Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2017
Numrering och namn enligt: Catalogus Lepidopterum Sueciae: version 2. - I Svensson, H Elmquist, B
Gustavsson, H Hellberg, L Imby och G Palmqvist. Naturhistoriska Riksmuseet 1994.
Rapportörer: Kenneth Andersson (AKHS), Göran Hagerum (HGNS), Jesper Lind (LJRS) och Mark
Toneby (TOBS).
Sammanfattning
De första fjärilarna för året var 1 ex av Apocheima
pilosaria (Grå fjädermätare) och 1 ex av Brachionycha
nubeculosa (Vårtaggfly) som 24/3 gick ned i ljusfällan i Trosa. Det sista fjärilsfyndet för säsongen var en
Opherophtera brumata (Allmän frostfjäril) i ljusfällan den
17/11 Trosa (LJRS).
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en
har varit igång under hela säsongen. Enstaka betesfällor har använts vid Trosa slalombacke och Trosa vattentorn. Den entomologiska undersökningsaktiviteten
inom Trosa, Mörköområdet har varit lägre än de senaste åren (LJRS).
Som helhet bjöd 2017 på ett sämre fjärilsväder än
2016 med få verkligt varma dagar. Året har präglats av
mycket blåst (LJRS).
I trakten av Dal, Hölö, var fjärilsaktiviteten låg hela
perioden. I likhet med 2016 observerades mycket få

blåvingar. Även nässelfjäril och påfågelöga flög glesare
än vanligt medan sorgmantel flög normalt både vår och
sensommar. Trots ihärdigt och utvidgat sökande efter
Nymphalis xanthomelas (Videfuks) i anslutning till min lokal från tidigare år återfanns inget exemplar. Från midsommar och ett par veckor framåt flög några Limenitis
populi (Aspfjäril). Arten är väl etablerad inom området,
men aktiviteten varierar mellan åren. 1 ex av Maniola
jurtina (Slåttergräsfjäril) besökte tomten 17/7 (TOBS).
Under säsongen har två nya storfjärilsarter hittats
för området Drepana binaria (Eksikelvinge) och Colobochyla salicalis (Brunlinjerat mätarfly).
Två nya småfjärilsfynd har gjorts 2017 plattmalen/
malen Semioscopia oculella (Björkvårmal) och det mycket
vackra mottet Pyralis regalis (Kungligt ljusmott).
Fortsatta undersökningar avseende Hyphoria aulica
(Gulfläckig igelkottspinnare) visar att arten finns på
minst åtta lokaler inom området men jag kunde inte
bekräfta förekomst på ytterligare 3 nya lokaler som undersökts genom lockning med hona. Fortsatta undersökningar får visa om den finns på ytterligare lokaler
inom området. Med tanke på hur svår den kan vara att
se när den flyger under tidig morgon i början av juni så
kan den vara lätt att förbise.
Återfynd av både Eupithecia irriguata (Vattrad malmätare) och Pyrausta aurata (Guldljusmott) 2017 som
var nya på förra årets lista indikerar att de troligen är
bofasta inom området (LJRS).
Perioder av migration har inträffat under året med
bl.a. följande migrationsfynd. Vanessa atalanta (Amiral),
Cynthia cardui (Tistelfjäril), Magroglosum stellatarum (Stor
dagsvärmare), Autographa gamma (Gammafly), Xestia
c-nigrum (C-tecknat jordfly).
Två nya småfjärilsarter och två nya storfjärilsarter
för Trosa/Mörkö-området noterades 2017:
Småfjärilar: Två nya arter.
1. Pyralis regalis: Kungligt ljusmott 1 ex 6-13/8 Trosa
2. Semioscopia oculella: Björkvårmal 1 ex 26/3 Tullgarn

