
STORFJÄRILAR I SÖRMLANDSKUSTEN 2015 

Rapporten omfattar hela Sörmlandskusten upp till länsgränsen mot Stockholm och ner till gamla landskapsgränsen 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. 

I år blir det 33:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan redovisar nya arter 2015 
och några äldre fynd samt diverse andra arter av intresse. För närvarande är 782 arter hittade i området, (Det var 620 arter för 
30 år sedan!) som trots allt är ganska litet ca 8 mil långt och 3 mil brett. 

Denna rapport redovisar 5 nya arter varav 2 är nya Landskapsfynd - Eksikelvinge, Fruktträdslavmlitare, Malörtskapuschongfly, 
Violettgrått bandjfy och Storfläckigt bandjfy. 

Det var en sommar med dålig flygning generellt, enligt många samlare, men vi (Kennet och jag) hade mycket bra flygningar 
vid både Brannäs och Rysstoppen. Det var många kvällar med större mängd som surrade runt lamporna och det visade sig med 
ett antal ovanligare fynd och nyfynd. Några nätter på Rysstoppen hade vi över 2000 djur på dukarna. Anneli och Staffan Kihl 
(ASK) hittade också en del. Kenneth Andersson (KA) fick flera nya arter, bla på tomten. Jesper Lind (JL) har bättre tomtfälla 
än mig, vilket dock inte märktes i år heller, men flit ute i markerna lönar sig alltid. Karl Källander (KK) har haft ljusfälla 
och betesfälla vid Kvarnkärr nära Hurnrnelvik och på Brannäs. Dessa har gett en hel del trevliga fynd, i år också. Dessutom 
betesfällor på flera platser, vilket gett flera rara arter. Min egen tomtfälla är inte bra men en hane av åkervindesvärmare hittade 
ner bland äggkartongerna i augusti. Kennet fick 4 ex av en osannolik art på tomten, se notiserna. Jag och Kennet har dessutom 
varit ordentligt flitiga med dukarna. Vid några tillfällen körde jag fem nätter i rad. 

Den gamla uppdelningen av storfjärilar enligt Gullanders böcker är fortfarande redovisningsmodellen. Ni som sett listan förut 
ska känna igen er. Säsongen började tidigt i mars med bra flygning av grågul frostmätare och med de första videfuksarna redan 
i mitten av månaden. Den sista videfukshonan såg jag 7/5 på Brannäs. Försommaren var kall och mager med få djur på dukarna. 
En bit in juli kom någorlunda värme, som bestod hela sommaren med hyfsade temperaturer. 
Många arter var rejält försenade tex guldvingar. SensommSe notis! och ganska varm med 
några magiska flygningar. Hösten mer normal. Senare års nyetableringar har stått sig väl och 
flera nya arter kan betraktas som bofasta. Det gäller tex Eksikelvinge, Grågulfrostmätare och 
violettgrått band.fly samt Videfuks som setts på många ställen i år. 

Rapportörer: (JS) JanSjöstedt, (KA) Kennet Andersson, 
(KK) Karl Källander, (JL) Jesper Lind 

Nya arter för listan 
Mätare 
Flyn 
Spinnare - Svärmare 
Dagfjärilar 

1 ny. 
3 nya 
1 ny 
ingen ny 

nu 245 arter 
nu 314 arter. 
nu 14 7 arter. 
nu 74 arter 

Fruktträdslavmätare Peribatodes rhomboidaria 
Nytt landskapsfynd. 
Den 29/7 fick (K.K) 1 ex av denna väntade art på Björshult. Kul att besökare från 
inlandet kan få nya arter som man självt hoppats på i åratal. Se notis! 

Malörtskapuschongfly Cucullia artemisiae 
Nytt Landskapsfynd. 
4 ex på Kennets tomt i Oxelösund 14/7, 15/7, 21/7 och 23/7 mycket överraskande. 
Se notis! 

Storfläckigt bandfly Noctua interposita 
1 ex 26/7 (JS) på Rysstoppen. Se notis! 

Violettgrått bandfly Noctuajanthina 
3 ex minst, 5-15/8 Ryssbergstoppen. Se notis! 

Eksikelvinge Watsonalla binaria 
1 ex 15/8 (KA) Brannäs, 1 ex 16/8 (JS) Brannäs, 1 ex hona 24/8 (JS,KA) 
Rysstoppen. Se notis! 
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Fruktträdslavmätare 

Storfläckigt bandfly 

Violettgrått bandfly 

Eksikelvinge 



Intressanta arter för området. 

