Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2015
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: Kenneth Andersson (AKHS). Bengt-Erik Bengtsson (BEB), Karl Källander (KJKS), Göran
Liljeberg (LGÖS), Jesper Lind (LJRS), Jan Sjöstedt (SJTS) och Mark Toneby (TOBS).

Sammanfattning
De första fjärilsfynden för året noterades 8/3 då Gonepteryx rhamni (Citonfjäril), Aglais urticae (Nässelfjäril)
och lnachiis io (Påfågelöga) noterades i Trosa vid Långnäs (LJRS). Samma kväll noterades ca 40 ex av Agriopis
marginaria (Grågul frostmätare) i pannlampornas sken vid Tullgarn (AKHS,SJTS,LJRS) och Apochemia
pilosaria (Grå fjädermätare) i ljusfällan i Trosa (LJRS).
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en har varit igång under hela säsongen. Enstaka betesfällor har
använts sporadiskt. Den entomologiska undersöknings aktiviteten inom Trosa, Mörkö området har varit ungefär
lika som 2014 men lägre än 2013 (LJRS).
Som helhet bjöd 2014 på ett hyfsat fjärilsväder under senare delen av säsongen från slutet av juli till november.
Däremot var vädret från april till mitten av juli sämre med ganska kallt och regnigt väder.
Helhetsintrycket av fjärilsåret 2015 är att det har börjat ske en viss återhämtning av vissa arter efter den dåliga
säsongen 2012 (LJRS). Med undantag för några korta perioder har fjärilsaktiviteten i området varit svag. Särskilt
har detta gällt blåvingar och pärlemorfjärilar. Nässelfjäril och citronfjäril startade upp normalt medan påfågelöga
kom igång lite senare och arterna fortsatte sedan i nästan normal omfattning (TOBS).
Det senaste fjärilsfynden för säsongen var Phlogophora meticulosa (Tandfly) och Opherophtera brumata
(Allmän frostfjäril) 14/1 li Trosa (LJRS).
Under säsongen har 3 nya arter hittats för området en mätare Perizoma blandiata (Ögontröst fältmätare), ett fly
Archanara sparganii (lgelknoppsrörfly) och en spinnare Hyphoria aulica (Gulfläckig igelkottspinnare).
Mest glädjande var att det visade sig att Hyphoria aulica (Gulfläckig gelkottspinnare) som under senare år har
gått starkt tillbaka i hela Sverige har en bra lokal inom Trosa området. Idag finns den bara på ett fåtal lokaler i
Sverige i Skåne, Halland, Södermanland, Öland och på Gotland. Den finns mig veterligen bara på en annan lokal
i Södermanland - Stora Vika. Med tanke på hur svår den kan vara att se när den flyger tidiga morgonar i slutet av
maj och början av juni så kan den vara lätt att förbise.
Vid ett besök på Ängsholmen Trosa
skärgård i slutet av augusti visade det sig
att ön utsatts för ett massangrepp, de flesta
tallarna på ön var helt kalätna av larver av
Dendromilis pini (tallspinnare) (LJRS).
Perioder av migration har inträffat under
året med bl.a. följande migrationsfynd
Vanessa atalanta (Amiral), Cynthia
cardui (Tistelfjäril), Agrius convolvuli
(Åkervindesvärmare), Macroglossum.
stellatarum (Stor dagsvärmare), Lithosia
quadra (Kungslavspinnare), Autographa
gamma (Gammafly), Syngrapha
interrogationis (Frågetecken metallfly),
Abrostola trigemina (Brungult nässelfly),
Archanara sparganii (Igelknoppsrörfly),
Phlogophora meticulosa (Tandfly, Xestia
c-nigrum (C-tecknat jordfly).
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Tre nya arter för Trosa/Mörkö-området noterades 2015
1. Den första nya arten för området var den oäkta spinnaren : - Hyphoria aulica, igen bara på : (LJRS).
2. Den andra nya arten för området var mätaren: -Perizoma blandiata. Ögontröstfältmätare (LJRS).
3. Den tredje nya arten för området var flyet: -Archanara sparganii: lgelknoppsrörfly (LJRS).