Colobochyla salicalis (Brunlinjerat mätarfly)
Foto: Jesper Lind
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Storfjärilar: Två nya arter, en sikelvinge och ett fly.
1. Drepana binaria: Eksikelvinge 1 ex 6-13/8 Trosa
2. Colobochyla salicalis: Brunlinjerat mätarfly 1 ex 6/7
Trosa

Nedan följer en mer komplett lista över årets intressanta fynd (fet text för troliga migranter).
14 - Hepialus humuli: 1 ex 19-20/6 Trosa (LJRS).
180 - Sterroptherix hirsutella: 1 ex larvsäck 20/5 Hjortronmossen (LJRS).
451 - Semioscopia oculella: 1 ex 26/3 Tullgarn, ny art
för området (LJRS).

Semioscopia oculella (Björkvårmal)
Foto: Jesper Lind

1514 - Pempelia palumbella: Många ex i år i juli och
augusti Trosa (LJRS).
1658 - Pyrausta aurata: 1 ex 11/6 Egilsvik samt 1 ex
6-13/8 Trosa (LJRS).
1676 - Microstega hyalinalis: 1 ex 12/7 Trosa (LJRS).
1678 - Ostrinia nubilialis: 1 ex 6/7, 1 ex 10/7, 1 ex
11/7, 2 ex 17-22/7, 5 ex 24/7-5/8 Trosa (LJRS).
1xxx – Pyralis regalis: 1 ex 6-13/8 Trosa. En vacker art
som på senaste 10-15 åren spridit sig från enstaka fynd
på Gotland i slutet av 1990-talet till nu när den är lokalt
allmän på Gotland och i Uppland. Lokalt inte sällsynt
på Öland och med enstaka fynd i Södermanland. Nytt
områdesfynd (LJRS).

1714 - Erynnis tages: 1 ex10/6 Grönsö, ny lokal
(LJRS).
1726 - Parnassius apollo: 1 ex 30/7 Grönsö/Römora
området (HGNS).
1745 - Limenitis populi: 1 ex 23/6 Dal, Hölö (TOBS).
1748 - Nymphalis xanthomelas: Efter 2012 års invasion
kan man konstatera att arten nu verkar vara borta från
Trosaområdet - Inga säkra fynd i Trosa under 2017
(LJRS).Inga fynd i Hölö området (TOBS).
1752 - Vanessa atalanta: Har haft ett bra flygår med
bl.a. följande fynd. 1 ex 10/6 Grönsö, 2 ex 20/8, 4 ex
10/9, 2 ex 11/9, 1 ex 17/9, 1 ex 18/9, 1 ex 22/9, 2 ex
24/9 Trosa. 5 ex 25/9- 5/10 betesfälla Trosa Vattentorn. (LJRS). Många ex Dal, Hölö i augusti och september (TOBS).
1753 - Cynthia cardui: Några ex i slutet av augusti och
början av september (TOBS).
1757 - Argynnis paphia: 1 sent ex 17/9 Anderviken
(LJRS).
1792 - Maniola jurtina: 1 ex 17/7 Dal, Hölö (TOBS).
1799 - Lasiommata megera: 2 ex 10/6 Grönsö, 2 ex
11/6 Färjeläget till Oaxen på Mörkösidan, 7 ex 11/6
Egilsvik (LJRS).
1805 - Quercusia quercus: 1 ex 24/7 Trosa slalombacke
(LJRS).
1815 - Cupido minimus: 1 ex 11/6 Egilsvik, 3 ex 18/6
Norrgård (ny lokal) samt 4 ex 18/6 Bråfallsåg (ny lokal)
(LJRS).
1819 - Glacopsyche alexis: 2 ex 11/6 Oaxen (LJRS).

