
Intressanta fjärilar noterade i 
Trosa och Mörkö området 2013 

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), Göran Liljeberg (LGÖS), Jesper Lind (LJRS), Jan Sjöstedt SJTS), 
Mark Toneby (TOBS). 

Sammanfattning 
Efter en vinter med både kyla och snö noterades det första fjärilsfyndet för året den 11/3 då en Phragmatobia 
fuiginosa , Rostvinge larv kröp i vägkanten vid gården Löten på Mörkö. De första Aglais urticae Nässelfjärilarna 
sågs på vingarna en solig dag i Trosa 31/3. I ljusfällan i Trosa kom de första fjärilarna 2 ex av Apocheimapilosaria 
Grå tjädermätare 12/4 (LJRS). 
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en har varit igång under hela säsongen. Den entomologiska 
undersöknings aktiviteten inom Trosa, Mörkö området har varit högre under året jämfört med senare år. Ett stort 
jobb har lagts ned för att undersöka sällsynta glasvingars förekomst i östra Södermanland. Flera feromonfällor för 
glasvingar har varit utplacerade under juni och juli. Dessutom har betesfällor placerats ut på Askö under juli- aug 
(LJRS). 

Som helhet bjöd 2013 på ett mycket bättre fjärilsväder än året innan. Med mycket sol och relativt gynnsam 
temperatur. Det var dock få riktiga värmeböljor med över 25 grader under sommaren. Även hösten har varit varm 
och mild. Det senaste fjärilsfyndet för säsongen var ett exemplar av flyet Conistra vaccinii Lingonplattfly som kom 
i ljusfällan 14/11 (LJRS). 

Videfuks, övervintrad. Foto Jesper Lind Videfuks, övervintrad. Lägg märke till de ljusa benen. 
Foto Jesper Lind 

Helhets intrycket av fjärilsåret 2013 är att många arter har minskat jämfört med ett "normalt" år troligen pga. den 
riktigt dåliga sommaren 2012. Bl.a har gruppen bandflyn t.ex Noctua pronuba Allmänt bandfly uppträtt i mycket 
lägre numerärer än vanligt. Även lavspinnarna har varit mer ovanliga än "normalt". De allra flesta vanliga arterna 
har dock visat sig även 2013 men med färre individer än vanligt. Trots det har 5 nya arter hittats för området (se 
nedan). Dessutom har både Nymphalis xanthomelas Videfuks och_Pelosia muscerda Punkterad lavspinnare som 
hittades nya förra året verkat etablera sig i området (LJRS). 

Vårt allmänna intryck är att fjärilsförekomsten i år har varit ännu sämre än 2012 både vad gäller dag- och 
nattfjärilar. Några undantag finns. Nässelfjärilarna har legat på nära normal nivå, medan Påfågelöga, blåvingar 
och gräsfjärilar har förekommit sparsamt medan Sorgmantel nog har flugit normalt. Favoriten Aspfjäril har inte 
synts till alls (TOBS). ) resp. endast en gång 20/6 (BEB). Även Apollofjärilen verkar ha haft ett dåligt år, endast 
en obs vid Källviksvägen 22/7 och Hagtomsfjärilen kunde inte bekräftas på fjolårslokalerna på Askö (BEB). 
Skogsgrässfjärilen var oväntat sällsynt på mina "gamla" lokaler (BEB). 

I Trosatrakten observerades många Tistelfjärilar redan i början på maj, vilket kan ha sin grund i att ett par klasser 
på Vitallisskolan fått som pedagogisk uppgift att föda upp (inköpta) larver av arten för att följa utvecklingen till 
färdig fjäril som sedan släpptes. Det kan också förklara en riklig lokal förekomst av arten i nästa generation i 
Tureholmsområdet den 31/7 (BEB). 
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Flera perioder av migration har inträffat under året med bl.a. följande migrationsfynd. Ett frågetecken har satts på 
några arter där det var svårt att veta om fynden var migranter eller kläckta inom området. 
(?) Sciota fumella (Östligt molnmott), (?) Nymphalis xanthomelas (Videfuks), Vanessa atalanta (Amiral), (?) 
Cynthia cardui (Tistelfjäril), Agrius convolvuli (Åkervindesvännare ), (?) Pelosia muscerda (Punkterad lavspinnare ), 
Autographa mandarina (Silverlinjerat metallfly), Autographa gamma (Gammafly), Syngrapha interrogationis 
(Frågetecken metallfly), Xestia c-nigrum (C-tecknatjordfly). 