.

-~,-

Gulfläckig gelkottspinnare

Ögontröstfältmätare

lgelknoppsrörfly

Nedan följer en mer komplett lista över årets intressanta fynd samt uppföljning av
några fynd från 2012. (fet text för troliga migranter).
178 - Canephora hirsuta: l ex (hane larv) 13/6 (kläcktes 6/7), 1 ex (hane larv) 28/6 (kläcktes ej) Erikslund
(LJRS).
1436 - Sesia Melanocephala: 2 ex 27/6 (en larv och en puppa) och 1 ex 28/6 (puppa) Erikslund. Inga exemplar
lyckades nå stadiet som imago, endast en parasitstekel kläcktes (LJRS)._
1437 - Sesia apiformis: 4 ex Långmaren (exemplaren hittades vid kl. 09.20) (LJRS)
1514 - Pempelia palumbella: många ex i år i juli och augusti Trosa (LJRS).
1678 - Ostrinia nubilialis: 1 ex 10-17/9 Trosa (LJRS).
1710 - Zygaena viciae: 5 ex 14/7 vilande på grässtrån, sannolikt nykläckta. Två in copula. Hölö, Dal (TOBS).
1712 - Zygaena lonicerae: 1 ex 19/7 födosökande på oregano, Hölö, Dal (TOBS).
1714 - Erynnis tages: 4 ex 4/6, 3 ex 17/6 Viksberg (BEB). 1 ex 12/6 Erikslund, ny lokal (LJRS).
1724 - Hesperia comma: 1 ex 3/8 Ekebonäs (BEB). 1 ex 22/8 Långmaren (LJRS).
1720 - Carterocephalus silvicolus: 1 ex 17/6, Viks berg (BEB).

Svartfläckig glanssmygare.
Hane tv och hona th.

1726 - Parnassius apollo: 1 ex 14/7 Marieberg (BEB).
1737 - Colias palaeno: 1 ex 27/6 Erikslund (LJRS).
1745 - Limenitis populi: 1 ex 12/7 Gisekvarn och l ex
12/7 Erikslund. Båda exemplaren honor. (LJRS).
1748 - Nymphalis xanthomelas: Efter 2012 års invasion
kan man konstatera att arten fortfarande finns kvar i Trosa
området om än mer fåtalig 2015 än 2014.

Övervintrande individer 1 ex 10/4 på tomten i Trosa, 1
ex 11/4 Erikslund (LJRS). 1 ex 21/4 och 22/4 Karlsborg,
Trosa. 1 ex 22/4 Nynäs brygga (BEB). 1 ex 26/4, lex
27 /4 och 1 ex 11/5 Hölö, Hålsnäs pkt 51 (TOBS). Endast
3 observationer av slitna, övervintrande exemplar av
videfuks på lokalen "pkt 51" i år. Arten är en kraftfull
flygare och har tidigare år noterats flera hundra meter från
.. .
"pkt 51" vilket indikerar ett större aktivt område (TOBS). Svartflack1g_ glanssmygare Carterocephalus silvicolus
Foto: Bengt-Enk Bengtsson
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Inom området troligen kläckta individer 1 nykläckt ex 24/7 Hölö, Dal (TOBS).1 ex 14/8 Karlsborg,
Trosa (BEB). Det sannolikt nykläckta exemplaret som noterades på lokalen Dal 27/4 visar också att arten har
varit aktiv inom området (TOBS).
1752 - Vanessa atalanta: 1 ex 14/7 Marieberg (BEB).l ex 16/7, 1 ex 2/10 Trosa (LJRS). Ett tiotal observationer
i Trosa under aug - 2/10 och 1 ex 24/10 Tullgarnsnäs (BEB). 3 ex 8-9/6 födosökande på syren, 1 ex 28/8 och 7
ex 16/9 - 26/9 födosöknde på rosenskära och fjärilsbuske, Hölö, Dal, (TOBS).
1753 - Cynthia cardui: 2 ex 9/6 på syren och 1 ex 26/9 på fjärilsbuske, Hölö, Dal (TOBS).
1 ex 12/6 Erikslund (LJRS).
1761 - Fabriciana niobe: 1 ex 25/7 Erikslund (BEB).
1792 - Maniola jurtina: 1 ex 12/7 Långmaren (LJRS). 1 ex 14/7 o 10/8 Marie berg, 3/8 Viks berg, 14/8 Ekebonäs
(BEB).
1799 - Lasiommata megera: 1 sent ex 2:a gen 3/10 Erikslund (LJRS). 1 ex 10/8 Marie berg, 19/8 o 17/8
Karlsborg, Trosa (BEB).

