15/7 var Jesper där och hittade 4 ex och den 20/7 var
Andreas och Jukka där och då blev det bara ett ex. Arten är tydligen ganska vanlig här och flygtiden är ca en
månad. Värme och mörker är tydligen viktigt och bra
som vid all nattfångst. (Det finns ett gammalt fynd från
70-talet, Limängen P. Böklin.) Under samma tidsperiod
såg vi över 100 brunflammiga fältmätare.
Glimmalmätare Eupithecia venosata (JS)
Det 2:a fyndet för området
Den 2/8 var jag på Rysstoppen. Det var god flygning även om en aning blåsigt denna i övrigt ganska
usla sommar. Det fladdrade i dukarna så det gällde
att hålla koll. Många arter malmätare var framme, inte
minst Krönt malmätare som är vanlig i vårt område
nu för tiden. Plötsligt satt den där mitt framför näsan
på mig. Vips så låg den i burken, den var sliten och jag
har ett gäng, men nya områdesfynd ska beläggas (vilket
jag trodde då). Det fanns ett gammalt fynd från Arnö
i samlingen visade det sig. Det finns värdväxter i området och på Lindbacke ca 1 km österut är det gott om
glim av flera arter. Den är säkert bofast här men oftast
enstaka och spridd i stort sett hela landet.
Ginstfly Lacanobia w-latinum (KA)
Det 2:a fyndet från området.
Kvällen den 27/5 var Kennet i Kvarsebo som
många gånger tidigare. Han såg flera nagelspinnare på

dukarna och frihåvade även en hona i skymningen. Han
tog in ett antal malmätare, varav några blev obestämda.
När vi träffades på senhösten för att gå igenom en del
av hans fynd av malmätare föll ögonen genast på ett fly.
Kennet var har du tagit detta fly? sade jag. På etiketten
stod Kvarsebo 27/5-2017. Så var saken klar, ytterligare
en art till vår digra områdeslista, trodde jag då. Men det
fanns ett gammalt fynd från Hummelvik. Framtiden
får utvisa om den tänker bosätta sig. Under sommaren
finns den rapporterad som ny för Närke i artportalen.
Vasslavspinnare Peloria obtusa
Kvällen den 27/7 var jag och Kennet vid Brannäs.
Det var helt vindstilla och lite kyligt. Vi spankulerade
omkring på stigarna i vassområdet och småpratade. Jag
håvade in ett litet kräk och detsamma gjorde K några
meter bort. ”Jag tror jag tog en obtusa” sade vi i munnen på varandra. Totalt togs 11 ex inom en timme. Vi
fick ingen på våra dukar. De närmaste dagarna fram till
den 2/8 sågs ytterligare ca 10 ex av oss, Jukka, Andreas
och Björn. Några kom på duk men de flesta frihåvades.
Arten har tydligen ett bra bestånd här. Det är bara på
stigen en relativt kort sträcka som man går i detta stora
vassområde. Arten var nytt landskapsfynd på denna
plats 2014.
Jan Sjöstedt

Hoplodrina ambigua, ljusringat lövfly, funnen i Sörmland
Jag jobbar som gymnasielärare på Nyköpings enskilda gymnasium vid Västra Trädgårdsgatan 38. Sedan
förra hösten har jag min arbetsplats på översta planet
med en fin uteplats. Där har jag placerat en ljusfälla
med en 80w kvicksilverlampa. Normal blir det få arter
i fällan och få individer. Tisdagen den 5 september så
vittjar jag fällan, och som vanligt nästan tomt. Sista äggkartongen i botten av fällan tänkte jag inte ens lyfta på,
men såg något sticka fram. Lyfte och där låg ett lövfly
på botten, ljust och med tydliga ringar och mycket svår
att fota. Alltså den måste tas in. Burk i fickan? Nej,
det brukar ju vara tomt i fällan. In och hämta burk. Ut
igen, fjärilen på väg ut ur fällan, hade jag stängt den,
icke! Får tag i den i sista stund, puh. In i kylen för vidare dokumentation.
Senare, dagen efter tar jag fram den och lägger den
på skrivbordet, här ska fotas! Sagt och gjort ut med fjärilen ur burken, fram med kameran, fjärilen flyger iväg!
Hittas så småningom på golvet under skrivbordet där
den dokumenteras på golvet. Hur våra nya elever funderade över vad jag gjorde på golvet under skrivbordet
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kan man ju undra över. Tack och lov är de andra eleverna vana att jag har konstiga saker för mig.
Andreas Grabs

