
Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoria aulica 
Förra årets spännande och överraskande fynd av Haulica i Erikslund har i år följts upp med en insats att leta 
efter larver på flera lokaler samt att via lockning med honor söka efter flera lokaler än Erikslunds lokalen. 
Sökning efter larver och lockning med hona har resulterat i att tre nya lokaler hittats under 2016. Arten är nu 
konstaterad på totalt fyra lokaler inom området. Gemensamma nämnare för dessa lokaler är att de är mer eller 
mindre kalkgynnade och varma lokaler. Troligen är arten mer utbredd och antagligen finns den på fler lokaler 
inom området men den är lätt att förbise med tanke på hur svår den kan vara att se när imagon flyger snabbt och 

lågt över marken tidiga morgonar i slutet av maj och början av juni, om man inte kan locka med honor. Följande 
fynd och iakttagelser har gjorts av arten under 2016 (LJRS). 

Larver 2016 
Vår: 1 ex 12/3, 10 ex 17/3, 3 ex 24/3 samt 1 ex 28/3 Erikslundsområdet (LJRS). Vid ett besök på samma lokal 
8/4 hittades inga larver (LJRS). Karl Källander besökte lokalen i april vid 2 tillfällen utan att hitta några larver 
enligt muntligt meddelande (KJKS). Dessutom hittades 12 ex den 9/4 vid Egilsvik. Detta fynd gör att Egilsvik 
blev områdets andra bekräftade Haulica lokal (LJRS). Larverna kan vara svåra att hitta och håller sig gärna 
dolda i vegetationen men om temperatur och övriga förhållanden är de rätta så blir de mer aktiva och kommer 
fram ur undervegetationen. Ju större larverna blir desto mera diskreta är de och håller sig gärna gömda i 
vegetationen. På flera andra lokaler eftersöktes larver under april utan att några ytterligare fynd gjordes. Bl.a 
sökte jag efter larver vid Jättarsberget, Stensund, Anderviken och Sandvik (LJRS). 

Ett tiotal larver som jag sparat för övervintring från 2015 ( 1 ex 19/9 samt 10 ex från 3/10) klarade att övervintra. 
De dog under tidig vår/vårvinter då det var svårt att förse larverna med färsk mat, de dagar väderförhållande 
var sådana, att larverna var aktiva. En ytterligare anledning till att de ej överlevde den tidiga våren, var att jag 
inte tog in larverna, eftersom jag ville att de skulle utvecklas lika fort som i en naturlig population. Därför 
höll jag dom ute under hela vintern. Däremot utvecklades larverna från vår-fynden enligt ovan bra och gick till 
förpuppning och kläcktes vid normal flygtid (LJRS). 
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Imago 
I år var det lättare att hitta flygande hanar, eftersom jag hade tillgång till honor som kläckts från larver, som jag 
hittade under våren 2016 enligt ovan. 

Följande fynd gjordes 
- Den 4/6 vid lockning med en hona noterades minst 26st hanar vid några olika platser i 

Erikslundsområdet. Hanarna kom från ca 08.30 fram till 10.50 i soligt väder. För att hålla koll på 
antalet hanar rangades de kontinuerligt in och hölls borta från honan så att hon ej skulle störas medan 
lockningen pågick. Vid ett tillfälle hade vi > l 5st hanar i håven samtidigt. (LJRS, KARS, SJTS). 

- Den 5/6 vid lockning med hona vid Jättarsberget kom 6st hanar mellan 08.15 och 08.30. Arten visade sig 
finnas där trots att larvsökning skett utan resultat enligt ovan (LJRS). 

- Däremot kom inga hanar den 5/6 vid lockning med hona vid Furholmsnäs, Anderviken, Lökholmen, Stensund 
eller vid en annan del av Erikslundsområdet kallat Erikslund (lund) (LJRS). 

- På morgonen den 6/6 lockade jag med en hona vid Långmaren och Trosa, utan resultat (LJRS). 
Den 9/6 lockade jag med en hona vid Viksnäs berget varvid I ex hane kom däremot kom inga hanar vid 
Sandvik, Skutudden eller Viksnäs by (LJRS). 

- Sammanfattningsvis kan nämnas att det totalt kom hanar vid tre olika lokaler, däremot saknas det fynd av 
hanar trots lockning med hona på de tio ytterligare lokaler, som provats enligt ovan. Det kan dock inte 

uteslutas att arten även finns på dessa lokaler (LJRS). 

Biologi 
Den beskrivning som gjordes i förra årets rapport och årets lockningsförsök med honor har visat att hanarna 
flyger på förmiddagen mellan 07.30 fram till ca 11 .00. Gärna i solsken men mulet väder går bra om det är varmt. 
Hanar lockades även till honor som ej vecklat ut vingarna fullständigt. Parning kan ske med honor som både har 
fullt utvecklade vingar och inte alls utvecklade vingar. Honorna verkade ej föredra att flyga alls innan parningen 
utan litade på sitt kamouflage mot predatorer och sin feromondoft för att bli parade. Däremot, om de ej blivit 
parade inom en eller ett par dagar så flög de antagligen för att leta efter en bättre lockningsplats. Detta innebär att 
de inte är så tunga av alla ägg att det inte kan flyga. De flyger ganska bra även som oparade. Parningen varade ca 
1-2 timmar. Efter parningen lade honorna äggen omgående i grupper från ett tiotal ägg till över I 00 ägg i varje 
grupp. En hona kan alltså lägga en varierande mängd ägg. 

De 4 ex parade honor som jag hade, lade ägg enligt följande. En lade 482 ägg (fullt utvecklad hona), en lade 
329 ägg (fullt utvecklad hona), en lade 444 ägg (ena vingsidan ej fullt utvecklad) och en hona (som ej vecklat 
ut vingarna alls) lade 18 ägg. Äggen kläcktes i mycket hög frekvens. Från de tre första honorna där var 
kläcknings procenten mellan 99-100%. Däremot, från den sista honan med defekta vingar, som endast lade 18 
ägg - kläcktes inga ägg alls. >99% av de kläckta larverna enligt ovan släpptes ut i naturen igen på lokaler där 
larver hittats (LJRS). 

Jesper Lind 

Aulica hanar som kommit till hona vid lockning plockas undan i håven för att hålla koll på antalet hanar som lockades till honan. Samtliga 
hanar släpptes senare. 
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