Fem nya arter för Trosa/Mörkö området noterades 2013 
l .Glasvingen: Synathedon Oaviventris - Krypvideglasvinge. Den första nya arten för området är en glasvinge 
som lever på sälg och vide. Under juni och juli gjordes ett stort jobb för att se om nya glasvinge arter för området 
kunde hittas. Därför var flera feromonfällor för olika glasvingar utplacerade. Bl.a har fällor varit uteplacerade vid 
Stensund, Egilsvik, Tullgarn, Jägarhult, Askö och i Trosa. Krypvideglasvingen som är ny för området kunde bara 
hittas i fällan som var placerad vid Jägarhult där 3 exemplar kom under juli. Arten är ny för området men inte 
oväntad eftersom den hittats i Södennanland och närmare bestämt i Stockholmsområdet, Mariefredområdet samt 
i Katrineholmstrakten tidigare (LJRS). 

2.Mätaren : Boarmia punctinalis - Ringad eklavmätare: Den andra nya arten för området dök upp i en ljusfälla 
i Trosa den 27/5. Det är en mätare som lever i lövskog gärna med ek. Arten är på expansion norrut i Sverige och 
väntad i Trosa området. Den har för några år sedan etablerat sig i Nyköpingsområdet. Så det är troligt att den är 
bofast även i Trosa trakten om än fortfarande ovanlig (LJRS). 

3.Flyet: Apamea epomideon - Leverfärgat ängsfly. Den tredje nya arten för området är mer oväntad eftersom 
den har en mer sydlig utbredning med fasta bestånd i Skåne och framförallt på Öland. Där den expanderat under 
senaste 10 åren. Enstaka fynd är gjorda i Småland och på Gotland. 2012 hittades det första fyndet i Södennanland i 
Katrineholmstrakten men betraktades då som en trolig migrant. De tre nu funna exemplaren på samma lokal, Askö, 
talar dock för att arten kan vara bofast i Trosa området. Lokalen där de hittades är också en lämplig plats för arten 
så det är nog troligt att den är bofast inom området. De närmaste åren får utvisa om så är fallet. Arten lever i glesa 
lundar/ lövskogar gärna ekskog med kraftig gräsundervegetation (LJRS). 

Krypvideglasvinge Foto Morten Top Jensen Ringad ek.lavmätare Foto Morten Top Jensen 

4. Flyet: Apamea unanimis - Flenängsfly. Den fjärde nya arten har troligen varit bofast inom området under 
lång tid och kanske finns det redan fynd av arten inom Trosa trakten men ej noterats i "rullorna". Nu noterades 
arten i en ljusfälla i Trosa den 30/6. Eftersom arten lever i fuktiga marker med bl.a bladvass så är den troligen 
etablerad runt Trosa där det finns många lämpliga lokaler som har "rätt" biotop (LJRS), 

5. Mottet: Sciota fumella -Östligt molnmott: Den femte nya arten för området är oväntad och kanske en 
migrant. Detta mott är i Sverige en stor sällsynthet och mig veterligen finns bara fynd från Södennanland där 
en bofast population finns på Utö i Stockholmsskärgård. Där arten är relativt sällsynt. Dessutom finns fynd från 
södra Gotland. Arten har en östlig utbredning i Ryssland och Asien. Arten kommer till ljus om natten. Larvens 
biologi är dåligt känd (LJRS). 

