
Storfjärilar på Sörmlandskusten 
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". 

Detta år blir det 33:e året i rad d.v.s. sedan 1983 som jag rapporter fjärilsfynd från hemmamarkerna. Listan 
redovisar några äldre fynd samt diverse andra arter av intresse och ett nytt fynd för området i år, till skillnad från 
2015 då 5 nya arter rapporterades. För närvarande är 781 arter hittade i området som trots allt är ganska litet ca 8 
mil långt och 3 mil brett. Det var 620 för 31 år sedan 

Det var dålig flygning i år också enligt många samlare men vi (Kennet och jag) hade trots det några bra flygningar 
vid både Brannäs och Rysstoppen. Det var flera kvällar med större mängd som surrade runt lamporna dock inte 
lika bra som 2015. Det visade sig med några ovanligare fynd. Några nätter på Rysstoppen hade vi över 2000 på 
dukarna. 

Kenneth Andersson (KA) fick flera nya arter dock av triviala arter han missat tidigare. Jesper Lind (JL) har bättre 
tomtfälla en mig, vilket visade sig i år då 1 ex Vattrad malmätare Eupithecia irriguta letat sig ner bland kartongerna. 
Men flit ute i markerna lönar sig alltid. Karl Källander (KK) har haft ljusfälla och betesfälla vid Kvarnkärr nära 
Humrnelvik och andra ställen efter kusten i år också. De har inte gett så mycket i år. Min egen tomtfälla är inte bra 
och i år riktigt dålig. Kennet var dessutom ordentligt flitig med dukarna, jag var desto latare. 

Den gamla uppdelningen av storfjärilar enligt Gullanders böcker är fortfarande redovisningsmodellen så att ni 
som sett listan förut ska känna igen er. Säsongen började tidigt i mars och med de första videfuksarna redan i 
mitten av månaden. Redan i början av maj flög flera försommararter. I mitten av juli kom någorlunda värme med 
hyfsade temperaturer nattetid bla 19/7 då jag noterade 135 olika arter storfjärilar på Rysstoppem. Sensommaren 
blev lång och ganska varm även i år, men utan några magiska flygningar som 2015 . Hösten mer normal. Senare 
års nyetableringar har stått sig väl och flera nya arter kan betraktas som bofasta. Det gäller fortfarande Videfuks 
som setts på många ställen i sommar men framförallt Sälgskimmerfjäril som blev sommarens art totalt sett. 
Eksikelvingen får också betraktas som bofast. 
Jan Sjöstedt (JS), Kennet Andersson (KA), Karl Källander (KK), Jesper Lind (JL), Anneli och Staffan Kihl (ASK) 

Nya arter för listan 
Mätare: 1 ny art 
Flyn: mgen ny 
Spinnare - Svärmare: ingen ny 
Dagfjärilar: ingen ny 

246 arter 

314 arter 

147 arter 

74 arter 

Vattrad matmätare 
Eupithecia irriguata 

Vattrad malmätare Eupithecia irriguata (JL) 1 ex 22/5 Jespers tomtfälla i Trosa. Ej oväntat då arten är uppgiven 
från Södertörn även om det var länge sedan. Jag hade nästan gett upp då jag sökt arten aktiv i lämpliga biotoper 
under många år runt Nyköping. Redovisas av JL 

Intressanta arter för området 

Mätare 
Rödbrämad lövmätare ldaea humiliata Allmänt spridd nu. 
Sprinkornfältmätare Xanthoroe biriviata (JS,KS) 4-5 ex 30/6 nyckläckta av den småvuxna andra generationen. 
Undra hur tidigt första generationen flög, början av maj? 
Gulryggadfältmätare Ecliptopera capitata (KS) 10 ex 29/6. (JS,KS) 10 ex 30/6. 
Nätådrig parkmätare Eustroma riticulataata (KS) +30 ex 29/6. (JS,KS) +30 ex 30/6, kvällarnas vanligaste art, 
normalt sällsynt och enstaka (se separat artikel). 
Krönt malmätare Chlorac/ystis v-ata + 10 ex på bla Ryssbergstoppen och Brannäs under juli-septemper, bla 13 ex 
19/7 (JS.KA) Arten är bofast och ganska vanlig i vårt område. 
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Backmalmätare Eupithecia millefoliata + 10 ex på Rysstoppen och Brannäs 27 /7-15/8 minst ett ex varje natt 
(KA,JS). Samma som förra året. 
Spenörtmalmätare Eupithecia trisignaria (JS,KS) 1 ex på Rysstoppen 1/8? 
Torvmossetaggmätare Carsia sororiata (KS) +30 ex 7/7 på Bötet. Fortfarande vanlig om man kommer ut på 
mossen dagtid. 
Krusbärsmätare Abraxas grossulariata (JS,KS) 1 ex på Rysstoppen 28/7 Mitt första i Sörmland. Kennet förstod 
inte riktigt min glädjeyttring över arten. Det visade sig att han hade flera ex hemma nämligen Kovik 31/7-90, 
Oxelösund 27/7-00 och 7/7-02. Det finns dessutom ett Jesperfynd från Trosa som är tidigare redovisat. 

