Intressanta fjärilar noterade inom Trosa/Mörköområdet 2019
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: Göran Hagerum (HGNS), Per-Olov
Kall (KPOS), Jesper Lind (LJRS) och Mark Toneby
(TOBS).
Sammanfattning
Den första fjärilen för året var 1 ex av Plodia interpunctella (Indiskt mjölmott) som 25/1 hittades inomhus i Trosa. Det första fyndet utomhus var en larv
av Rusina ferruginea (Mörkbrunt skuggfly) som hittades
14/2 ovanpå snön vid Erikslundsvägen. Larven togs
in och en imago kläcktes 28/3. Det första fyndet av en
nattfjäril i fällan i Trosa var en Agriopis marginaria (Grågul frostmätare) som noterades 28/3. Det sista fjärilsfyndet för säsongen innan denna rapport blev klar var
två ex Poecilocampa populi (Poppelspinnare) i ljusfällan
27/10 Trosa (LJRS).
Antalet permanenta ljusfällor har varit få, endast en
har varit igång under hela säsongen. Enstaka betesfällor har använts under perioder men färre än 2018. Den
entomologiska undersöknings-aktiviteten inom Trosa,
Mörköområdet har varit högre än under senare år
framförallt på dagtid (LJRS).
Våren var ganska tidig, sedan bjöd 2019 på ganska
varmt väder men inte lika varmt som 2018 (LJRS).
Under säsongen har tre nya storfjärilsarter noterats
för område Colias hyale (Ljusgul höfjäril), Hemaris tityus

Colias hyale (Ljusgul höfjäril).

(Svävflugedagsvärmare) och Hoplodrina ambigua (Ljusringat lövfly) (LJRS).
Ett nytt småfjärilsfynd 2019 Plodia interpunctella
(Indiskt mjölmott) hittades inomhus hemma i Trosa
(LJRS).
Dessvärre har mina entomologiska aktiviteter varit
svaga under året pga. andra prioriteringar. Generellt
förefaller fjärilarnas aktivitet ha varit fortsatt låg i likhet
med tidigare år. Ett påtagligt undantag utgjorde Vanessa
cardui (Tistelfjäril) som i maj/juni invaderade området
i hundratal. Senare förekomst under året var betydligt
glesare men frekvent. Däremot förekom Vanessa atalanta (Amiral) sparsamt liksom Aglais urticae (Nässelfjäril)
och Aglais io (Påfågelöga). Apatura iris (Sälgskimmerfjäril) besökte tomten med ett exemplar vardera den 11
och 14 juli. Limenitis populi (Aspfjärilen) är sedan flera
decennier etablerad i området, men höll sig undan mitt
synfält i år. ”Stora” pärlemorfjärilar som Argynnis paphia
(Silverstreckad pärlemorfjäril), Argynnis adippe (Skogspärlemorfjäril) och Argynnis aglaja (Ängspärlemorfjäril)
flög normalt, medan mindre arter var mindre aktiva i
likhet med de senaste åren. Issoria lathonia (Storfläckig
pärlemorfjäril) var däremot ovanligt frekvent. Aphantopus hyperantus (Luktgräsfjäril) hade låg aktivitet medan
Maniola jurtina (Slåttergräsfjäril) var något mer frekvent
än tidigare år. Andra arter som var ovanligt aktiva en
stor del av säsongen var Pieris rapae (Rovfjäril) och Pieri
brassicae (Kålfjäril) medan förekomsten av Pieris napi
(Rapsfjäril) var mer normal. Nattflygande arter blev
bara sporadiskt observerade i år. En Saturnia pavonia
(Mindre påfågelspinnare) hona, återfanns vid lampan
och det gjorde även en Watsonalla binaria (Eksikelvinge)
Dal, Hölö (TOBS)
En ny lokal för Hyphoria aulica (Gulfläckig igelkottspinnare) noterades nu ca 5 km från närmaste tidigare kända förekomst då en larv hittades strax utanför
Lästringe 28/3. Det betyder att nu är 10 olika lokaler
kända inom området (LJRS).
Perioder av migration har inträffat under året med
bl.a. följande migrationsfynd. Nomophila noctuella (Nattflymott), Vanessa atalanta (Amiral), Colias hyale (Ljusgul
höfjäril), Cynthia cardui (Tistelfjäril), Magroglosum stellatarum (Stor dagsvärmare), Autographa gamma (Gammafly),
Xestia c-nigrum (C-tecknat jordfly) (LJRS).
En ny småfjärilsart och tre nya storfjärilsarter för Trosa/Mörkö-området noterades 2019:
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Småfjärilar: En ny art ett mott.
1565 - Plodia interpunctella (Indiskt mjölmott)
Storfjärilar: Tre nya arter: En dagfjäril, en svärmare och
ett fly.
1738 - Colias hyale (Ljusgul höfjäril)
2201 - Hemaris tityus (Svävflugedagsvärmare)
2480 - Hoplodrina ambigua (Ljusringat lövfly)
Nedan följer en mer komplett lista över årets intressanta fynd (fet text för troliga migranter).
167 - Taleporia tubulosa: 1 säck 27/4 och 1 säck 5/6
Jägarhult samt 4 ex 17/6, 3 ex 18/6 samt 1 ex 22-25/6
på ljus i Trosa (LJRS).
169 - Bacotia sepium: 2 säckar med larver 27/4 Jägarhult hittades på en stolpe. Tyvärr kläcktes ingen imago.
Kul att notera att denna i Södermanland sällsynta
säckspinnare finns vid Järgarhult. Ny lokal för området
(LJRS).
172 - Bruandia norvegica: 1 säck 27/4 Jägarhult (LJRS).
173 - Psyche casta: 1 säck 27/4 Jägarhult (LJRS).
174 - Psyche crassiorella: 3 säckar 5/6 samtliga var honor och kläcktes 16/6-22/6 Jägarhult (LJRS).
176 - Acanthopsyche atra: 3 säckar 27/4 Järgarhult hittades på tallstammar. En hona kläcktes 13/6 och lock-