Sid. 31 



Komplett lista över årets intressanta fynd samt uppföljning av några fynd från 2013 
(fet text för troliga migranter). 

14 - Hepialus humuli : 2 ex 23/6 Trosa (LJRS). 
167 - Taleporia tubulosa: 1 ex 11/6, 1 ex 12/6,1 ex 13/6, 1 ex 16-19/6,1 ex 25/6 Trosa (LJRS). 
178 - Canephora hirsuta: 1 ex en säck 25/6 Jägarhult (SJTS, LJRS). 
1443 - Synanthedon myopaeformis: 1 ex 13/7 feromonlockning Trosa (LJRS). 
14xx - Synanthedon andraeniformis: 5 ex 25/6 feromonlockning Stensund (LJRS, SJTS). 
1447 - Synanthedon flaviventris : 1 ex 1-12/7 samt 2 ex 13-22/7 i feromonfälla Jägarhult (LJRS). Ny för 
området. 

1516 - Sciota hostilis: 1 ex 25/6 Trosa (LJRS). Sällsynt inom området. 
1516a - Sciota fumella: 1 ex 25/6 Trosa (LJRS). Ny för området. En mycket sällsynt art i Sverige som har en 
fast population på Utö i Södermanland samt är funnen på södra Gotland (LJRS). 
1676 - Microstega hyalinalis: 1 ex 11/7 Trosa (LJRS). Sällsynt och enstaka. 

1714 - Erynnis tages: 1 ex 25/5 Långnäs, Trosa, Ny lokal (LJRS). Tämligen tallrik på skogsbilväg i Örboholm 
28/5 och 17/6 (BEB). 
1720 - Carterocephalus silvicolus: 3 ex 17 /6 Viksberg/Örboholm (BEB). 
1724 - Hesperia comma: 2 ex 31/7 EkebonäsNästerljung (BEB). 
1726 - Parnassius apollo: 1 ex 22/7 Källviksvägen (BEB). 
1728 - Papilio machaon: 1 ex 17/6 Viksberg/Örboholm (BEB). Ovanlig inom området. 
1731 - Aporia cratagi: Inga fynd trots eftersökning på Askö vid lämplig tid (BEB). 
1745 - Limenitis populi: 1 ex 20/6 Tureholm (BEB). 1 ex 25/6 Jägarhult (LJRS, SJTS). Inga fynd 2013 i Dal, 
Hölö (TOBS). 

1748 - Nymphalis xanthomelas: Efter 201 2 års invasion av arten kan man med glädje konstatera att den 
lyckats övervintra och troligen dessutom föryngra sig inom området under 2013 . Ett flertal fynd gjordes inom 
området 2013av både övervintrande och nykläckta exemplar. 
Övervintrande individer: 
1 ex 14/4 Trosa, 2 ex 20/4 flyger över tomten i Trosa i parningsflykt. 6-7 ytterligare observationer görs 20/4 i 
Trosa. Dessa 6-7 ex kan studeras bra via kikare och fotograferas och på så sätt urskiljs minst tre olika individer. 
2 ex kommer 21/4 på bete (på eftermiddagen) på tomten i Trosa (LJRS). 
Larvkolonier eftersöktes i Trosa vid midsommartid men inga fynd gjordes, troligen var det då redan för sent att 
leta efter larver eftersom fräscha nykläckta fjärilar noterades veckan efter. Eftersom inga larvkolonier kunde 
konstateras kan man inte vara 100% säker att de nykläckta individerna som hittades i Trosa faktiskt har föryngrat 
sig i området. Det är dock mycket troligt att så är fallet att de nykläckta individer som beskrivs enligt nedan 
faktiskt är kläckta inom Trosa området. 
Inom området troligen kläckta individer: 
1 nykläckt exemplar 29/6, 1 nykläckt exemplar 30/6 samt 1 nykläckt exemplar 1/7 på tomten i Trosa (LJRS). 
2 fräscha ex 1/7 Tullgarnsnäs (LJRS), samt ett dito 3/7 vid Örboholm (BEB). 