Flyn 
Treuddtecknat aftonjf.y Apatele tridens 5 ex ! ! ! Ett vid Rysstoppen, tre vid Brannäs och ett vid Kvarnkärr i juli 
(JS,KA,KK). Arten har ett rejält uppsving. 
Spjutajtonjf.y Apatele cuspis > 20 ex flera lokaler från mitten av juni till slutet av juli. Det näst vanligaste aftonflyet. 
Det vanligaste är A.m. 
Kopparbruntjordjf.y I ex Rysstoppen 28/7 (KA,JS) 
Gröntjordjf.y Actebia praecox (KS) 1 ex 21/7, lex 13/8 Ryssbergstoppen, sällan sedd art. 
Gråvattrat bandjf.y Epilecta linogrisea 2ex Ryssbergstoppen och flera vid Brannäs i augusti. 
Storfläckigt bandjf.y Noctua lnterposita I ex 26/7 (JS) Rysstoppen. Områdets 2.a fynd. Det första kom 2015. 
Bland ett gäng "wonnabees" hittades denna i ett kuvert och nålades i november. Bofast? 
Brunviolett bandjf.y Noctua janthe + I 00 ex Ryss bergstoppen mfl platser. Områdets vanligaste bandfly i år också. 
Violettgrått bandfly Noctua janthina Flera ex från slutet av juli in i augusti Ryssbergstoppen och Brannäs. 
Spridningen håller i sig. 
Ljunghedjf.y Anarta myrtillii I ex 6/8 Ryssbergstoppen. Sent och på natten, migrant?? 
Grått sälg/ly Orthosia gracilis 1 ex 12/4-15 Kvarsebo sällan sedd, säkert 15 år sedan. 
Blågrått träfly Litophane lamda I ex 6/5 Höglunda, sällan sedd utanför sina myrområden, (ASK). 
Leverfärgat ängsjf.y Apamea epomidion I ex 6/7-20/7 Brannäs (KK). Det första Oxelösund/Nyköping. Tidigare 
finns några fynd från Trosaområdet och Askö. (JL) mfl. 
Rosa Jungfrujf.y Eucarta virgo > 100 ex den sågs varje f'angstkvälljuli-sept Första natt var 19/7 med 9 ex därefter 
+ 10 ex flera kvällar på Ryss bergstoppen, mfl platser. Larver hittades i topparna på renfana samtidigt som fjärilen 
flög. 
Brungult nässel.fly Abrostola triplasia > 5 ex flera lokaler. Äggläggande hona vid Brannäs där stora larver återfanns 
på nässlorna 3 veckor senare 
Inbuktat vecklarfly Zenobia retusa >20 ex Brannäs och Rysstoppen, rejäl topp fortfarande. 
Platinjf.äckat metall.fly Autographa bractea Enstaka ex Rysstoppen. 
Silverlinjerat metall.fly Autographa mandarina I ex 6/8 Rysstoppen. Tredje året i rad han tar en (KA). 
Dropptecknat metall.fly Plusia confusa Flera på Rysstoppen vid migrantväder.(JS,KA). 
Vinkelbandat ordensfly Catocala nupta Flera på bla Brannäs och Ryssbergstoppen. 
Vågbandat ordensjf.y Catocala sponsa Flera ex på Brannäs. 
Snedstreckat mottjf.y Schrankia costaestrigalis >20 ex Brannäs mest på bete juli-augusti. 

Dagfjärilar 

Hedpärlemorjjäril Argynnis niobe. Från vänster hane, hona, hona undersida 

Apollofjäril Parnassius apollo Endast två ex i mitten juli i Källviksområdet (artportalen). 
Hagtornsjjäril Aporia crataegi 1 ex 12/6 Askölaboratoriet (artportalen) 
Aspfjäril Limenitis populi I hona solade sig på vår brygga vid Örstig 9/7 
HedpärlemorfjärilArgynnis niobe 2 ex 13/7 Sibro. Nyupptäckt i samband SLU-inventering. Den enda inlandslokal 
jag känner till i Sörmland (JS).(JS). 
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Sälgskimmerjjäril Apatura iris 1 ex 6/7 Arnö (JS) 9/7 3 ex Rysstoppen (KS). 10/7 6 ex Rysstoppen (JS). Därefter 
enstaka ex samma lokal och några andra platser tom 18/7 enligt artportalen. Fantastiskt. 
Videfuks Nympha/is xantomelas > 10 ex Brannäs och i inlandet på våren och 2:a veckan i juli (JS,KS). 
Eksnabbvinge Favonius quercus + 100 ex 14/7 Vadsjön. Enorm flygning 10-20 ex på varje ek I ekbacken vid 
fågeltomet (JS). 