Bacotia sepium (Klocksäckspinnare) sitter vertikalt på en
gren och är svår att upptäcka.
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ningsförsök på lokalen gjordes men inga hanar kom
(LJRS).
178 - Canephora hirsuta: 6-7 gamla säckar noterades
27/4, 18 säckar med larver noterades 5/6 (15 hanar
och 3 honor) samt 22 säckar noterades 13/6 (11 hanar
och 11 honsäckar) vid Jägarhult. Huvuddelen av säckarna lämnades kvar på lokalen. Av de säckar som togs
in kläcktes hanarna 30/6-11/7. En hona som kläcktes
4/7 lockade i sin säck och en hane lockades till honan.
Kopula skedde på förmiddagen 4/7. De små larverna
som så småningom kläcktes släpptes ut på lokalen dvs.
Jägarhult (LJRS).
Sammanlagt 9 säckar hittade 6/6 och 8/6 Jägarhult. Av
dessa kläcktes 4 hanar (KPOS).
179 - Phalacropertix graslinella: 2 säckar 21/5 Långmaren. Båda visade sig vara parasiterade. Ny lokal för
området (LJRS).
1441 - Synathedon spheciformis: 1 hona 20/6 frihandshåvas utan feromon vid Uttervik (LJRS).
1512 - Oncocera semirubella: 1 ex 28-31/7 och 1 ex
1-4/8 Trosa (LJRS).
1514 - Pempelia palumbella: 1 ex 23/7, 1 ex 1-4/8 samt
1 ex 29/8 Trosa (LJRS).
1565 - Plodia interpunctella: 1 ex 25/1, 1 ex 7/2 samt 1
ex 20/4 inomhus Trosa, ny art för området. (LJRS).
1675 - Microstege Pandalis: 1 ex 13/6 Jägarhult (LJRS).

Canephora hirsuta (Sotsäckspinnare) sittande på sin säck.

1701 - Nomophila noctuella: 2 ex 28/8 Västerljungsrondellen (LJRS).
1710 - Zygaena viciae: 5 ex 18/7 Långmaren och 4 ex
26/7 Månbacken (LJRS).

