
Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2016 

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). Göran Hagerum (HGNS), Karl Källander (KJKS), Jesper Lind 
(LIRS), Jan Sjöstedt (SITS) och Mark Toneby (TOBS). 

Sammanfattning: 
De första fjärilsfynden för året noterades 17/3 Aglais urticae (Nässelfjäril) och lnachiis io (Påfågelöga) och 
Archiearia parthenias (Flickfjäril) noterades i Trosa (LIRS). Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en 
har varit igång under hela säsongen. En mobil lysrörsfälla har använts framgångsrikt främst i Erikslund. Enstaka 
betesfällor har använts sporadiskt bl.a i Nystugans grustag med flera intressanta fynd. Den entomologiska 
undersöknings aktiviteten inom Trosa, Mörkö området har varit lite högre än 2014, 2015 men lägre än 2013 
(LIRS). 

Som helhet bjöd 2016 på ett bra fjärilsväder under i stort sett hela sommaren inklusive september som var 
ovanligt varm. Från oktober försämrades vädret och det blev kallt och från november kom vintern och snön 
Helhetsintrycket av fjärilsåret 2016 är att det har återhämtningen av vissa arter efter den dåliga säsongen 2012 
har fortsatt (LIRS). Det senaste fjärilsfynden för säsongen var Poecilocampa populi (Poppelspinnare) och 
Opherophtera brumata (Mindre frostfjäril) 1-4/ 11 Trosa. Sedan kom snö och kyla snabbt (LIRS). 

Inledningen av säsongen i trakten av Dal, Hölö, såg ut att börja bra vad gäller nattaktiva arter men aktiviteten 
minskade under den torra sommaren och hösten. Dagfjärilarna visade med några undantag lägre aktivitet än 
vanligt hela säsongen. Framför allt observerades mycket få blåvingar. Trots ihärdigt sökande efter Nymphalis 
xanthomelas (Videfuks) i anslutning till tidigare års lokaler återfanns inget exemplar. Inte heller bastardsvärmare 
observerades under året. Från midsommar och ett par veckor framåt flög glädjande nog några Limenitis populi 
(Aspfjäril). Arten är väl etablerad inom område, men aktiviteten varierar mellan åren. En fin hona av Maniola 
jurtina (Slåttergräsfjäril) besökte ett lavendelbestånd 9/7. Första noteringen av arten under 30 år på lokalen 
var ett slitet exemplar 2013, så det nya fyndet var välkommet. Tobaksodlingen lockade inget besök av Agrius 
convolvuli (Åkervindesvärmare). En möj lig orsak kan vara att vindarna i huvudsak var västliga eller sydvästliga. 
Tidigare fynd har främst noterats vid ostliga eller sydostliga vindar (TOBS). 

Under säsongen har fyra nya storfjärilsarter hittats för området tre mätaren Cyclophora linearia 
(Bokgördelmätare), Eupithecia irriguata (Vattrad malmätare), Discoloxia blomeri. (Almlund mätare). Den fjärde 
nya arten för området var flyet Noctuajanthina (Violettgrått bandfly). Tre nya småfjärilsfynd har gjorts 2016 
vecklaren Acleris cristana (Rosenvårvecklare) och de två motten Cynaeda dentalis (Tandmott) och Pyrausta 
aurata (Guldljusmott). 

Bokgördelmätare Cyclophora linearia Vattrad malrnätar Eupithecia irriguata 

Fortsatta undersökningar om Hyphoria aulica (Gulfläckig gelkottspinnare) visar att arten finns på minst fyra 
lokaler inom området men jag kunde ej bekräfta förekomst på ytterligare 10 lokaler som undersökts trots 
lockning med hona. Fortsatta undersökningar f'ar visa om den finns på ytterligare lokaler inom området. Med 
tanke på hur svår den kan vara att se när den flyger tidiga morgonar i början av juni så kan den vara lätt att 
förbise (LIRS). 
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Vid ett återbesök på Ängsholmen Trosa skärgård i september visade det sig att öns massangrepp av Dendromilis 
pini (Tallspinnare) från 2015 helt kraschat 2016 då inga nya kokonger eller andra fynd av arten gjordes. Däremot 
är skogen på ön fortfarande väldigt påverkad (LJRS). 

Perioder av migration har inträffat under året med bl.a. följande migrationsfynd. Vanessa atalanta (Amiral), 
Cynthia cardui (Tistelfjäril), Cyclophora linearia (Bokgördelmätare), Lithosia quadra (Kungslavspinnare), 
Autographa gamma (Gammafly), Syngrapha interrogationis (Frågetecken metallfly), Xestia c-nigrum (C-tecknat 
jordfly). 