Mätare 
Rödbrämad lövmätare Jdaea humiliata > 20 ex många lokaler allmänt spridd nu. 
Benfärgad lövmätare Jdaea fuscovenosa > 10 ex på Banvallen i Oxelösund 21/7 spridning fortgår. 
Glimfältmätare Perizoma hydrata 1 ex i K varse bo 5/6 en av få lokaler, frihåvas oftast. 
Krönt malmätare Chloraclystis v-ata 1 ex 26/5 Brannäs och >20 ex på bla Ryssbergstoppen och Brannäs under 
augusti-septemper. (JS.KA) Arten är bofast och ganska vanlig i vårt område. 
Backmalmätare Eupithecia millefoliata 10 ex på Rysstoppen och Brannäs 27 /7 - 15/8 minst ett ex varje natt 
(KA,JS). 
Spenörtmalmätare Eupithecia trisignaria 1 ex på Rysstoppen l/8och 2 ex Brannäs 8/8.(JS,KS) 
Valerianamalmätare Eupithecia valerianata 1 ex på Brannäs 15/6 (KS) sällan på ljus lättare att håva. 
Grågul frostmätare Agriopis marginaria > 100 ex 3/3-12/3 vid Flättna och Brannäs(JS,KA). Mycket vanlig på 
allehanda marker efter kusten. Hur har vi kunnat förbise den. 

Flyn 
Treuddtecknat afton.fly Apatele tridens 4 ex Brannäs i juli arten har ett uppsving. 
Spjutafton.fly Apatele cuspis > 20 ex flera lokaler i mitten-slutet av juli. 
Kopparbrunt jord.fly A 1 ex Nävekvam Skeppsvik 22/8 (KA,JS) 
Gråvattrat band.fly Epilecta linogrisea 2ex Ryssbergstoppen och flera vid Brannäs. 
Vitfläckigt lund.fly Melanchra persicariae 1 ex 21/7 Arnö. 2014 togs en i Trosa det var 1 :a på 25 år. 
Brunviolett band.fly Noctua janthe > 50 ex 10/8 Rysstoppen. Områdets vanligaste bandfly i år. 
Absinthkapuschongffy Cucullia absinthii > 10 ex 21-23/7 Björshult 
Blågrått kapuschong/fy Cucullia lactucae 4 larver vid Ålbäck slutet av juli.(KA) 
Rosa Jungfru.fly Eucarta virgo > 20 ex, den sågs varje fångstkväll aug-sept Ryssbergstoppen, mfl platser. 2013 
togs 2 ex det 4:e och 5:e för området och 2014 >50 ex 
Brungult nässel.fly Abrostola triplasia 5 ex flera lokaler. 
Inbuktat vecklar.fly Zenobia retusa >20 ex Brannäs på bete och på ljus, har ännu en rejäl topp. 
Allmänt löv.fly Caradrina clavipalpis 1 ex Rysstoppen29/7 (KA) migrant? och sällan sedd 
Förväxlat stam.fly Hydraecia ultima 1 ex Rysstoppen 8/8-14 (JS) Det 2:a fyndet för området. JL har tagit 1 ex i 
Trosa tidigare. Detta djur samlades in, glömdes bort och återupptäcktes vid jultid, mitt första någonsin och jag 
har tittat på många "potatisar". 
Silverlinjerat metall.fly Autographa mandarina 1 ex 24/8 Rysstoppen (KA). 
Vinkelbandat ordens.fly Catocala nupta Flera ex bla Brannäs och Ryssbergstoppen. 
Vågbandat ordens.fly Catocala sponsa Flera ex på Brannäs . 
Snedstreckat mottjfy Schrankia costaestrigalis >20 ex Brannäs mfl platser från 14/7 till 15/10. 

Dagfjärilar 
Sälgskimmerjjäril Apatura iris 3 ex 19/7-19/8 Brannäs, >10 ex 19/7-19/8 Kvarsebo. (KK) 
Makaonjjäril Papilio machaon 1 hona 15/7 Karlslund Kvarsebo ett sent ex (JS) 
Apollo Parnasissus apollo lex observerade i Källviksområdet i mitten av juli (JS). 
Videfuks Nymphalis xantomelas > 20 ex Brannäs och i inlandet på våren och 2:a veckan i juli. 
Hedpärlemorjjäril Argynnis niobe > 40 ex Krognäs Buskhyttan mitten av Juli (JS,KA). 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae >20 ex 20/7-10/8 Hultebo Koppartorp ny lokal, sällsynt art. 
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe 4 ex 20/7-10/8 Hultebo Koppartorp, sällsynt art. 
Eldsnabb vinge Thecla betulae >5 ex i början av september på tomten på Arnö 20 
Slåttergräsjjäril Maniolajurtina > 20 vid Nynäs i mitten av juli på nyröjda ängsmarker, ny lokal. 