Vitgräsfjäril hane och hane undersida.

1804 - Thecla betulae: 1 ex 7/9 Karlsborg, Trosa (BEB). 1 ex Si? 20/9 Hölö, Dal (TOBS).
1813 - Lycaena hippothoe: 1 ex 12/7 Ekebonäs (BEB).
1815 - Cupido minimus: 2 ex 4/6 Vtksberg (BEB).
1819 - Glacopsyche alexis: 1 ex 13/6 Trosa, Folketshus (LJRS). 2 ex 4/6 Ekebonäs, I ex 11/6 Sille, 1 ex
Vtksberg (BEB).

1845 - Tehea ocularis: 2 ex 16/7-1/8 Torsåker, betesfälla (LJRS).
1858 - Hemithea aestivaria: 1 ex 6/7, 1 ex 10/7 och 1 ex 11/7. Fynden visar att arten ej är borta från min tomt
som jag befarade 2014. (LJRS).
1892 - Idaea seriata: 1 ex 17/7 - 1/8 Trosa (LJRS).
1899 - Idaea deversaria: En art som är årlig på tomten i Trosa. I år var arten mycket allmän under juli, Trosa
(LJRS).
1900 - Rhodostrophia vibicaria: 1 ex 13/7 samt 1 exl 7/7-1/8 Trosa (LJRS).
1926 - Epirrhoe rivata: 1 ex 17/7 - 1/8 Trosa (LJRS).
1951 - Cloroclysta miata: 1 ex 7/5 Trosa. En art som blivit sällsyntare under senare år (LJRS).
1963 -Thera juniperata: 1 ex 3/10, 1 ex 10/10, 2 ex 18/10 Trosa (LJRS).
2000 - Perizoma hydrata: 1 ex 13/6 Trosa, ny lokal (LJRS).
2003 - Perizoma blandiata: 3 ex 5/8 Torsåker, ny art för området (LJRS).
2044 - Eupithecia millefoliata: 1 ex 5/8 Torsåker. Kul att arten finns kvar inom området (LJRS).
2091 - Calospilos sylvata: 15 ex Lästringe 13/7-1/8 betesfälla, (LJRS).
2132 - Lycia hirtaria: 1 ex 21/4 samt 1 ex 24/4 Trosa, fa fynd i år (LJRS). 1 ex 24/4 Hölö, Dal (TOBS).
2140 -Agriopis marginaria: ca 40 ex 8/3 Tullgarn. Arten visade sig vara allmän på lokalen, se 2014 års rapport.
(LJRS, KAHS, SJTS).
2174 - Perconia strigillaria: 1 ex 28/6 Erikslund (LJRS).
2179 - Malacosoma neustria: Flera ex 5/8 Torsåker (LJRS).
2182 - Lasiocampa quercus: 1 ex Si? 16/7 flygande in mot skogsbryn, Hölö, Dal (TOBS).
2184 - Dendromilis pini: Vid ett besök på Ängsholmen Trosa skärgård 23/8 visade det sig att ön utsatts för ett
massangrepp av tallspinnare, de flesta tallarna på ön var helt kalätna av tallspinnarlarver. Trots att flygtiden till
stor del var över hittades > 50 kokonger av arten. Dessutom hittades även 1 larv. Vingfynd gjordes också av
imago. (LJRS)
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2189 - Endromis versicolor: 23/4 1 ex, hane Trosa (LJRS). Flera intressanta lockningsförsök med 7 olika honor
har utförts i Erikslund och i Trosa under slutet av april under bra förhållanden. Flera intressanta försök visade
bl.a. att både feromondoft men även synintryck av honan är viktiga för att hanen skulle attraheras till kopulering.
Försöken visade också att en och samma hane kopulerade upp till tre gånger med tre olika honor som därefter
lägger fertila ägg. Däremot verkar det ej som samma hona kopulerade mer än en gång innan honan började sin
äggläggning, vilket var ett oväntat fynd (LJRS).
24/4-26/4 och lex ~ 29/4 Hölö, Dal. Samtliga på lampa. (TOBS).
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Skäckspinnare, hona