Tre nya småfjärilsarter och fyra nya storfjärilsarter för 
Trosa/Mörkö-området noterades 2016: 

Småfjärilar: 3 nya arter. En vecklare och två mott. 
1) 1087-Acleris cristana: Rosenvårvecklare. Fynd både i april och september i Trosa (LJRS) 
2) 1652 - Cynaeda dentalis: Tandmott. 1 ex vid Nystugans grustag 20-21/7 (LJRS). 
3) 1658 - Pyrausta aurata: Guldljusmott- 1 ex i ljusfällan 2-15/8 Trosa (LJRS) 

Storfjärilar: Fyra nya arter tre mätare och ett fly._ 
1. 1871- Cyclophora linearia: Bokgördelmätare- Ett migrerande exemplar hittades 28/8 i Trosa (LJRS) 
2. 2018 - Eupithecia irriguata: Vattrad malmätare. Ett exemplar lockades till ljusfällan i Trosa 22/5 (LJRS) 
3. 2077 - Discoloxia blomeri: Almlund mätare. Två exemplar noterades dels 1 ex 19/6 Trosa men även ett ex 
1-2/7 Erikslund (lund) (LJRS). 
4. 2661 - Noctuajanthina: Violettgrått bandfly som kom i ljusfällan i Trosa 2-15/8 /LJRS). 

Nedan följer en mer komplett lista över årets intressanta fynd samt uppföljning av några fynd från 2012. 
(fet text för troliga migranter). 

18 - Hepialus fusconebulosus: 1 ex 22/7 Trosa. Ny på lokalen (LJRS). 
177 - Pachythelia villosella: 1 ex (hona larv) 13/5 Erikslund (LJRS). 

1087 - Acleris cristana: 1 ex 4-7 /4 och 1 26-28/9 Trosa (LJRS). Ny för 
området. 
1437 - Sesia apiformis: 1 ex 4/7 Trosa på tomten (LJRS). 

1512 - Oncocera semirubella: > 200 ex 20/7 på dagen samt 50 ex 20-
21/7 på ljus Nystugan grustag (LJRS). 
1514 - Pempelia palumbella: många ex i år i juli och augusti Trosa 
(LJRS). 
1578 -Aglossa pinguinalis: 1 ex 17/7 Trosa (LJRS). 
1556 -Ancylosis cinnamomella: 2 ex 5/6 Jättarsberget (LJRS). 
1652 - Cynaeda dentalis: 1 ex 20-21/7 Nystugan, grustag. Nytt 
områdes fynd (LJRS). 
1658 - Pyrausta aurata: 1 ex 2-15/8 Trosa. Nytt områdesfynd (LJRS). 
1673 - Sitochroa palealis: 1 ex 20/7 samt 1 ex 20-21/7 Nystugan 
grustag (LJRS). 
1676 - Microstega hyalinalis: 1 ex 23-26/6 Trosa (LJRS). 
1678 - Ostrinia nubilialis: 1 ex 30/6 samt 2 ex 2-15/8 Trosa (LJRS). 

1707 -Adscita statices: 1 ex 21/7 Grönsö/Römora området (LJRS). 
1710 - Zygaena viciae: 1 ex 217 / Grönsö/Römora området (LJRS). 
1711 - Zygaena filipendulae: 5 ex 21/7 Grönsö/Römora området 
(LJRS). 
1712 - Zygaena lonicerae: 10 ex 21/7 Grönsö/Römora området 
(LJRS). 