Glacopsyche alexis (Klöverblåvinge)
Foto: Jesper Lind

Pyralis regalis (Kungligt ljusmott)
Foto: Kenneth Andersson

1845 - Tethea ocularis: 1 ex 14-23/7 Trosa slalombacke
(LJRS).
1837 - Drepana binaria: 1 ex 6-13/8 Trosa. Nytt områdesfynd (LJRS).
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Drepana binaria (Eksikelvinge)
Foto: Kenneth Andersson

1858 - Hemithea aestivaria: 1 ex 7-8/7, 1 ex 10/7, 1 ex
11/7, 1 ex 12/7 samt 1 ex 15/7 Trosa (LJRS).
1899 - Idaea deversaria: 1 ex 30/6, 3 ex 12/7, 1 ex
13/7, 24/7-5/8 och 1 sent ex 25/8 Trosa (LJRS).
1926 - Epirrhoe rivata: 1 ex 17-27/7 samt 2 ex 24/75/8 Trosa (LJRS).
1953 - Chloroclysta infuscata: 40 ex larver 20/5 Hjortronmossen. Ett fåtal larver samlades in och de kläcktes
bra i slutet av juni med start 18/6 (LJRS).
1963 - Thera juniperata: I år många fynd: 1 ex 9/10, 1
ex 10-12/10, 1 ex 13/10, 1 ex 14/10, 3 ex 15/10, 2 ex
16-18/10, 1 ex 19/10, 1 ex 20-21/10, 1 ex 22/10 Trosa
samt 2 ex 6-15/10 i betesfälla Trosa vattentorn (LJRS).
2018 - Eupithecia irriguata: 1 ex 20/5 (en hona tas
för äggläggning, honan lade 20 talet ägg som kläcktes
29/5, larverna föddes upp på ek) samt 1 ex 24-25/5
Trosa. Det betyder troligen att arten är etablerad inom
området efter förra årets första fynd (LJRS).
2020 - Eupithecia insigniata: 1 ex 21-22/5, 1 ex 23/7
och 1 ex 24-25/5 Trosa (LJRS).
2046 - Eupithecia sinuosaria: 1 ex 17-22/7 Trosa. Ett
spännande fynd av en art som bara har ett fynd inom
området tidigare. Den är sällsynt och uppträder oftast
enstaka. Larven lever på mållor som blommar upp på
ruderatmarker vilket gör att arten ofta försvinner efter
ett par år av succession på lokalen när andra växter tar
över efter mållorna. (LJRS).
2071 - Aplocera plagiata: 1 sent ex 23/9 Trosa (LJRS).
2132 - Lycia hirtaria: En referensart på min tomt som
varit med i alla år på listan. Har i år haft en ganska bra
men tidig flygning: 1 ex 3-5/4, 3 ex 6/4, 1 ex 8/4, 1 ex
9/4, 1 ex 22/4, 1 ex 23-26/4, 1 ex 1/5 Trosa (LJRS).
2140 - Agriopis marginaria: 13 ex varav 1 hona 26/3
Tullgarn (LJRS).
2179 - Malacosoma neustria: 1 ex en larv 12/6 Eriksö,
Mörkö (LJRS).
2189 - Endromis versicolor: 1 ex, hona, 5/5 Dal, Hölö
(TOBS).
Lockningsförsök med uppfödda honor gjordes vid flera
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Endromis versicolor kopula (Skäckspinnare)
Foto: Jesper Lind

tillfällen med blandade resultat som redovisas separat
när dessa studier är klara. Utöver det gjordes följande
fynd 1 ex en hane 9/4 Trosa. 2 ex 13/5 vid Sandvik, en
hona hittades sittande lågt på en skogshallonplanta ca
3 dm från marken och strax efter att den hittats ca kl.
14.30 kom en hane som lockats till denna hona. Det är
första gången jag har hittat en oparad versicolor hona i
naturen. De brukar paras mycket snabbt och flyger inte
förrän de är parade eller förrän de väntat flera dagar på
att paras utan att lyckas. Då kan de byta plats för att få
bättre möjlighet till parning (LJRS).
2192 - Saturnia pavonia: 7 ex 19/5 Erikslund (LJRS).
2240 - Orgyia recens: 6 ex larver 20/5 Hjortronmossen. 2 larver parasiterade övriga 4 ex imago kläcktes
16/6-20/6 (LJRS).
2241 - Orgyia antigua: 1 ex i ljusfällan 24/9. Ovanligt
att denna art går på ljus eftersom det i första hand är en
dagflygare (LJRS).
2247- Euproctis similis: 2 ex 6-13/8 Trosa, nytt tomtfynd (LJRS).
2250 - Lymantria monacha: 1 ex 20/8 Trosa. Ovanlig
på tomten (LJRS). 2 ex 26/8 Dal, Hölö, inte ovanlig på
lokalen (TOBS).
2194 - Agrius convolvuli: Inga fynd i år (LJRS),
(TOBS).