Spinnare - Svärmare 
Åkervindesvärmare Agrius convolvuli 1 hane Arnö 24/8, 2 honor 7/9 Arnö(JS), 1 ex 2/9 O-sund (KA). 
Nagelspinnare Aglia tau 6ex Södra Bötet 12/5-17 /5 bla 1 hona(KA,JS). 
Askgrå harfotspinnare Dicallomerafascelina lex Södra Bötet 20/7 (JS). 
Gulsvansspinnare Drymonia dodonae 10 ex Brannäs 29/6 (JS), nu etablerad här också. 
Vit trågspinnare Nycteola albula 1 ex 2/8 Brannäs,finns kvar. 
Smalsprötad bastardsvärmare Zygaene osterodensis 1 ex Oxelösund Tegeltorp 24/7 , foto i Artportalen taget av 
Lars Pettersson, mycket överraskande då arten ej setts sedan 70-talet. 
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Mindre bastardsvärmare Zygaene viciae normalt år, flera lokaler runt Tunaberg i juli (JS). 
Bredbrämad bastardsvärmare Zygaene loniceraee Normalt år flera lokaler runt Tunaberg i juli(JS). 
Grönglänsande metallvinge Adscita statices 2 ex 20/7 Hultebo Koppartorp ny lokal, sällsynt art 
Kungslavspinnare Lithosia qadra >20 ex slut juli till 23/8 Brannäs Oxelösund och Rysstoppen Nyk. 
Punktlavspinnare Pelosia muscerda > 10 ex juli-augusti Brannäs, +5 vid Rysstoppen. 
Vasslavspinnare Pelosia obtusa lex 7/8 Brannäs Oxelösund (JS) Synnerligen otippat med ett fynd till där som i 
fjol, då det var nytt landskapsfynd. Dessutom 1 ex i fälla 1-19/8 Kvarnkärr KK. 
Mygglik g/asvinge Synanthedon culiciformis 2 ex på feromon i juli vid Nynäs (JS). 

Jan Sjöstedt 0155/97168 atropos@hotmail.se 

På topp 

Från "stadens" högsta punkt lyser det välkomnande. Kennet är tydligen redan på plats konstaterar jag när jag 
svänger av motorvägen och vidare på Nävekvarnsvägen. Ett ensamt blått sken ovamör golfbanan och högt över 
alla andra ljus i fjärran. Vi har stämt möte på "Rysstoppen" denna varma sensommar kväll med svaga sydostliga 
vindar. Bommen är avhängd så det är bara att åka hela vägen upp. Han har tagit sina vanliga platser högst upp på 
toppen så jag hänger på vägen och krönkanten i själva skidbacken. Ut med alla beten även om det inte behövs då 
hela backen är full av blommande växter. Trädgårdsnejlika, lucern och renfana drar till sig massor av lokala och 
sträckande insekter. Renfanan som täcker hela toppen är mest populär 
med 1000-tals nektarhungrande småkryp. Vissa blomklasar är så fulla av 
fjärilar att det inte rar plats fler. De första fjärilarna är på duken direkt i 
skymningen. Bland de första är Rosa j ungfruflyet som är vanligt här, ca 
12 ex i natt. Bandflyn dominerar i antal ( 8 olika arter) och vanligast är 
Noctua janthe med mer än 50 ja kanske 100 ex på vår fyra dukar. Men 
även den lilla mörka, N. janthina, visar sig. Bland alla leverfärgade och 
kantfläckiga är ett väldigt mörkt ex, interposita måhända? In med den i 
burken. Det blir ett kraftigt inflyg av brunsprötade (säkert 15 ex totalt) 
som snor runt och stör mängderna på duken. Små malmätare såsom 
C. v-ata (krönt) och E. millefoliata (backmalmätare) känns dock igen 
lätt. Det är en myllrande oreda trots att det är fullt på äggkartongerna. 
Jag räknar till 50 djur på en kartong och försöker räkna alla på duken. 
Klart över 1000 fjärilar och med 4 dukar blir det mer än 4000 djur. 
Dags för första fikat, kaffe och kanelbullar. Snart är "önskepratet" 
igång eller minns du när ..... Vi sitter vid duken och det landar flygfän i 
kaffekopparna hela tiden. De kryper in överallt och när det kommer in en 
poppelsvärmare i byxbenet vid fotknölen så vill man ha ut den, annars 
tar den sig hela vägen upp. Dukarna är också fulla med "grisar" dvs alla 
stora stickande parasitsteklar. Deras stick känns rejält, där av öknamnet. 
Mängder av dykare, löpare och långhorningar. Myskbockar som ätit 
klart och nu landat på duken där de bråkar med fjärilarna. Diverse 
spindlar tjuvar åt sig av "våra" fjärilar. Vi går runt bland dukarna, allt 
bestäms och några hamnar i burken. Jag 
försöker notera alla storfjärilsarter jag ser, 
det blir ofta över 100 olika arter här. Efter 
några timmar, sommarnatten är kort, är det 
dags att åka hem, men vi återkommer i år 
och nästa. Denna natt blir det 135 arter med 
flera rara fynd bla gråvattrat bandfly och 8 
kungslavspinnare. Sedan vi återupptäckt 
platsen förra året har vi hittat många rara 
arter här, som jag presenterat i Graphosoma. 
Mycket är inlagt i artportalen och denna 
natt blev det storfläckigt bandfly, Noctua 
interposita, ny för området och även helt ny 
för mig. 
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Notiser till årets rapport 