1724 - Hesperia comma: 2 ex 21/7 Grönsö/Römora området (LJRS). 
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1726 - Pamassius apollo: 2 ex 19/7 Grönsö/Römora området (HGNS), 2 ex 21/7 Grönsö/Römora området 
(LJRS). 
173 I -Apora crataegi: 1 ex rapporterat från Askö på artportalen (SJTS). Kul att arten finns kvar inom området. 
1745 - Limenitis populi: 1 ex 21/6 kl 07:20 på Emesidan (Hölö), 1 ex 21/6 på Dal, 1 ex vardera 23/7 och 27/7 på 
Dal, Hölö (TOBS). l ex 7 /7 en hona som togs för äggläggning Långmaren. Den lade 6 gröna ägg på undersidan 
av aspblad. Äggen var mycket bra kamouflerade. De första äggen kläcktes 22/7, samtliga ägg hade kläckts 24//7 
(LJRS). 
1748 - Nymphalis xanthomelas: Efter 2012 års invasion kan man konstatera att arten gått tillbaka. 
Inga säkra fynd i Trosa under 2016 (LJRS). Inte heller på Dals lokaler (TOBS). 
1752 - Vanessa atalanta : 1 ex 27 /6 samt 1 ex 10/9 Trosa, 1 ex 18-21/7 betesfälla Trosa golfbana, 1 ex 1-16/8 
samt 2 ex 17-25/8 betesfälla Nystugan Grustag Trosa (LJRS). 1 ex 27/8 på fjärilsbuske, Dal, Hölö (TOBS). 
1753 - Cynthia cardui: 1 ex 16/6 på syren och 1 ex 27/8 på fjärilsbuske, Dal, Hölö (TOBS). 1 ex 10/9 Bokö 
samt 1 ex 11/9 Trosa på Buddleja (LJRS). 

1792 - Maniola jurtina: lex 9/7 på lavendel, Dal, Hölö (TOBS).10-12 ex 21/7 Grönsö/Römora området (LJRS). 
1799 - Lasiommata megera: 1 ex 4/6 Trosa samt 1 ex 5/6 Stensund (LJRS). 
1805 - Ouercusia quercus: 1 ex 20/7 Trosa, nytt tomt fynd (LJRS). 
1813 - Lycaena hippothoe: 1 ex 6/6 Långmaren (LJRS). 
1815 - Cupido minimus: 4 ex 5/6 Långnäs (LJRS). 
1819 - Glacopsyche alexis: 1 ex 5/6 Anderviken (LJRS). 

1845 - Tethea ocularis: 1 ex 22/5 Trosa (LJRS). 

Rödaktig blekmaskspinnare Tethea ocularis 

1840 - Drepana curvatula: 1 ex 1-2/7 Erikslund (lund). Sällsynt inom området (LJRS). 

1858 - Hemithea aestivaria: 1 ex 30/6 och 1 ex 1/7 Trosa (LJRS). 
1871 - Cyclophora linearia: 1 ex (mycket fräscht) 28/8 Trosa. Nytt områdesfynd. En art som hör till södra 
Sveriges bokskogar. Troligen en migrant. (LJRS). 
1899 - Idaea deversaria: En art som är årlig på tomten i Trosa. I år var arten relativt allmän under juli, Trosa 
(LJRS). 
1926 - Epirrhoe rivata: 1 ex 22-26/6 samt 3 ex 22-31/7 Trosa (LJRS). 
1935 - Anticlea badiata: 1 ex vingfynd 10-11/5 och 1 ex 18/5 Trosa, 
nytt tomt fynd (LJRS). 
1963-Therajuniperata: 1 ex3-7/10, 1 ex 10-13/10, 1 ex 15/ l0samt 
1 ex 20/10 Trosa (LJRS). 
1989 - Euphyia unangulata: 1 ex 12/6 Trosa, relativt sällsynt inom 
området (LJRS). 
2018 - Eupithecia irriguata: 1 ex 22/5 Trosa. Ett roligt fynd. En 
art som var väntad eftersom arten finns bl.a. i Nynäshamn och 
Stockholmsskärgård. Nytt områdesfynd (LJRS). 
2020 - Eupithecia insigniata: 2 ex 18/5 och 1 ex 20/5 Trosa (LJRS). 
2025 - Eupithecia egenaria: 1 ex 6-8/6 Erikslund (lund) (LJRS). 
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2077 - Discoloxia blomeri: 1 ex 19/6 Trosa samt 1 ex 1-2/7 Erikslund (lund). En väntad art som är allmän i 
Nyköpingsområdet. Nytt områdesfynd. (LJRS). 
2110 - Opisthograptis luteolata: 1 ex konstig tid 22/7 (2:a gen?) Trosa. Normalt flyger den i maj/juni (LJRS). 
2115 - Ennomos autumnaria: 1 ex 17-21/8 Trosa samt 1 ex 26/8 Erikslund (lund). Sällsynt och enstaka inom 
området (LJRS). 
2118 - Ennomos fuscantaria: 2 ex 17-21/8 Trosa. Relativt sällsynt inom området där det växer ask. (LJRS). 
2132 - Lycia hirtaria: 1 ex 21/4 samt 1 ex 23/4 Trosa, få fynd i år (LJRS). 
2150 - Boarmia punctinalis: 3 ex 6-8/6 Erikslund (lund) (LJRS). 
2167 - Hylaea fasciaria: 1 sent ex 17/9 (troligen 2:a generation) Trosa (LJRS). 
2174 - Perconia strigillaria: 10 ex 17/6 Erikslund (LJRS). 