Tallspinnare, hona

2190 - Lemonia dumi: Inga fynd trots eftersökning vid hyfsade förhållanden vid bl.a Erikslund 3/10. Fortfarande
inga fynd som skulle kunna bekräfta om arten finns inom området (LJRS).

o,

2194 -Ai=rius convolvuli: 26/8 1 ex
2 ex 29/8 (23 tim mellan fynden) och 1 ex ~ 17/9, samtliga i anslutning
till lysrörsbelysta tobaksplantor, Hölö, Dal (TOBS). 1 ex en hane 6/9 Trosa i ljusfällan (LJRS).
2196 - Sphinx ligustri: 1 ex 26/6 Trosa (LJRS).
2197 - Hyliocus pinastri: 1 ex 23/8 en larv (hittas sällan) Ängsholmen Trosa Skärgård (LJRS).
2203 - Macroi=lossum stellatarum: 1 tidigt ex 13/6 besökte tjärblomster redan 07.20 på morgonen Erikslund,
1 ex 20/9 besökte kaprifol och såpnejlika Trosa (LJRS). 1 ex 15/9, 1 ex 20/9 och 1 ex 27/9 födosökande på
rosenskära, flox och kaprifol, Hölö, Dal (TOBS).

Större dagsvärmare

Åkervindesvärmare

2208 - Deilephila elpenor: 1 ex 20/6 i växthus, 30/6 1 ex ~ i växthus, Hölö, Dal (TOBS).
2209 - Deilephila porcellus: 1 ex 30/6 i växthus, Hölö, Dal (TOBS).
2218 - Notodonta torva: 2 ex 5/8 Torsåker (LJRS).
2219 - Notodonta phoebe: 4 ex Torsåker 5/8 Torsåker (LJRS).
2255 - Miltochrista miniata: 2 ex 17/7- 1/8 Trosa mer än 10 ex 5/8 Torsåker (LJRS).
2259 - Pelosia muscerda: 2 ex 2-20/8 Torsåker (ny lokal), betesfälla, (LJRS)
2269 - Lithosia guadra: 1 ex 17/7 - 1/8 hane Trosa, 7 ex 5/8 varav 2 honor Torsåker (LJRS). Arten är troligen
bofasta på lokalen i Torsåker (LJRS). 2 ex ~ ~ och 1ex 14/8; 1ex ~ och 1ex 15/8; 3ex
22-23/8, samtliga
på lampa, Hölö, Dal. Arten noterades på lokalen första gången 2014 (TOBS).

o
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2273 - Hyphoria aulica Ny art för området.
Det roligaste fyndet för området var att kunna konstatera att H.aulica finns i en fast population. En stor del av
min entomologiska aktivitet under 2015 har gått ut på att följa upp och att studera populationen i Erikslund,
Västerljung. Den Gulfläckiga igelkottspinnaren är en art som under senare år har gått starkt tillbaka i hela
Sverige. Idag finns den bara på ett fåtal lokaler i Skåne, Halland, Södermanland, Öland och på Gotland. Den
finns mig veterligen bara på en ytterligare lokal i Södermanland - Stora Vika. Med tanke på hur svår den kan
vara att se när den flyger tidiga morgonar i slutet av maj och början av juni så kan den vara lätt att förbise som
imago medan larven är lättare att hitta (LJRS). Följande fynd och iakttagelser har gjorts:
Larver:
8 ex 11/4 och 3 ex 12/4 (larverna var ca 2.5-3 cm långa). Endast en larv av dessa kläcktes i maj och blev en fin
hane, av resten larver var 7 ex parasiterade eller 3 ex som var sjuka.
1 ex 19/9 och 10 ex noterades 3/10 samtliga fynd vid Erikslund (LJRS).