1752 - Vanessa atalanta: 1 ex 22/6 Tullgarn (LJRS). 1 ex 
21/6, 1 ex 30/6, 1 ex 3/7, 1 ex 14/8, 1 ex 15/8, 1 ex 20/9 
samt 2 ex larver 3/7. Min uppfattning är nog att de flesta 
av dessa har hört till inhemska generationer (TOBS) ). 
Sommarens första ex på tomten i Trosa sågs 9/7 och var 
generellt mycket ovanligare än året innan trots permanent 
utlagt lockbete (BEB). 
1753 - Cynthia cardui: 1 ex 3/6, 1 ex 27/6, 1 ex 26/7, 1 ex 
15/8, 1 ex 21/9 Dal Hölö (TOBS). Min uppfattning är nog 
att de flesta av dessa har hört till inhemska generationer 
(TOBS). Många ex 31/7 Tureholmsområdet (BEB). 
1757 -Argynnis paphia: Första fyndet 31/7 därefter mycket 
allmänt förekommande vid Dal Hölö (TOBS) samt riklig 
också på Askö 16/7 och flera Trosalokaler under juli-aug 
(BEB). 
1760 - Fabriciana adippe: Sparsamt vid Dal Hölö 
(TOBS). 
1792 - Maniola jurtina: 1 ex 16/7 Askö, 1 ex 31/7 samt 1 
ex 1/8 Mättinge, 1 ex 2/8 samt 1 ex 3/8 Karlsborg/Trosa 
(BEB). 1 ex en hona 14/8 ca 500 m SSO från Dal Hölö, ny 
för lokalen (TOBS). 
1799 - Lasiommata megera: 1 ex 15/8 Stendörren (BEB). 

Foto Bengt-Erik Bengtsson 

1800 - Lasiommata maera: Flera fynd juni-juli samt 1 sent nykläckt ex 7 /9 2:a generationsfynd , Dal Hölö 
(TOBS). 
1804 - Thecla betulae: 1 ex 3/8 samt 1 ex 6/9 Stensund (BEB). 
1813 - Lycaena hippothoe: 3 ex 25/6 Jägarhult (LJRS, SJTS). 
1819 - Glacopsyche alexis: 1 ex 31/5 Spåtorp, Vagnhärad (LJRS). Fynd på natten med hjälp av pannlampa. 

1858 - Hemithea aestivaria: Arten flög vid normal tid 2013 och betydligt tidigare än 2012 fynden. 1 ex 27/6, 1 ex 
28/6, 1 ex 30/6 samt 1 ex 5/7 Trosa (LJRS) 
1892 - Idea seriata: 1 ex 29/6 Trosa (LJRS). Relativt ovanlig inom området men vanligast förekommande i 
trädgårdar. Arten går inte gärna på ljus men kan hittas sittande på väggar och staket inom villaområden. 
1907 - Larentia clavaria: 15/8 hittades larver på stockros 
Dal Hölö (TOBS). 
1926 - Epirrhoe rivata: 1 ex 24/7 Trosa (LJRS). 
1936 - Anticlea derivata: 1 ex 7 /5 Trosa (LJRS). 
1937 - Mesoleuca albicillata: 1 ex 12/6 Dal, Hölö (TOBS). 
2000 - Perizoma hydrata: 1 ex 31/5 Spåtorp, Vagnhärad 
(LJRS). 
2013 - Eupithecia immundata: 3 ex 11/6 Egilsvik, Mörkö 
(LJRS). Håvade på eftermiddagen. Kul att konstatera att 
arten finns kvar vid Egilsvik. 
2123 -Apeira syringaria: 1 ex hane 28/6 samt 1 ex hona 
12/7 Trosa (LJRS). Sällsynt inom området. 
2132 - Lycia hirtaria:l ex 24/4, 1 ex 26-27/4 samt 1 ex 28/4 
Trosa (LJRS). Få fynd 2013. 
2150 - Boarmia punctinalis: 1 ex 27 /5 Trosa. Ny art för 
området (LJRS). Arten är sedan några år etablerad i 
Nyköpingstrakten så det var förväntat att den skulle dyka 
upp här i Trosa området. 