Primära migranter: >10 ex 21/5 och 50 ex 7/6 Långmaren, 5 ex 23/5 Norrgård, 2 ex 23/5 Litsellby, 5 ex
5/6 Lövsta Kalkbrott, 3 ex 5/6 och 5 ex 13/6 Jägarhult.
1:a kläckta generationen: 10 ex 18/7 Långmaren. Jag
räknade antal individer efter några vägkanter (på båda
1712 - Zygaena lonicerae: 5 ex 18/7 Långmaren och 2
sidor av vägen inom 3 m från vägen) för att göra en
ex 26/7 Månbacken (LJRS).
1714 - Erynnis tages: 4 ex 5/6 Lövsta Kalkbruk (LJRS). bedömning av antal individer och fick följande resultat:
150 ex efter 200m vägkant vid Månbacken 26/7, 108
1726 - Parnassius apollo: Inga fynd i år trots eftersökex efter 80m vägkant vid Fräkenvik 26/7 samt 25 ex
ning (HGNS).
på 7m x 3m av ett bestånd av blommande oxtunga Ör1738 - Colias hyale: 1 ex 28/8 på lucernfältet vid västerljungsrondellen. Ny för området och en trolig mig- stigsnäs 26/7.
rant som kommit in med de varma sydostliga vindarna En trolig 2:a generation 40 ex 28/8 vid Västerljungsrondellen samt 5 ex 30/8 Trosa (LJRS).
i slutet av augusti samtidigt med andra migranter som
Hundratals maj/juni i området, senare generationer (?) i
noterades t.ex. på Öland. (LJRS).
1744 - Apatura iris: 1 ex 11/7 och 1 ex 14/7, Dal, Hölö vågor med enstaka ex in i oktober. Dal, Hölö (TOBS).
1760 - Fabriciana adippe: 1 ex 3/7, några ex 14/7 Dal,
(TOBS).
Hölö, årligen återkommande (TOBS).
1745 - Limenitis populi: 1 ex 15/7 Långmaren (LJRS).
1748 - Nymphalis xanthomelas: Efter 2012 års invasion 1 ex 15/7 och 1 ex 18/7 Långmaren, 2-3 ex 15/7, 1 ex
18/7 samt 2 ex 26/7 Fräkenvik. (LJRS). Arten har blivit
kan man konstatera att arten nu verkar vara borta från
sällsyntare under senare år (LJRS).
Trosa/Mörköområdet - Inga fynd 2017-2019 (LJRS),
1792 - Maniola jurtina: 2 ex honor, 1 ex hane 28/6, 1
inget fynd, Dal, Hölö (TOBS).
ex hane 29/6, 2 ex 30/6 Dal Hölö (TOBS). 5 ex 18/7
1752 - Vanessa atalanta: Har haft ett bra flyg år 2019
Långmaren, 2 ex 26/7 Månbacken samt 5 ex Fräkenvik
med bl.a. följande fynd 1 ex 6/6 Tullgarnsslott, 1 ex
(LJRS).
20/6, 3 ex 31/8 samt många ex 2-5/9 Trosa (LJRS).
1804 - Thecla betulae: 1 ex hona 9/8, 2 ex honor 27/8
Enstaka fynd t.ex. 1 ex vardera 14/6, 29/6, 30/6, 7/8
Dal, Hölö (TOBS).
och 2 ex 16/8. Dal, Hölö, (TOBS).
1805 - Quercusia quercus: 1 ex 14/7, Dal, Hölö
1753 - Cynthia cardui: En fullkomligt fantastisk in(TOBS)
flygning av denna art skedde under 2019 som sedan
1813 - Lycaena hippothoe: 1 ex 13/6 Jägarhult (LJRS).
gav upphov till åtminstone 2 generationer av fjärilar
kläckta inom området. Fjärilen fanns plötsligt överallt i
slutet av maj och genom juni. Den gav senare upphov
Obs generellt färre blåvingar 2019 än tidigare år, detta
till ytterligar 2 generationer fjärilar där de som kläcktes i gäller även av vanliga arter!!
juli var i mycket stora numerärer men generation 2 som
kläcktes i slutet av augusti var färre.
1815 - Cupido minimus: 1 ex 7/6 Långmaren (LJRS).
2019 gav följande observationer:
1822 - Cyaniris semiargus: 1 ex 18/6 Fräkenvik samt 1 ex
15/7 Uttervik (LJRS).