Larv av Gulfläckig igelkottspinnare
Imago: Många turer företogs till lokalen under maj och juni på förmiddagar för att försöka pricka flygtiden.
Våren var sen och kall.
Följande fynd gjorde:
12/6 1 ex en hane observerades vid 9.30 på morgonen (LJRS).
13/6 Ca 30 ex observerades mellan 07.30 och 09.15 på morgonen i soligt väder. En lockande hona hittades
sittande mycket lågt i vegetationen i en tuva genom att följa hanarnas flygning. Honan var antagligen skälet till
den stora flygningen denna morgon (LJRS).
Biologi: Hanarna flyVitgräsfjäril hane och hane undersida.nga. De ser bruna ut i flygten och endast på nära håll kan man
se att de har gula teckningar på bakvingen.
En hane hittade snart honan enligt ovan och parning inleddes omgående. Efter parning som startade vid 09.00
och slutade 11.00 lade honan 190 vitgula ägg. Äggen kläcktes 27 /6 och huvudelen av larverna släpptes tillbaka
på lokalen en tid efter kläckning. De larver som sparats föddes upp delvis utomhus och delvis inomhus och
ett antal av dem gick till min förvåning till förpuppning i augusti/sept och kläcks med start 4/9. Det tyder

Gulfläckig igelkottspinnare, kopula.
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på att arten under gynnsamma förhållanden skulle kunna flyga i två generationer. Att arten skulle flyga i två
generationer finns inte beskrivet i litteraturen. En del larver gick ej till förpuppning utan verkar invänta vintern
för övervintring som larv (vilket är standard enligt litteraturen) och några av puppor kläcktes inte heller utan
kanske också inväntar övervintring i puppstadiet(?).
Eftersom flera honor och hanar kläcktes i september provade jag att locka efter arten fina dagar i sep t.ex. 19/9
men inga imago hittades. Både honor och hanar kläcktes i samma burk i september och flera honor lockade
uppenbart men jag kunde inte konstatera någon parning. Honorna och lade sedan ägg men inga av äggen kläcktes
vilket jag tolkar som att ingen parning skett. Kanske parar sig inte hanarna med sina syskon? (LJRS)
Någon dag innan min imago fynd 10 eller 11/6 hade Kenneth besökt lokalen och noterat ca 10-15 hanar också
det tidigt på morgonen. Han lyckas håva några hanar men de flesta observerades bara (KARS).
Janne besökte lokalen några dagar efter mina fynd 15-17/6 och observerar ett 5-10 tal ex men lyckas inte komma
tillräckligt nära för att f'anga något exemplar (SJTS). Kenneth och Jannes beskrivning av hur hanarna flyger
stämmer väl med mina erfarenheter enligt ovan. De flyger tidigt på morgonen och har en snabb kastande flygt,
Fynden tyder på att flygtiden är minst 1 vecka. (KARS, SJTS, LJRS).
2292 - Hermini tarsiplumalis: 1 ex 14/7 Trosa, 1 ex 16/7-1/8 (betesfälla !) samt 1 ex 5/8 Torsåker (LJRS)
2312 - Lygephila vicciae: 1 ex 21/6 Trosa, relativt sällsynt (LJRS).
2315 - Catocala fraxini: 2 ex 3/10 lampa, Hölö, Dal (TOBS).
2319 - Catocala promissa: 1 ex 15/8 lampa, Hölö, Dal (TOBS).
2343 - Bena bicolorana: 1 ex 5/8 Trosa, ovanlig på tomten (LJRS).
2354 - Polychrysia moneta: 1 ex 17/7- 1/8 Trosa, sällsynt och enstaka inom området (LJRS).
2358 - Autographa gamma: Bl.a. följande fynd 3 ex 11 /7, 1 ex 21/8, 2 ex 22/8, 2 ex 27/8, 5 ex 28/8 Trosa
(LJRS). 1 ex 20/8, 7 ex 29/8-30/8 och 1 ex 30/9 i anslutning till lysrörsbelysta tobaksplantor; 2 ex 20/9 och 1
ex 26/9 dagaktivt födosökande på fjärilsbuske, Hölö, Dal (TOBS). Väsentligt svagare aktivitet än vanligt av
metallflyn denna sommar (TOBS).
2363 - Autographa bractea: 1 ex 5/8 Torsåker (LJRS).
2366 - Syngrapha interrogationis: 1 ex 16/7 Trosa (LJRS).
2369 -Abrostola trigemina: 1 ex 5/8 Torsåker, sällsynt och möjlig migrant (LJRS).
2375 - Morna alpium :1 ex 17/7-1/8 Trosa (LJRS).
2380 -Acronicta cuspis: 1 ex 17/7-1/8 Trosa. Nytt tomtfynd. (LJRS).