Spinnare-Svärmare 
Ligustersvärmare Spinx ligustri 1 ex sista veckan i maj Kvarsebo. Mycket tidigt fynd (KA). 
Stor dagsvärmare Macroglossum stellatarum 1 ex 5/6 Askö laboratoriet (artportalen) 
Nagelspinnare Aglia tau ca 10 ex i början av maj södra Bötet bla 2 honor 3 hanar lampa 9/5 (KS,JS) 
Grå gajfelsvans Furculafurcula Flera ex varje kväll Södra Bötet i början av maj. Tidigt!! (KA,JS). 
Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea +30 ex 7/7 Brannäs, expansionen fortsätter. 
Eksikelvinge Watsonalla binariaa + 10 ex i Brannäs, + 5 ex Rysstoppen augusti, (KA,JS) otroligt!! 
Kungslavspinnare Lithosia qadra Flera ex Brannäs och + 10 ex Rysstoppen. 
Punktlavspinnare Pelosia muscerda Flera ex Brannäs och flera ex vid Rysstoppen i juli- augusti. 
Vasslavspinnare Pelosia obtusa 1 ex 27 /7 Brannäs Oxelösund (KS) Bra jobbat, men har man bestämt sig så går det 
vägen ibland. Synnerligen otippat med ett fynd till på samma plats som i förfjol då det var nytt landskapnsfynd. 
Det tredje på platsen=bofast. 

Jan Sjöstedt 0705729232 atropos@hotrnail.se 

Springkorn (Impatiens noli-tangere) 

På kvällen den 29/6 skickar K en bild till mig. Nätådrig parkmätare! (Eustroma reticulata). Men vad skriver 
han??? Mer än 30 ex på två dukar!! Ser han dubbelt?? Kvällen efter är jag på plats i alkärret nedom Ludgo 
kyrka. Skulle det bli någon reticulata? Jag hade själv 4 ex i min samling 1 ex vid fyra olika tillfällen utspritt på 
35 år. Literaturen och det gamla gardet (läs Håkan E.) intygar, sällsynt och enstaka knuten till springkom. Det 
första djuret som frihåvas i skymningen under altaket är en nätådrig och det första djuret på duken likaså. Efter 
en timme dvs kl 24.00 hade 30 strecket passerats av kvällens vanligaste art, hur kan det vara möjligt? Dessutom 
ett tiotal Gulryggade fältmätare (Ec/iptopera capitata) de flesta slitna men någon helt nykläckt och 4-5 helt 
nykläckta Springkornsfältmätare (Xanthorhoe biriviata) av den småvuxna andra generationen. Det finns tre 
arter "fältmätare" i Sverige där larven endast lever på det rara springkomet. Denna kväll kom alla tre. 

För många år sedan besökte jag alla kända lokaler med springkom i södra Sörmland för att hitta 
springkomsartema. På ett flertal lokaler kunde jag inte återfinna växten pga granplanteringar, utdikning eller 
kalhyggen. Men vid Ludgo var beståndet ganska stort. Jag besökte därefter lokalen under ett antal år och vår 
förening hade en exkursion förlagd dit för ca 15 år sedan (tror jag). Jag hade endast sett tre ex av reticulatan trots 
många besök, varav en vän fick den ena, hans första. 
Vadan denna otroliga explosion? Växten fanns tidigare på ett begränsat område ( 40m x 1 Om), hela tiden 
kämpandes mot ett antal olika högväxta örter bla strutbräken. Nu har springkornet spritt sig rejält och finns 
sammanhängande inom ett mycket större område säkert 200 m x 40 m där de andra växterna mer eller mindre 
försvunnit. Allt kan vi tacka dovhjorten för (tror jag). Numera finns det en enorm stam av detta klövvilt i 
området. För 20 år sedan fanns den inte alls här. Hjortar äter "allt" och hela tiden men inte lmpatiens noli
tangere som är giftig. Tre ovanliga/sällsynta fjärilar har kraftigt gynnats av dovhjortens framfart. Hur mycket 
som missgynnats är en annan fråga men i en del skogsoråden i närheten finns ingen markvegetation kvar. 
Hjortarna äter upp allt som växer och därmed allt som kryper på det som växer. Det exemplet har vi redan sett 
från Ringsö i vår skärgård. 

Jan Sjöstedt 

Från vänster: Nätådrig parkmätare Eustroma reliculata, Gulryggade fältmätare 
Ecliptopera capitala, Springkomsfältmätare Xanthorhoe biriviata 
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