
Storfjärilar på Sörmlandskusten 2013 

Rapporten omfattar hela Sörmlandskusten upp till läns gränsen mot Stockholm och ner till gamla landskaps gränsen 
mot Östergötland. Denna ordning gäller sedan 1995, dessförinnan omfattade rapporten Nyköpingsområdet och då 
med en radie av tre mil från staden. (Landskapsgränsen är numera flyttad så att den sammanfaller med länsgränsen 
mot Östergötland). Det är dock inga storfjärilsfynd som behöver strykas från "Södra Sörmlands-listan". Däremot 
är det säkert fynd som bör korrigeras i egenskap av "Nytt sörmlandsfynd". 
Detta år blir det 31 :e året i rad d. v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan 
redovisar nya arter 2013 och några äldre fynd samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 767 arter 
hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. 

Denna rapport redovisar 5 nya arter leverfärgat ängs.fly, igelknoppsrörjly, midsommarmätare, krypvideglasvinge 
och gulpannad lavspinnare (1970). 

Säsongen började trevande med ganska få djur på dukarna trots fina förutsättningar. Kylan låg kvar länge bla så 
låg isen på Yngaren fortfarande kvar 10/5!!! Många försommar spinnare flög först en bit in i juli. Så frågan var 
hur senare års nyetableringar skulle stå sig. Det var en sommar med ganska futtig flygning generellt. Endast ett 
par kvällar med godkänd mängd som surrade runt lamporna. Anneli och Staffan Kihl (ASK) hittade en hel del kul. 
Kenneth Andersson (KA) fick något nytt. Andreas Grabs (AG) har även i år gästspelat vid kusten. Jesper Lind (JL) 
har bättre tomtfälla en mig, vilket inte visade sig i år. Karl Källander (KK) har haft en ljusfälla vid Kvarnkärr nära 
Hummelvik på Tunabergshalvön och den har gett en hel del trevliga fynd, vilket ger hopp om kommande säsong. 
Ett bra och uppiggande initiativ. 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: 
Flyn: 
Spinnare - Svärmare: 
Dagfjärilar: 

1 ny - nu 243 arter 
2 nya - nu 306 arter 
2 nya - nu 145 arter. 
ingen ny 73 arter 

Midsommarmätare 

Midsommarmätare Antonecloris smaragdaria 1 ex 13/6-6/7 ljusfälla vid Kvarnkärr 2 km väst Hummelvik (KK). 
Se separat notis. 
Leverfärgat ängs.fly Apamea epomidion 3 ex 12-27/ Askö ljusfälla (JL) redovisas av Jesper. 
Igelknoppsrörjly Archanara sparganii 1 ex 28/7-14/8 ljusfälla vid Kvarnkärr (KK) och lex 10/9 Arnö. Mycket 
överraskande fynd. Se separat notis. 
Gulpannad lavspinnare Eilema pygmaeolum 1 hona frihåvad 3/8 1970 Lasse Skog Se separat notis. 
Krypvideglasvinge Synanthedonflaviventris 1 ex på feromon 1-12/7 och 2 ex 13-25/7 Jägarhult, Trosa (JL). Inte 
oväntat, flit lönar sig Och redovisas av Jesper. 