Orgyia recens (Kärrtofsspinnare) larver i olika stadier
Foto: Jesper Lind

2196 - Sphinx ligustri: 1 ex 17-22/7 samt 1 ex 24/7-5/8
Trosa (LJRS).
2202 - Hemaris fuciformis: 1 ex 17/6 Trosa (LJRS).
2203 - Macroglossum stellatarum: 1 ex 2/7 besöker kaprifol samt 1 ex 22/8 besöker såpnejlika Trosa
(LJRS).
2206 - Hyles galii: 1 ex 6-13/8 Trosa. Ovanlig 2017
(LJRS).
2259 - Pelosia muscerda: 1 ex 24/7- 5/8 Trosa (LJRS).
2267 - Eilema deplana: 1 sent ex 23/9 Trosa (LJRS).
2269 - Lithosia quadra: Inga fynd i år (LJRS),
(TOBS).
2273 - Hyphoria aulica:
De två tidigare årens spännande och överraskande fynd
av H.aulica i Trosa/Mörköområdet har i år följts upp
med en insats att leta efter larver på flera lokaler samt
att leta imago med hjälp av lockning med honor. Det
har resulterat i att fyra nya lokaler hittats under 2017.

Arten är nu konstaterad på totalt åtta lokaler inom området. Gemensamma nämnare för dessa lokaler är att
de är mer eller mindre kalkgynnade och varma lokaler.
Arten är mer utbredd än jag tidigare har trott men den
är lätt att förbise med tanke på hur svår den kan vara
att se när imagon flyger snabbt och lågt över marken
under tidig morgon i slutet av maj och början av juni.
Följande fynd och iakttagelser har gjorts av arten under
2017 (LJRS).
Under 2017 har larver hittats på våren inom Erislundsområdet samt på hösten 1 ex vid Stensund 17/9 (ny
lokal). Ett tiotal larver som jag sparat för övervintring
från 2016 klarade av att övervintra då jag placerat dem
på en soligare plats där de kunde hitta mat under tidig
vår utan daglig tillsyn. Larverna utvecklades bra och
gick till förpuppning och kläcktes vid normal flygtid
(LJRS).
Följande imagofynd gjordes: 1 ex 10/6 samt 7 ex 17/6