2176 - Trichiura crategi: 3 ex 16/8 Dal Hölö (TOBS). 
2179 - Malacosoma neustria: 1 ex 9/7 samt 1 ex 28/7 Trosa 
(LJRS)._ Foto Jesper Lind 

2189 - Endromis versicolor: 1 ex en hona 3/5 Trosa. Togs in för äggläggning. Den lade ett stort antal, ca 200 ägg 
när den försågs med björk.kvistar. Honan släpptes efter äggläggningen. Äggen som först var gula ändrade färg till 
brun/brunröda efter 2-3 dagar. Färgen liknade små björk.kvistars färg. Dessutom 1 ex en hane 6/5 Trosa.(LJRS). 
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2190 - Lemonia dumi: Inga fynd trots eftersökning vid bra förhållanden. Det var soligt och varmt på 
förmiddagen 6/10 då den eftersöktes vid Långmaren, Käll vik, Sand vik och Studs vik. Frågan är om arten finns 
inom området? 
2194 - Aerius convolvuli: 1 ex 19/8 på kaprifol, Trosa, 1 ex en hona 21/8 i ljusfällan Trosa efter att ett exemplar 
observerats på kvällen besökande kaprifol och tobak, 1 ex 24/8 på kaprifol och tobak Trosa (LJRS). 

Åkervindesvännare Foto Jesper Lind 

2206 - Hyles galii: 2-3 ex 25/7, 4 ex 26/7, lex 28/7, 2 ex 29/7 samt 1 ex 10/8 Trosa som besökte såpnejlika. 
(LJRS). Fler fynd än 2012. 
2231 - Odontosia siversii: 1 ex 30/4 Dal, Hölö (TOBS). 

2255 - Miltochrista miniata: 5 ex 15-19/7 samt 1 ex 24/7 Trosa (LJRS). 2 ex 1/8 Dal Hölö (TOBS). 
2259 - Pelosia muscerda: 1 ex 11/8 Trosa. Förra året ny för området men nu är den nog troligen bofast i östra 
Södermanland eftersom flera fynd gjorts också i Nyköpingsområdet under 2013 (LJRS). 

2299 - Trisatels emortualis: 1 ex 12-27/7 Askö, betesfälla (LJRS). Enstaka och sällsynt inom området. 
2315 - Catocala fraxini: 1 ex 28/9 Dal Hölö (TOBS) 
2319 - Catocala promissa: 7 ex 12-27/7 samt 26 ex 28/7-10/8 Askö (LJRS). Arten var mycket allmän på lokalen._ 
2322 - Catocala sponsa: 1 ex 28/7-10/8 Askö (LJRS). 
2339 - Nola aerugula (centonalis): 1 ex 9/7 Trosa (LJRS). Enstaka och sällsynt inom området. 
2358 - Autoerapha eamma: 1 ex 28/5 Trosa, 7 ex 31/5 Spåtorp, Vagnhärad, 1 ex 1/6, 1 ex 13/6, >25 ex 23/6, 1 
ex 26/6, 2 ex 27/6, 2 ex 28/6, 1 ex 29/6, 1 ex 5/7, 2 ex 25/7, 1 ex 26/7, 2 ex 28/7, 3 ex 29/7, 1 ex 19/8, 2 ex 20/8, 
1 ex 21/8 Trosa samt 1 ex 28/7-10/8 Askö. (LJRS) 
3 ex första fyndet 3/6 därefter mycket allmän i Dal Hölö under hela sommaren (TOBS). 
2362 -Autoerapha mandarina: 1 ex 1/8 Dal, Hölö (TOBS). Trolig migrant. 
2363 -Autographa bractea: 1 ex 5/7, 1 ex 26/7 samt 1 ex 28/7 Trosa (LJRS). 
2366 - Synerapha interroeationis: 1 ex 6/7 samt 1 ex 20/7 Trosa (LJRS). 
2375 - Morna alpium : 1 ex 12-28/7 Askö (LJRS). Arten är väl etablerad på Askö men mer sällsynt på fastlandet. 