1837 - Drepana binaria:1 ex 26/7, 1 ex 7/8, 1 ex 16/8 samt
1 ex 21/9 Trosa (LJRS). 1 ex hona, Dal, Hölö (TOBS).

Cynthia cardui (Tistelfjäril).

Epirrhoe hastulata (Mindre mårefältmätare)
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1858 - Hemithea aestivaria: 1 ex 29/6-13/7 Trosa. Få
fynd i år (LJRS).
1892 - Idaea seriata: 1 ex 1-4/8 Trosa (LJRS).
1899 - Idaea deversaria: 1 ex 13/6, 2 ex 18/6 samt 3 ex
29/6 -13/7 Trosa (LJRS).
1900 - Rhodostrophia vibicaria: 2 ex 29/6-13/7 Trosa
(LJRS).
1922 - Epirrhoe hastulata: 2 ex 5/6 Lövsta Kalkbrott.
Ett mycket glädjande fynd. Detta är 2:a och 3:e fyndet
inom området (LJRS).
1935 - Anticlea badiata: 1 ex 19/4 Trosa. Ovanlig inom
området (LJRS).
1963 - Thera juniperata: I år många fynd: 1 ex 9-13/10,
1 ex 14-5/10,1 ex 16/10, 1 ex 17/10, 1 ex 18/10, 1 ex
19/10 samt 1 ex 26/10 Trosa (LJRS).
1984 - Rheumaptera undulata: 1 ex 23/7 Trosa. Ovanlig på min tomt (LJRS).
2017 - Eupithecia linareata: 1 ex 18-24/8 Trosa (LJRS).
2056 - Eupithecia dodoneata: 1 ex 24/5 Trosa (LJRS).
2132- Lycia hirtaria: En referensart på min tomt som
varit med i alla år på listan. 1 ex 18/4, 2 ex 19/4, 1 ex
20/4 samt 1 ex 26/4 Trosa (LJRS).
2139 - Agriopis aurantiaria: I år många fynd. 1 ex
18/10, 1 ex 19/10, 1 ex 20/10, 1 ex 21/10, 1 ex 22/10,
4 ex 23-24/10, 2 ex 25/10, 1 ex 26/10 Trosa (LJRS).
2140 - Agriopis marginaria: 1 ex 28/3 Trosa. 2:a fyndet
på min tomt (LJRS).
2177 - Eriogaster lanestris: Flera larver hittades under
2019. 1 larvbo 3/6 Tullgarn, 1 larvbo 6/6 Tullgarnsslott samt 1 stor larv 20/6 Uttervik (LJRS).
2192 - Saturnia pavonia: En hona kläcktes 10/5 och
med den utfördes det lockningsförsök i Eriskslund med
följande resultat.
• Den 11/5 mellan 14.30-16.15 i sol +15°C. Inga
hanar lockades till honan trots att ca 25 hanar sågs
flyga förbi i närområdet. Konstigt?
• Den 13/5 mellan14.00-15.30 i mulet väder och
+11°C. Inga hanar observerades.
• Den 14/5 mellan 15.00-16.15 sol, N vind +13 13.5°C. Inga hanar observerades.
• Den 16/5 mellan 13.00-15.45 sol, NO vind +1718°C. Mellan kl. 14-15.20 observerades 10-12
hanar. Men ingen flög fram till honan. Men så
kl.15.20 kom den första hanen som visade intresse
för honan. På 10 min kom det totalt tre hanar som
aktivt flög fram till honan. En av dessa hanar släpptes in till honan och kopuleringen inleddes 15.35.
• Honan lade direkt 98 ägg efter kopuleringen den
16/5. Honan dog efter äggen lagts. Värt att notera
är att honan lade ytterligare ca 10 obefruktade ägg
innan den 16/5.
• Vad kan man dra för slutsats av detta försök. Det är
svårt att dra slutsatser när det bara är ett ex som det
14
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Saturnia pavonia (Mindre påfågelspinnare) en hona.