Macroglossum stellatarum (Stor dagsvärmare)
Foto: Jesper Lind

Hyphoria aulica (Gulfläckig igelkottspinnare)
Foto: Jesper Lind
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Erikslund, 1 ex 11/6 Egilsvik, 4 ex 17/6 Gisekvarn (ny
lokal), 1 ex 17/6 Månbacken (ny lokal) samt 2 ex 17/6
Långmaren (ny lokal) (LJRS).
2293 - Herminia lunalis (tarsiplumalis): 1 ex 14-23/7
Trosa slalombacke, ny lokal (LJRS).
2302 - Colobochyla salicalis: 1 ex 6/7 Trosa, nytt fynd
för området. Inte oväntat att salicalis skulle hittas inom
området. En art som varit mycket sällsynt fram till för
ca 10 år sedan men har under senare år spridit sig både
från syd och från öst och är nu etablerad i Småland,
på Öland och i Uppland och kan vara lokalt tämligen
allmän. Några enstaka fynd finns från tidigare i Södermanland. Den kommer nog snart att inte vara ovanlig
här (LJRS).
2312 - Lygephila viciae: 1 ex 17/6 Trosa (LJRS).
2315 - Catocala fraxini: Få ex under 2017 1 ex 12/9
Trosa (LJRS).
2354 - Polychrysia moneta: 1 ex 24/7-5/8 Trosa, enstaka fynd sällsynt (LJRS).
2358 - Autographa gamma: Få fynd 2017: 1 ex 30/6
samt 2 ex 16/8 Trosa (LJRS).
2360 - Autographa bureatica: 1 ex 24/7-5/8 Trosa
(LJRS).
2363 - Autographa bractea: 1 ex 17-22/7 Trosa. (LJRS).
2365- Syngrapha microgamma: 2 ex larv 20/5 Hjortronmossen. Imago kläcktes efter kort pupptid 16/6
(LJRS).
2375 - Moma alpium: 1 ex 10-13/7 Trosa slalombacke
(LJRS).
2422 - Apamea lateritia: 1 ex 23/7 Trosa. En art som
blivit ovanligare under senare år i Trosa (LJRS).

2433 - Apamea scolopacina: 1 ex 14-23/7 Trosa slalombacke (LJRS).
2440 - Mesoligia literosa: 1 ex 14-23/7 Trosa slalombacke, relativt ovanlig inom området (LJRS).
2451 - Luperina testacea: 2 ex 6-13/8, 1 ex 14/8, 1 ex
15/8, 1 ex 17/8, 1 ex 8/9, 1 ex 11/9 samt 1 ex 13-14/9
Trosa. Börjar bli allmän inom området (LJRS).
2453 - Amphipoea lucens: 1 ex 24/7-5/8 Trosa (LJRS).
2460 - Hydraecia nordstroemi: 1 ex 17-22/7 Trosa
(LJRS).
2475 - Arenostola phragmitidis: 1 ex 24/7-5/8 samt 1
ex 22-24/8 Trosa (LJRS).
2477 - Charanyca trigrammica: Mycket allmän på min
tomt i Trosa (LJRS).
2501 - Cucullia umbratica: Mindre allmän under 2017 i
Trosa (LJRS).
2524 - Lithophane furcifera: 1 ex 1/4 som var en hona.
Den togs in för äggläggning. Den 7/4 lade honan ägg
som var brunröda. Dessa kläcktes och de gröna larverna matades med al. De utvecklades bra och många
imago kläcktes mellan 24/8 – 11/9. Dessutom kom 1
ex 2-3/5 på samma plats i Trosa (LJRS).
2539 - Polymixis gemmea: 1 ex 23/9 Trosa (LJRS).
2545 - Conistra rubiginosa: 1 ex 21/4, 1 ex 1/5 samt
1 ex 1/11 Trosa. Normalt relativt ovanlig på tomten
(LJRS).
2571 - Hada proxima: 1 ex 24/7-5/8 Trosa. Kul att arten finns i år också.(LJRS).
2621- Mythimnia straminea: 1 ex 23/7 Trosa (LJRS).
2659 - Noctua comes: 6 ex 14-23/7 Trosa slalombacke,
10 ex 6-13/8 samt 1 ex 16/8 Trosa (LJRS).
2660 - Noctua janthes: 1 ex 24/7 -5/8 Trosa (LJRS).
2663 - Epilecta linogrisea: 1 ex 5/9 Trosa (LJRS).
2693 - Xestia c-nigrum: Få fynd 2017: 1 ex 4/9, 1 ex
19-21/9, 1 ex 23/9 samt 1 ex 28/9-3/10 Trosa (LJRS).
2697 - Xestia rhomboidea: Enstaka ex i Trosa i aug
(LJRS).
Text och bild Jesper Lind
Text: Mark Toneby
Bild: Kenneth Andersson

Moma alpium (Åsfly)
Foto: Jesper Lind
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