS).
1858 - Hem ithea aestivaria: Arten fl ög senare än 2011- 2 ex 9/7 , 7 ex 11 /7, 2 ex 12/7, I ex 13/7, I ex 14/7, I ex
15/7, 2 ex 16/7 Trosa (LJRS).
1926 - Epirrhoe rivata : I ex 5/7 Trosa (LJRS).
2 115 - Ennomos autumnaria: I ex 5/9 Trosa (LJRS).
2 13? - Lyc ia hi1taria: I ex 25 -28/3, I ex 29/3, I ex 27-30/4, I ex 3/ 5 Trosa (LJ RS).
? I 92 - Saturnia pavonia: I ex 28/4 ~ , på ljus, Dal, HÖLÖ (TO BS ).
? 197 - Hylocus pinastri : I anmärk ningsvä1t tidigt ex I 0/5 Trosa (LJRS). Ovanligt få i antal i år Dal Hölö
(TO BS).
2?0? - Hemari s fuciformis: I ex 7/6 födosökande på syren, I ex. 13/6 fö rdosökande på midsommarblomster, Dal,
Hölö (TO BS). I ex 1/7, I ex 6/7 besöker paradisbuskarna på tomten , Trosa (LJRS).
2206 - Hyles gal i i: I år få fy nd I ex I /8 Trosa, som besökte såpnejlika. (LJRS). Ett fynd på rödklöve r 19/8,
Karlsborgsområdet, Trosa (BEB).
224 1 - Orgyia Antigua: I ex 2/8 Orgyia antiqua, larv på sälg, puppa, 5/8, imago 17/8
I ex 23/8 larv på sä lg,
puppa, 26/8, im ago ~ 5/9 Da l, Höl ö (TOBS).
2?55 - Miltochrista miniata: 2 ex 29/7, lampa, Dal, Hö lö (TO BS).
2259 - Pelosia muscerda : I ex 19-3 1/7 Långmaren samt I sent ex 27/8 Trosa. Ny för området (LJ RS).
?267 - Ei lema deplana: I sent ex 2:a gen 26/9 en fräsch ~ Trosa (LJRS ).

o,

2269 - Lithoisa guadra : I ex
13/8 Trosa (LJRS).
2308 - Hype na rostralis: I ex 23/5, I ex 24/5, 2 ex 25/5, I ex 9/6 Trosa, (LJRS).
2322 - Catocala sponsa: I ex 23/8 - 4/9 Lökholmen, Stensundsvägen betesfälla (LJRS).
2358 - Autographa gamma: I ex 25/5, 2 ex 15/6 Spåtorp, Vagnhärad, I ex 9/7, I ex 14/8, 2 ex 17/8, I ex 20/8, I
ex 27/8, I ex 30/8, I ex 4/9, I ex 6/9, I ex 11 /9, I ex 23/9 Trosa (LJ RS ). I ex. 19/6; 5/8 och hela augusti flera ex
födosökande på kransveronika, tobak, fl ox m.fl . växter, Dal, Hö lö (TO BS).
?360 - Autographa bureati ca: I ex 5/7 Trosa (LJRS).
?363 - Autographa bractea: I ex 13/7 Trosa (LJRS).
2366 - Syngrapha interrogantionis: I ex 14/8 Trosa. Trolig migrant (LJRS). I ex 13/8 födosökande på tobak,
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Dal, Hölö (TOBS
2369 - Abrostola trigemina: I ex 28/8 Trosa. Nytt fynd kan tyda på att arten är bofast om än sä ll synt (LJ RS).
238 1 - Acronicta tridens: I ex hane 19-3 1/7 Långmaren, betesfälla.(LJRS).
2433 - Apamea.scolopacina: I ex 5/8 Trosa (LJRS).
?475 - Arenostola phragmitidi s: I ex 5/8 Trosa (LJRS).
?477 - Charanyca trigram mica: A11en är nu riktigt allmän en av de vanligaste arterna på min tomt. Detta är
intressant för en ai1 som ej fanns förrän i bö1jan av 2000 talet. Under 1990 talet finns endast 2 fy nd på Långö. Nu
fö lj ande fy nd : l ex 7/6, I ex8/6,3ex9/6, I ex ll /6,3ex 12/6, 3ex 13/6, 2ex 14/6,2ex 17/6, I ex 18/6, 3ex
19/6, 2 ex 20/6, I ex 24/6, 12 ex 25/6, 2 ex 26/6, I ex 5/7, I ex 7/7, I ex 9/7 Trosa. (LJRS).
25?? - Litophane socia: I ex 16-18/4, I ex 24-25/4 Trosa (LJ RS). I ex 2/5, lampa, Dal, Hölö (TOBS).
2523 - Litophane ornitophus: I ex 18/3, I ex 1/5 och I ex 2/5 Trosa (LJRS).
?5?4 - Litophane furci fera: I ex 22/4 Trosa (LJRS).
?530 - Allophyes oxyacanthae:l år mycket allm än speciellt på Lökholms lokalen t.ex 120 ex 19/9-5/ I 0
Lökholmen Stensundsvägen, betesfälla (LJRS ).
2545 - Conistra rubricosa: I ex 6/5, I ex 8/5, I ex 9/5, I ex 23/ I I Trosa, går dåli gt på ljus (LJRS).
?546 - Coni stra rubiginea: Vanlig under 20 I 2 I ex 22/3, I ex 25 -28/3, I ex 16-18/4, I ex 2 1/4, 4 ex 24-25/4, I ex
2/5, I ex 8/5 Trosa (LJRS).
?55 1 - Agrochola nitida: Många fynd på loka len - 15 ex 23/8-4/9, 8 ex 4/9- 18/9 Lökholmen Stensundsvägen,
betesfälla (LJ RS).
?556 - Xanthia aurago: I ex 12/9, I ex 17/9, I ex 18/9, I ex 24/9 Trosa. 2 ex 23/8-4/9 Lökholmen,
Stensundsvägen Betesfä ll a (LJ RS).