Fruktträdslavmätare Peribatodes rhomboidaria (KK) Nytt landskapszynd 
Den 29/7 var Karl vid Björshult (Nyköpings soptipp) för att söka malörtskapuschongfly. I stället fick 
han det första fyndet i Södermanland av denna mätare, som jag själv sökt med ljus och lykta efter i 
många år. En del har matgjord i och på kläderna, andra får förlita sig till enträget och envist samlande. 
Detta var dock inte helt otippat då jag själv sett massförekomst av arten i Halmstad en vecka tidigare. 

Storfläckigt bandfly Noctua interposita (JS) 
Kvällen den 27/7 var jag uppe på Rysstoppen själv. 
Flygningen var enorm med 1000-tals fjärilar. Nattskärran 
spelade och kalasade på min "fjärilar". Den trålade 
luftrummet ovanför lampan likt en mini-valfisk med öppet 
gap. Jag tittar alltid noga på alla mindre bandflyn vilket 
Jesper har lärt mig, så även denna natt. Det var mängder 
och flera "wonnabe" åkte ner i burken. Några dagar senare 
kikade jag närmare på fångsten och efter preparering visade 
det sig att min och områdets första N. interposita var ett Storfläckigt bandfly - JS) 

faktum. 

Violettgrått bandfly Noctuajanthina (JS. KS) 
Kväll en den 3/8 var vi uppe på Rysstoppen igen. Det var 
en kraftig flygning. (N. janthe flög mkt rikligt under hela 
augusti och in i september på alla marker) Jag tittade noga 
på alla janthe/janthina i början på flygperioden. Misstänkta 
djur samlades in för artbestämning/preparering, så även 
denna kväll. Den första N. janthina kunde konstateras från Violettgrått bandfly (JS och KA) 

denna kväll men den var nog rätt vanlig då vi noterade 
flera små och mörka individer under sensommaren utan att 
säkert bestämma dem. 

Malörtkapuschongfly Cucul/ia artemisea (KA) 
Nytt landskapszynd 
Jag var på besök hos Kennet på kvällen 15/7, i förbigående 
nämner han en udda cucullia som suttit i fällan på morgonen. 
Vad är nu detta? Fram plockar han en fjäril jag aldrig sett 
tidigare. Efter samtal med J. Lind kan vi konstatera att Malörtskapuschongfly på äggkartong KA). 

Sörmlands 1 :a C. artemisiea är insamlad. Morgonen därefter 
sitter en till i fällan. Sedan åker vi på utflykt till Småland/Blekinge/Öland. Väl hemma 21/7 efter väl 
förrättat värv hittar Kennet en till i sin fälla och som grädde på moset sitter ett nykläckt ex på hans 
mur på eftermiddagen 23/7. Den mest troliga teorin är att puppor följt med ett lass jord. Jag var på 
jorddepån, där gråbo och andra ruderatväxter var mkt vanliga, flera kvällar och håvade ett antal C. 
absinthi men inga malörtskapuschongflyn. Karl K gjorde också ett försök med hyfsat resultat. 

Eksikelvinge Watsonalla binaria (KS,JS) 
Detta "fabeldjur" togs redan 2014 av Björn K i Strängnäs. Men vi ville inte vara sämre så den 15/8 
var det dags. Det var bra flygning i Brannäs våtmark, Oxelösund. Det vimlade på dukarna enligt KA. 
Kvällen efter kom det en till hane, så jag tog min första "sörmlänning" på samma plats. Därefter fick 
vi en hona på rysstoppen 24/8. En art vi sökt efter i Skåne (vid dansstället) för 20 år sedan för att till 
slut lyckas, är plötsligt bofast här hemma. Vad blir härnäst. 
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