2184-Dendromilis pini: Se separat artikel! 

2176 - Trichirua crataegi: 1 ex 17-21/8 Trosa. Har blivit 
mer sällsynt under senare år (LJRS). 
2182 - Lasiocampa querqus: 3 ex 1 7 /6 varav I kopula 
Erikslund (LJRS). 

2189 - Endromis versicolor: Lockningsförsök gjordes 
21/4 samt 1 ex 13/5 vid Erikslund och i Trosa (LJRS). 
Lockningsförsöksresultat kommer att redovisas separat 
när undersökningarna är klara. (LJRS). 1 ex hane 5/5, 
Dal, Hölö (TOBS) 

2194 -Agrius convolvuli: Inga fynd i år (LJRS). Dito 
(TOBS). 
2196 - Sphinx ligustri: 1 ex 10/7 Trosa (LJRS). 
2203 - Macroglossum stellatarum: 1 ex fotograferat vid 
Askö laboratoriet info via artportalen (SJTS). Inga fynd i 
år (LJRS). Dito (TOBS) 
2206 - Hyles galii: 1 ex 2-15/8 Trosa. Ovanlig 2016. 
(LJRS) 

2215 - Stauropus fagi: 3 ex 1-2/7 Erikslund (lund) (LJRS). 

Ekspinnare Lasiocampa querqus, parning 

2232 - Gluphisia crenata: 1 ex 27 /6 Trosa. Nytt tomtfynd (LJRS). 
2236 - Clostera anastomosis: 1 ex 28-29/6 Trosa. Nytt tomtfynd samt 1 ex 1-2/7 Erikslund, sällsynt inom 
området (LJRS). 
2259 - Pelosia muscerda: 1 ex 18/7 Trosa golfbana, fynd på dagen (LJRS). 
2269 - Lithosia guadra: 1 ex 22-31/7 hane Trosa, 1 ex 26/8 hona Erikslund (lunden) (LJRS). 2 ex 6/8 hanar oct 
1 ex 7/8 hona, Dal, Hölö (TOBS). 

2273 - Hyphoria aulica: Se separat artikel! 

2312 - Lygephila viciae: 1 ex14-15/6 och 1 ex 18/6 Trosa (LIRS). 
2315 - Catocala fraxini: Många ex under 2016. 3 ex 1-16/8 samt 19 ex 17-25/8 Nystugan, grustag. 1 ex 17-21/8 
och 1 ex 9/9 Trosa (LJRS). 
2319 - Catocala promissa: 1 ex 18-21 /7 Trosa golfbana, betesfälla (LJRS). 
2343 - Bena bicolorana: 1 ex 22/7 Trosa (LJRS). 
2358 -Autographa gamma: Bl.a. följande fynd 2ex 28-30/6, 2 ex 2/7, 1 ex 22-31/7, 1 ex 12-14/9 samt 1 ex 
18/9 Trosa. I år ganska få fynd (LIRS). Betydligt färre både på både växter och ljus än 2015, t.ex.l ex 2/6 på 
syren och 1 ex 20/8 på belyst tobak, Dal, Hölö (TOBS). 
2363 - Autographa bractea: 1 ex 2/7 samt 1 ex 19/7 Trosa. (LIRS). 
2366 - Syngrapha interrogationis: 1 ex 22-31/7 Trosa (LJRS). 
2375 - Morna alpium: 1 ex 20-21/7 Nystugan grustag. Ovanlig utom på öarna och direkt vid kusten (LJRS). 
2386 -Acronicta euphorbiae: 1 ex 1-16/8 Nystugan grustag. En art som har blivit mer sällsynt inom området 
under senare år. Allmän endast ute på öarna (LJRS). 
2451 - Luperina testacea: 3 ex 2-15/8 samt 1 ex 26/8 Trosa. Sällsynt inom området men på väg att etableras 
(LJRS). 
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2077 - Discoloxia blomeri: 1 ex 19/6 Trosa samt 1 ex 1-2/7 Erikslund (lund). En väntad art som är allmän i 
Nyköpingsområdet. Nytt områdesfynd. (LJRS). 
2110 - Opisthograptis luteolata: 1 ex konstig tid 22/7 (2:a gen?) Trosa. Normalt flyger den i maj/juni (LJRS). 
2115 - Ennomos autumnaria: 1 ex 17-21/8 Trosa samt 1 ex 26/8 Erikslund (lund). Sällsynt och enstaka inom 
området (LJRS). 
2118 - Ennomos fuscantaria: 2 ex 17-21 /8 Trosa. Relativt sällsynt inom området där det växer ask. (LJRS). 
2132 - Lycia hirtaria: 1 ex 21/4 samt 1 ex 23/4 Trosa, få fynd i år (LJRS). 
2150 - Boarmia punctinalis: 3 ex 6-8/6 Erikslund (lund) (LJRS). 
2167 - Hylaea fasciaria: 1 sent ex 17/9 (troligen 2:a generation) Trosa (LJRS). 
2174 - Perconia strigillaria: 10 ex 17/6 Erikslund (LJRS). 