? 599

- Hadena bicruri s: I ex 9/7, I ex 11 /7, I ex 13/7 Trosa (LJ RS).
?653 - Epsili a griscescens: I ex 18/8 Trosa (LJRS).
?659 - Noctua comes: I år många exempl ar 2 ex 12/8, 3 ex 13/8, 6 ex 14/8, 4ex 15/8,4 ex 16/8 Trosa, 2 ex 19/8,
2 ex 2 1/8, 3 ex 22/8, 2 ex 23/8, I ex 28/8, I ex 30/8, Trosa, I ex 23/8-4/9 Lökholmen Stensundsvägen, betesfälla
(LJRS ).
1 663 - Ep ilecta linogri sea: I ex I 5/8, I ex 16/8 Trosa (LJ RS).
2693 - Xestia c-nigrum : I ex 15/6 på pannlampa Spåtorp, Vagnhårad (LJ RS) I ex 24-25/8, I ex 26/8, I ex 3 1/8,
I ex I /9, I ex 11 /9, I ex 12/9, 2 ex 13/9, I ex 18/9 , I ex 2 1-22/9, I ex I/ I OTrosa,5ex 23/8-4/9, 4 ex 4/9-18/9
Lökholmen stensundsvägen, betesfälla (LJ RS).
1 697 - Xestia rhomboidea: 2 ex 15/8, I ex 3/9 Trosa. (LJ RS).
2708 - Pyrrhi a umbra: I ex 14/7, I ex 16/7 Trosa (LJ RS).

Övrigt
En jättestor åkergroda (hona) med 3 ben som mumsar fjärilar vid fällan I 0/9 Trosa (LJRS)
Myskbock visade sig återigen komma till lockbete I ex 7/7 Nynäs slott (LJ RS)

Kommentar om kläckning av fjärilar nämnda i 2011 års rapport
Uppfödning av A.tridens från ägg till imago: En hona hittades 13/7 på ljus i Trosa. Honan togs för äggläggning.
Den lade ca 50 vita ägg 14/7. Larverna kläcktes efter ca I O dagar och var I 3/8 ca 3 cm långa. Flera larver
släpptes ut så att endast 20 larver var kvar. Hälfte n av larverna ( ca I O ex) hade gått ned till förp uppning 21 /8.
Under 20 12 kläcktes totalt 2 ex i maj (i nomhus), I O ex 12/7 - 22/7 (puppor förvarade utomhus).
Text och fältbilder: Jesper Lind
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