Intressanta arter för området 

Mätare 
Ringad eklavmätare Boarmia punctinalis Många ex på flera lokaler efter kusten i juni. Etableringen fortskrider 
för fullt sedan 2010 då det 1 :a exemplaret sågs. 
Rödbrämad lövmätare Jdaea humi/iata 1 ex 26/6-1978 Tunaberg. Fjärilen finns i Lasse Skoogs samling och kan 
vara det första sörmlandsfyndet. 
Rödpudrad lövmätare Idaea muricata Många fynd i juli på flera kustlokaler. Den har ett tydligt uppsving, så 
även 2012. Normalt ett "myrdjur" 
Pi/gördelmätare Cyklophora pendularia 1 ex 13/7 Brannäs Ox. En sällsynt art. 
Olivgrå fältmätare Dystroma infuscata 15 ex 26/6 Bötet. Ett bra år för arten. 
Krönt malmätare Ch/oraclystis v-ata 1 ex 27 /7 Ludgo (ASK) Arten är nu bofast i vårt område. 
Höstjfikmätare Ennomos autumnaria 1 hona 5/9 i skymningen Brannäs, sällsynt art. 
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Flyn 
Treuddtecknat afton.fly Apatele tridens 1 hane södra Bötet 26/6, kommer ytterst 
sällan till ljus. 
Alaftonjly Apatele alni 1 ex 25/5 Bötet, 1 ex 30/5 Ludgo (ASK) och 1 ex 15/7 
Brannäs, sällsynt art. 
Spjutafton.fly Apatele cuspis 2 ex Nynäs 17/7 3 ex 18/7 och 1 ex 2/8 Brannäs, ett 
normalt år. 
Kommajord.fly Agrotis ipsilon 1 ex Ludgo 7 /10 (ASK) ej sedd på många år. 
Rödkantat jord.fly Eugraphe sigma 2 ex 7/7 Södra Bötet, 1 ex 7-27/7 Kvarnkärr (KK) 
>50 ex 7-27/7 Kvarsebo (KK) och 1 ex 17/7 Nynäs, spridningen fortsätter. 
Gråvattrat band.fly Epilecta linogrisea 2ex 2/8 Brannäs, lex 28/7-14/8 Kvarnkärr 
(KK) 
Gråribbat kvälls.fly Naenia typica 2817 och 2/8 Brannäs på bete, "aldrig på ljus" 
svår art. 
Jordgrått ängs.fly Apames oblonga I O ex 28-14/8 Brannäs (KK). 1 ex 2/8 Brannäs. 
En ovanlig art. 
Ragg/ly hyppa rectilinea 2 ex 26/6 Södra Bötet sparsamt förekommande art. 

Alaftonfly Apatele alni 
Foto Andreas Grabbs 

Rosa Jungfru.fly Eucarta virgo 1 ex 13/6-6/7 och lex 8-29/9 Kvarnkärr (KK) 4:e och 5:e för området. 
Brungult nässeljly Abrostola triplasia 1 ex 18/7 vid Brannäs. 
Inbuktat vecklar.fly Zenobia retusa 17 ex 2/8 Brannäs 10 på bete, 7 på ljus, normalt svår art. 
Vassrör.fly Archanara dissoluta 7 ex 2-15/8 Brannäs. 
Platinjläckat metalljly Autographa bractea 5 ex 17 /7 Nynäs. 
Svart.fläckat glansly Pseudeostrata candidula I ex 23/5-12/6, 1 ex 13/6-6/7, 1 ex 15/8-7 /9 Kvarnkärr 
Snedstreckat mottjly Schrankia costaestrigalis 1 ex 18/7 Brannäs. 

Dagfjärilar 
Hagtornsjjäril Aporia crataegi 1 ex7 /6-1961 Tystberga L. Skog, arten fanns då på fastlandet. 
Videfuks Nymphalis xantomelas I ex 17/4+20/4 Linbacke, 1 ex 19/4 Arnö, 12 ex 21/4 Brannäs, 4 ex 25/4 
Brannäs, 2 ex Tullgarn 8/5, 3 ex 8/7 Brannäs våtmark. Arten verkar finnas efter hela kusten. 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 1 hona 21/7-6loch 2 honor 10/8-62 i Tystberga, 1 hona 7/8-78 
Tunaberg Lasse Skog. Mycket ovanlig art nu för tiden. 
Å·ngsnätfjäril Melitaea cinxia 15 larver Långbro Tystberga juli 1971, 1 ex 30/5-81 Tunaberg L. Skog. Numera 
utgången från södra Sömland. 