2184- Dendromilis pini : Se separat artikel! 

2176 - Trichirua crataegi: 1 ex 17-21/8 Trosa. Har blivit 
mer sällsynt under senare år (LJRS). 
2182 - Lasiocampa querqus: 3 ex 17 /6 varav 1 kopula 
Erikslund (LJRS). 

2189 - Endromis versicolor: Lockningsförsök gjordes 
21 /4 samt 1 ex 13/5 vid Erikslund och i Trosa (LJRS). 
Lockningsförsöksresultat kommer att redovisas separat 
när undersökningarna är klara. (LJRS). 1 ex hane 5/5, 
Dal, Hölö (TOBS) 

2194 -Agrius convolvuli: Inga fynd i år (LJRS). Dito 
(TOBS). 
2196 - Sphinx ligustri: 1 ex 10/7 Trosa (LJRS). 
2203 - Macroglossum stellatarum: 1 ex fotograferat vid 
Askö laboratoriet info via artportalen (SJTS). Inga fynd i 
år (LJRS). Dito (TOBS) 
2206 - Hy les gal i i: 1 ex 2-15/8 Trosa. Ovanlig 2016. 
(LJRS) 

2215 - Stauropus fagi: 3 ex 1-2/7 Erikslund (lund) (LJRS). 

Ekspinnare Lasiocampa querqus, parning 

2232 - Gluphisia crenata: 1 ex 27/6 Trosa. Nytt tomtfynd (LJRS). 
2236 - Clostera anastomosis: 1 ex 28-29/6 Trosa. Nytt tomtfynd samt 1 ex 1-2/7 Erikslund, sällsynt inom 
området (LJRS). 
2259 - Pelosia muscerda: 1 ex 18/7 Trosa golfbana, fynd på dagen (LJRS). 
2269 - Lithosia guadra: 1 ex 22-31/7 hane Trosa, 1 ex 26/8 hona Erikslund (lunden) (LJRS). 2 ex 6/8 hanar och 
1 ex 7/8 hona, Dal, Hölö (TOBS). 

2273 - Hyphoria aulica: Se separat artikel! 