handlar om men kan det finnas en tempgräns när
hanarna flyger och när honorna börjar locka t.ex. >
+14 grader? Kan honan sett ut som om den lockade 11/5 utan att den gjorde det? Kan det vara så
att honan behövde placeras ut lite tidigare på dagen
för att honan skall locka vid hanarnas flygtid? Fler
försök får utröna detta.
2222 - Drymonia ruficornis: 1 ex 11/5 och 1 ex 20/5
ovanlig i Trosa (LJRS).
2243 - Callitera abietis: I 2018 års rapport beskrevs en
hona som lade ägg och larver som gick till övervintring.
Denna övervintring var lyckad och huvuddelen av larverna klarade övervintringen bra. Pupptiden var ca 2 3 v och imago kläcktes mellan 21-28/6 (LJRS).
2247- Euproctis similis: 1 ex 26/7 samt 1 ex 27/7
Trosa (LJRS).
2194 - Agrius convolvuli: Inga fynd 2019 (LJRS),
(TOBS).
2203 - Macroglossum stellatarum: 1 ex 26/7 samt 1
ex 15/9 båda besökte såpnejlika Trosa (LJRS).
2206 - Hyles galii: 1 ex 13/6 och 1 ex 19/6 Trosa.
(LJRS).
2196 - Sphinx ligustri: 1 ex 11/6 Trosa (LJRS).
2201 - Hemaris tityus: Ny art för området! Det är inte
varje år man hittar en ny svärmare för området. Till
min stora glädje visade det sig att denna art finns inom
Trosa/Mörkö området på tre lokaler. Frågan är om
den är nyetablerad eller om den alltid funnits men att
vi missat att hitta den. Jag tror på att den är nyetablerad
eftersom området trots allt besökts av många entomologer under åren.
Följande fynd gjordes:
21/5 Långmaren ca 50 observationer och mer än > 10
olika exemplar. Lokalen besöktes mellan kl. 10.30 och
14.30. Bl.a. hittades en nykläckt hona sittande i gräset
vars vingfjäll fortfarande var kvar på vingarna. De flesta
exemplar flög runt, lågt ca 20-40 cm över marken, som
om de sökte efter något över ett begränsat område av

lokalen utan att göra födosök. Flera individer följdes
via kikare under en längre stund och slutsatsen är att de
flesta individer var hanar som troligen sökte efter nykläckta honor. Endast ett fåtal (3-5) av de 50 observationerna gällde individer som besökte blommor och då
gökärt (Lathyrus montanus). En äggläggande hona följdes
via kikare under ca 2 min då den lade ägg på ängsvädd
(Succsia pratensis). Jag hittade 4 gröna ägg på de plantor
honan besökt. Ett av äggen hade en ljusare grön färg
än de övriga vilket talar för att det ägget var lagt av en
annan hona vid ett tidigare tillfälle.
3 av äggen kläcktes och 2 av larverna gick till förpuppning och övervintring.
23/5 Besöktes Hållsviken, Norrgård och Litselby tre
lokaler med förekomst av ängsvädd. Vid Norrgård
noterades 4 exemplar men på de två andra lokalerna
kunde inga exemplar hittas.
7/6 Långmaren: 4 imago noterades och ett ägg hittades
då en fräsch äggläggande hona följdes. Det betyder att
arten åtminstone har drygt 2 veckors flygtid på samma
lokal, troligen är dock flygtiden längre.
13/6 Jägarhult: 1 ex noterades flyga över området där
ängsvädd växte.
Totalt hittades arten på 3 olika lokaler. Det skall bli intressant att följa upp dessa fynd under 2020.
2259 - Pelosia muscerda: 1 ex 1-4/8 Trosa (LJRS).
2273 - Hyphoria aulica: Lockningsförsök med honor
på nya möjliga lokaler såsom Lövsta kalkbrott, Nystugans grustäkt och Uttervik gjordes under juni men inga
hanar konstaterades på någon utav dessa lokaler. Trots
det hittades en ny lokal nu ca 5 km från närmaste tidigare kända förekomst då en larv hittades strax utanför