Spjutafonfly
Acronicta cuspis

Åsfly
Momaalpium

Lancettvinge
Simyra albovenosa

2381 -Acronicta tridens: 1 ex 16/7-1/8 Torsåker, betesfälla. Relativt ovanlig art. Ny lokal. (LJRS).
2388 - Simyra albovenosa: 1 ex larv 23/8 Ängsholmen (LJRS).
2404 - Phlogophora meticulosa: 1 ex 17/l 0, 1 ex 18/10, 2 ex 19-21/10 och 1 ex 14/11 Trosa. Arten brukar
betraktas som en migrant i vår del av Sverige (LJRS).
2421 -Apamea epomideon: 1 ex 6-17 /7 insamlades i en betesfälla vi Lagnö, Trosa. (KJKS). Det är 4:e fyndet i
Trosa. Tidigare tre ex noterade påAskö 2013 (LJRS). Arten skulle kunna vara bofast vid Lagnö eftersom lämplig
biotop finns i området.
2428 -Apamea unanimis: 1 ex 13/7-1/8 Lästringe, betesfälla, 2:a fyndet i området (LJRS).
2429 - Apamea illyria: 1 ex 28/5 Trosa, ny art för tomten (LJRS).
2433 -Apamea scolopacina: 1 ex 16/7-1/8, betesfälla samt 3 ex 5/8 Torsåker (LJRS).
2440 - Mesoligia literosa: 1 ex 16/7-1/8 Torsåker, betesfälla (LJRS).
2471 - Archanara sparganii: 1 ex 10-17/9 Trosa, ny art för området, trolig migrant (LJRS). Arten
påpträffades ny för Södermanland för några år sedan.
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24 7 5 - Arenostola phragmitidis: 3 ex 17/7- 1/8 Trosa (LJRS).
2477 - Charanyca trigrammica: Arten är nu den allmänaste arten i juni till i början av juli på min tomt i Trosa
(LJRS).
2501 - Cucullia umbratica: flera ex juni-juli Trosa (LJRS).
2556 - Xanthia aurago: 1 ex 19/9 Trosa (LJRS).
2621 - Myhimna straminea: 1 ex 15/7 Trosa (LJRS).

Grått kapuschongfly
Cucu/lia umbratica

2659
2451
2666
2669
2693
2697
2706

Gråribbat kvällsfly
Naenia typicae

- Noctua comes: 1 ex 17/7-1/8, 2 ex 5/8 och 2 ex 16/8 Trosa (LJRS).
- Luperina testacea: 1 exl 7-20/8 Trosa. Sällsynt inom området (LJRS).
- Opigena polygona: 1 ex 24-29/8 Trosa (LJRS).
- Coenophila subrosea: 5 ex 5/8 Torsåker, tidigare endast något enstaka fynd inom området (LJRS).
- Xestia c-ni,:rum: 1 ex 18-21/8 och 1 ex 23/8 (LJRS).
- Xestia rhomboidea: 1 ex 23/7-7/8 och 1 ex 11-15/8, (LJRS).
- Naenia typicae: 3 ex 13/7-1/8 Lästringe, betesfälla (LJRS).
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