2312 - Lygephila viciae: 1 ex14-15/6 och 1 ex 18/6 Trosa (LJRS). 
2315 - Catocala fraxini: Många ex under 2016. 3 ex 1-16/8 samt 19 ex 17-25/8 Nystugan, grustag. 1 ex 17-21/8 
och 1 ex 9/9 Trosa (LJRS). 
2319 - Catocala promissa: 1 ex 18-21/7 Trosa golfbana, betesfälla (LJRS). 
2343 - Bena bicolorana: 1 ex 22/7 Trosa (LJRS). 
2358 -Autographa gamma: Bl.a. följande fynd 2ex 28-30/6, 2 ex 2/7, 1 ex 22-31/7, 1 ex 12-14/9 samt 1 ex 
18/9 Trosa. I år ganska få fynd (LJRS). Betydligt färre både på både växter och ljus än 2015, t.ex.l ex 2/6 på 
syren och 1 ex 20/8 på belyst tobak, Dal, Hölö (TOBS). 
2363 -Autographa bractea: 1 ex 2/7 samt 1 ex 19/7 Trosa. (LJRS). 
2366 - Syngrapha interrogationis: 1 ex 22-31/7 Trosa (LJRS). 
2375 - Morna alpiurn: 1 ex 20-21/7 Nystugan grustag. Ovanlig utom på öarna och direkt vid kusten (LJRS). 
23 86 - Acronicta euphorbiae: 1 ex 1-16/8 Nystugan grustag. En art som har blivit mer sällsynt inom området 
under senare år. Allmän endast ute på öarna (LJRS). 
2451 - Luperina testacea: 3 ex 2-15/8 samt 1 ex 26/8 Trosa. Sällsynt inom området men på väg att etableras 
(LJRS). 
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2475 -Arenostola phragmitidis: 1 ex 22-31/ samt 1 ex 1/8 Trosa (LJRS). 
2477 - Charanyca trigrammica: Mycket allmän på min tomt i Trosa (LJRS). 
2486 - Caradrina clavipalpis: 1 ex 20-22/6, 2 ex 9/9 samt 1 ex 24/9 Trosa (LJRS). 
2492 - Elaphria venustula: 1 exl8/6, 1 ex 23-26/6 och 1 ex 30/6 Trosa (LJRS). 
2501 - Cucullia umbratica: Mindre allmän under 2016 i Trosa (LJRS). 
2521 - Lithomoia solidaginis: 10 ex 1-16/8 samt 3 ex 17-25/8 Nystugan grustag. Ovanlig inom området (LJRS). 
2522 - Lithophane socia: 1 ex 6/4 Dal, Hölö (TOBS).l ex 18-20/4 Trosa, 1 ex 1-16/8 Nystugans grustag (LJRS). 
2539 - Polymixis gemmea: 1 ex 17-25/8 Nystugans grustag. Denna art har blivit mer ovanlig inom området de 
senaste 10 åren (LJRS). 
2545 - Conistra rubiginosa: 1 ex 24/9, 1 ex 10-13/10, 1 ex 14/10 samt 1 ex 21/10 Trosa. Normalt relativt ovanlig 
på tomten (LJRS). 
2562 - Diloba caeruleocephala: 1 ex 13/10 Trosa. Det var många år sedan denna art noterades i Trosa området. 
Kul att den finns kvar (LJRS). 
2571 - Hada proxima: 1 ex 22-31/7 Trosa. Nytt tomtfynd. En art som har blivit mycket ovanlig inom området på 
senare år (LJRS). 
2582 - Mamestra brassicae: 1 ex 2-15/8 Trosa. Relativt ovanlig inom området (LJRS). 
2639 - Agrotis vestigialis: 4 ex 20-21/7 samt 1 ex 17-25/8 Nystugan grustag. Ovanlig i Trosa tidigare och endast 
få ex funna alla på sandmark (LJRS). 
2658 - Noctua orbona: 1 ex 4/9 Trosa. Nytt tomtfynd. Ovanlig inom området (LJRS). 
2659 - Noctua comes: Frånsett ett fåtal fynd i augusti på tomten i Trosa visade sig att denna art var mycket 
allmän vid Nystugans grustag där följande noteringar gjordes ca 300 ex 1-16/8 samt ca 150 ex 17-25/8.(LJRS). 
2660 - Noctua janthes: 1 ex 2-15/8 Trosa samt 2 ex 16/8 Trosa. Nytt tomtfynd. Tidigare ett fåtal ex inom 
området. (LJRS). 
2661 - Noctua janthina: 1 ex 2-15/8 Trosa. Nytt områdesfynd (LJRS). 

2649 -Actebia praecox: 4 ex 17-25/8 Nystugans grustag. Sällsynt med få fynd tidigare inom området (LJRS). 
2693 - Xestia c-ni2rum: bl.a 1 ex 22-25/8, 1 ex 4/9, 1 ex 5-7 /9, 1 ex 8/9, 1 ex 9/9, 1 ex 10/9, 1 ex 11/9, 2 ex 12-
14/9, 1 ex 18/9, 1 ex 22/9 samt 1 ex 23/9 Trosa. Relativt vanlig 2016 (LJRS). 1 ex 28/9 Dal, Hölö (TOBS). 
2697 - Xestia rhomboidea: Flera ex i Trosa i aug samt några ex i aug i Nystugan grustag (LJRS). 
2698 - Xestia castanea: 15 ex 1-16/8 samt 10 ex 17-25/8 Nystugan grustag. Tidigare endast ett fåtal fynd (LJRS). 
2706 - Naenia typicae: 1 ex 20/7 samt 2 ex 22-31/7 Trosa. Ovanlig på min tomt (LJRS). 
2708 - Pyrrhia umbra: 1 ex 19/7 samt 1 ex 20/7 Trosa (LJRS). 
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Hyphoria aulica Gulfläckig igelkottspinnare hanar vid lackning på nätburken 
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