Lästringe 28/3. Vilket betyder att nu är 10 olika lokaler
kända inom området. Övriga observationer av arten var
larver både 21/3 och 23/3 i Erikslund (LJRS).
2293 - Herminia lunalis (tarsiplumalis): 2 ex 18-22/7
och 1 ex 25/7 Trosa (LJRS).
2301 - Parascotia fuliginaria: I år ovanligt många ex 1
ex 16/7, 1 ex 23/7, 1 ex 25/7, 1 ex 1-4/7 samt 1 ex
7/8 Trosa (LJRS).
2313 - Lygephila craccae: 1 ex 6/8 Trosa (LJRS).
2319 - Catocala promissa: 3 ex 19-31/7 Uttervik
(LJRS).
2322 - Catocala sponsa: 1 ex 19-31/7 Uttervik (LJRS).
2331 - Deltote uncula: 1 ex 5/6 och 5 3x 13/6 Jägarhult (LJRS). 4 ex 8/6 Jägarhult (KPOS).
2358 - Autographa gamma: Bl.a. följande fynd gjordes 2 ex 21/5 Långmaren, 1 ex 19/6, 8 ex 20/6, 5 ex
22-25/6, 1 ex 26/6, 6 ex 29/6-13/7, 1 ex 14/7, 1 ex
15/7, 1 ex 18/7, 1 ex 24/7, 1 ex 23-24/9 Trosa samt
50 ex 28/8 vid lucernfältet vid Västerljungsrondellen
(LJRS).
2372 - Pathea coenobita: 1 ex 18-22/7 Trosa (LJRS).
2377 - Acronicta aceris: 1 ex 18/6 Trosa. Få fynd på
min tomt (LJRS).
2451 - Luperina testacea: 1 ex 18-24/8 Trosa (LJRS).
2464 - Staurophora celsia: 1 ex 25-29/9 Trosa. Kul
att det kom ett exemplar på tomten igen efter att varit
borta i många år. För över 15 år sedan kom den varje år
till min tomt (LJRS).
2475 - Arenostola phragmitidis: 1 ex 28-31/7 Trosa
(LJRS).
2480 - Hoplodrina ambigua: 1 ex 4-5/9 samt 2 ex 7/9
Trosa. Ny art för området. Denna art har varit väntad

Hemaris tityus (Svävflugedagsvärmare)
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då den för några år sedan var ny för Nyköping. Den
har expanderat rejält norrut i Sverige (LJRS).
2485 - Caradrina selini: 1 ex 13/6 och 1 ex 18/6 Trosa
(LJRS).
2498 - Cucullia chamomillae: 1 ex 17-18/5 Trosa. Ny
för tomten. Få ex rapporterade inom området (LJRS).
2501 - Cucullia umbratica: 2 ex 18-22/7 samt 1 ex 25/7
Trosa (LJRS).
2546 - Conistra rubiginea: 1 ex 9/9 Trosa (LJRS).
2551 - Agrochola nitida: 1 ex 28/8 samt 1 ex 1/9 Trosa
(LJRS).
2556 - Xanthia aurago: 1 ex 25-29/9 Trosa (LJRS).
2558 - Xanthia togata: 2 sena ex 1 ex 18/10 och 1 ex
23-24/10 Trosa (LJRS).
2599 - Hadena bicruris: 1 ex 16/7 samt 1 ex 18/7
Trosa (LJRS).
2599A - Hadena capsincola: 1 ex 13/8 Trosa (LJRS).
2646 - Actinotia hyperici: 1 ex 28-31/7. Detta är andra
fyndet på min tomt. Arten är vanligare på klippiga öar i
skärgården (LJRS).
2659 - Noctua comes: Några fynd i augusti i Trosa
(LJRS).
2660 - Noctua janthe: 2 ex 18-24/8 Trosa (LJRS).

Hoplodrina ambigua (Ljusringat lövfly)

16

GRAPHOSOMA 2019

2661 - Noctua janthina: 1 ex 8-12/8 samt 1 ex 17/8
Trosa (LJRS).
2663 - Epilecta linogrisea: 2 ex 18-24/8 Trosa (LJRS).
2693 - Xestia c-nigrum: 20 ex 28/8 Västerljungsrondellen, 3 ex 1/9, 1 ex 3/9, 1ex 8/9 samt 1 ex 20/9
Trosa (LJRS).
2708 - Pyrrhia umbra: 1 ex 24/7 samt 1 ex 26/7 Trosa
(LJRS).
Text och bild: Jesper Lind

Cucullia chamomillae (Kamomillkapuschongfly)