Spinnare - Svärmare 
Stor dagsvärmare Macroglossum stellatarum 1 ex 25/7 Arnö på min kaprifol. 
Nagelspinnare Aglia tau 2 ex 10/5 Kvarsebo på ljus, 1 ex 20/5 Kvarsebo på ljus. Det sågs inget ex vid Bötet 
men vid K varsebo finns den kvar. 
Askgrå harfotspinnare Dicallomerafascelina lex Södra Bötet 7/7, det var många år sedan sist. 
Buskringspinnare Malacosoma neustria 30 ex 17/7 Nynäs, förekommer oftast fåtalig. 
Poppe/tandvinge Notodonta phoebe I hona 15/7 Brannäs, sällsynt art. 
Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea 3 ex 26/6 och 1 ex 1/7 Brannäs, på väg norrut, ny lokal. 
Brungrå högstjärt Pyagera anastomosis 11 ex 23/6-18/7 Brannäs på 3 kvällar. 
Rödaktig blekmaskspinnare Thetea ocularis 1 ex 20/7 Brannäs, 
Brunaktig sikelvinge Drepana curvatula 3 ex 25/6 Södra Bötet, >50 ex 7-27/7 Kvarnkärr (KK) 
Vit tigerspinnare Spilosoma urticae I ex 13/6-6/7 Kvarnkärr (KK). Endast ett handfull fynd på fastlandet och ej 
noterad i området på 20 år. 
Vit trågspinnare Nycteola albula I ex 2/8 Brannäs, finns kvar trots vintern. 
Kungslavspinnare Lithosia qadra I ex 17 /7 Nynäs och 1 ex 18/7 Brannäs våtmark Oxelösund. Arten finns kvar 
men betydligt färre än fjolårets 20 ex. 
Punktlavspinnare Pelosia muscerda 3 ex 17 /7 Nynäs, 1 ex 1/8 Ludgo (ASK), 1 ex 2/8 Brannäs, 1 ex Trosa 11/8 
(JL). Med så många fynd, endast något enstaka tidigare sen det första fyndet för landskapet 1999, så måste man 
betrakta arten som bofast i området. 
Guldgul lavspinnare Eilema sororcula 2ex 23/5-12/6 Kvarntorp (KK) 2:a och 3:e fyndet. 
Rödhalsad Lavspinnare Atolmis Rubricollis 1 ex Nynäs 17 /7 en ovanlig art. 

Jan Sjöstedt, Fabelstigen 79, 611 45 Nyköping. 0155/97168, atropos@hotmail.se 
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Igelknoppsrörjly Archanara sparganii 
Natten till den 10/9 var mycket mild och ganska blåsig, med andra ord 
bra fjärilsväder. Av det skälet hade jag tomtlampan tänd för första gången på 
länge. Eftersom att jag är nattarbetande kunde jag dessvärre konstatera att 
flygningen märkligt nog var mycket dålig denna natt. Endast ett fåtal djur i 
billyktornas sken på hela natten. Av denna orsak så tittade jag inte i fällan 
förens jag vaknat på em. Endast en fjäril i fällan och den upptäckte jag när jag 
skulle stänga, sittandes i locket. Jag såg genast att det var en spargani. Nytt 
områdesfynd, men var det ett nytt landskapsfynd? Dessvärre inte, men väldigt 
kul och överraskande. Jag har endast sett arten ett par ggr tidigare och då på 
Öland. Senare på hösten fick jag ett mail av Karl Källander som haft en fälla 
på Tunaberg och han hade också tagit ett exemplar i perioden 28/7-14/8. Båda 
dessa djur får betraktas som migrerande men kanske i framtiden bli bofast. 

Gulpannad lavspinnare Eilema pygmaeolum Under hösten besökte jag 
Lasse Skog för att umgås och titta på hans "gamla samling" från början av 
1960-talet till början av 1980-talet. Det satt mycket spännande i lådorna, varav 
flera fynd redovisas i denna rapport. När jag till slut (vid I-tiden på natten) 
kom fram till de "oäkta" spinnarna såg jag genast en liten fjutt, en hona. Jag 
fick genast känslan, kunde det vara en pygmeola/pallifrons/pygmaeolum. Som 
jag efterforskat detta djur. Uppgiven i litteratur som sörmländsk art, men jag 
har aldrig hört om någon som fått den i Sörmland. Men nu satt det en hona väl 
etiketterad framför mig. Frihåvad 3/8 1970 Sandvik Tunaberg. Lasse kunde 
berätta att han tagit djuret på dagen och exakt var det var. Han kom mycket väl 
ihåg fyndet och hade alltid funderat över vilken art det var fråga om. 

Midsommarmätare Antonecloris smaragdaria 

Foto Andreas Grabbs 

Under sommaren har Karl Källander haft en ljusfälla vid Kvarnkärr på Tunabergshalvön sydväst om Nyköping. 
Jag och Kennet A. samlade en hel del i detta område för ca 20 år sedan, men det har varit dåligt med besök på 
senare år. En ljusfälla ger förstås helt andra resultat än singelnätter så även denna. I perioden 13/6-6/7 så fastnade 
denna rara art, inte helt oväntat och jag själv har tittat mycket noga på allt grönt som snurrat runt lamporna de 
senaste åren. Med vetskap om att mätare går ganska dåligt i fällor och särskilt under årets ljusaste tid så kanske 
arten kan finnas bofast på fastlandet i Sörmland. På Utö är den känd sedan många år. 

Midsommarmätare Antonecloris smaragdaria. Foto: Petter Simonsson 
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