Flenängsfly Foto Göran Liljeberg 

Sid. 34 



2421 - Apamea epomideon: 3 ex 12-28/7 Askö, betesfälla (LJRS). Ny art för området. Kan arten vara bofast 
eller är det migranter? Det är dock troligt att arten är bofast eftersom tre fynd noterades på samma lokal. 
2428 - Apamea unanimis: 1 ex 30/6 Trosa (LJRS). Ny för området. Förbisedd? 

2433 -Apamea.scolopacina: 1 ex 28/7 Trosa, 1 ex 28/7-10/8 Askö (LJRS). 
2451 - Luperina testacea: 1 ex 17 /8 samt 1 ex 20/8 Trosa. En art som är mycket allmän i Södra Götaland t.ex. på 
Öland men är ovanlig i Södermanland. Är den på väg att bli vanlig även här? 
2460 - Hydraecia nordströmi: 1 ex 24/7 Trosa (LJRS). En art som har blivit ovanligare i området de senaste 10 
åren. 
2475 -Arenostola phragmitidis: 1 ex 24/7 samt 1 ex 28/7 Trosa (LJRS). 
2477 - Charanyca trigrammica: Arten är nu riktigt allmän en av de vanligaste arterna på min tomt i Trosa (LJRS). 
2492 - Ealphria venustula: 1 ex 11/6 samt 1 ex 15/6 Trosa (LJRS). 
2522 - Litophane socia: 1 ex 27/5 samt 1 ex 1/6 Trosa. I år få fynd. (LJRS) 
2545 - Conistra rubricosa: 1 ex 25/4, 1 ex 26-27/4, 2 ex 4/5 samt 2 ex 6/5 Trosa (LJRS). 
2546 - Conistra rubiginea: 1 ex 2/5, 1 ex 5/5 samt 1 ex 23/5 Trosa (LJRS). 
2556 - Xanthia aurago: 1 ex 20/9-3/10 Trosa (LJRS). Få fynd i år 
2576 - Polia hepatica: 1 ex 25/6 Dal, Hölö (TOBS). 1 ex 6/7 Trosa. 2 ex 12-27/7 Askö (LJRS). 
2599 - Hadena bicruris: 1 ex 24/7 Trosa (LJRS). 
2646 - Actinotia hyperici: 1 ex en hona 17 /5 Trosa (LJRS). 2:a fyndet på min tomt. Sällsynt inom området 
förutom på öarna där den kan vara tämligen allmän, hittas då oftast som larv. 
2653 - Epsilia griscescens: 1 ex 10/8 Trosa (LJRS). 
2659 - Noctua comes: I år få ex 1 ex 21/8 Trosa samt 1 ex 28/7 -10/8 Askö, betesfälla (LJRS). 
2693 - Xestia c-nigrum: 1 ex 10/10 Trosa (LJRS). 
2697 - Xestia rhomboidea: 1 ex 21/8 Trosa. 3 exAskö 28/7-10/8, (LJRS). 

Övrigt: 
Myskbock visade sig återigen komma till lockbete 1 ex 12-27/7 Askö (LJRS). 

När det gäller övriga insekter fick jag en Taggbockshane som flög på ett lysrörsbelyst fönster. Skalbaggen 
är känd från trakten så det var mest roligt att kunna få den på egen tomt. I början av sommaren fanns både 
"vanliga" getingar och bålgetingar men de minskade markant under senare halvan av sommaren. (TOBS). 
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