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Bidrag till kännedomen om fjärilsfaunan på
Hallands Väderö
År 2006 fick jag och författaren Urban Ekstam i uppdrag av Torekovs
församling att göra en utförlig bok om Hallands Väderö. Det är församlingen som äger ön. Boken skulle skildra öns natur och historia så
brett som möjligt. Under åren 2007-2010 var vi därför på ön under
sammanlagt ett tiotal veckor för fältarbeten. Utöver dessa veckor kom
vi att lägga ner åtskilligt med tid på att forska i och läsa om vad man
redan kände till om ön, bland annat om dess växt- och djurliv.
Under detta researcharbete framkom, åtminstone att döma av hittills kända publicerade fakta, att stora delar av insektsfaunan var förvånansvärt dåligt kända. Några ordningar, framför allt skalbaggar och
tvåvingar, var relativt väl genomforskade, men för övriga fanns det
mycket lite publicerat. Det mest påtagliga var att så lite var känt om
fjärilarna, som ju oftast i liknande sammanhang brukar vara en av de
bäst inventerade artgruppema.
Vi fann bara en enda publicerad attikel om fjärilsfaunan, och då
endast storfjärilarna, en artikel av Agne Ringdahl från 1939 "Coleoptera och Macrolepidoptera från Hallands Väderö" (Opuscula Ent.
4:J70-184). Artikeln beskriver Ringdahls besök på ön huvudsakligen
under sommaren 1937, samt vid några kortare tillfällen under åren
dessförinnan.
Efter det - och kanske även före - har troligen flera lepidopterologer besökt ön. Några enstaka strödda notiser här och där i litteraturen
tyder på det, men ingen utom Ringdahl förefaller ha publicerat någon
mer sammanhängande redogörelse över vad man påträffat i fjärilsväg
på ön.
Eftersom jag sedan unga år varit intresserad av fjärilar uppstod då
tanken att under våra fältarbetsveckor för bok.enpassa på att i någon
mån förbättra kunskapen om öns fjärilsfauna. För detta inhämtades
tiilstånd av Länsstyrelsen att med hjälp av ljusfångst (klar 125W
kvicksilverlampa, vita Jak.an och ett bärbart el-aggregat) inventera
nattfjärilsfaunan .
Under våra fältarbetsveckor 2007-2009 prövade vi så att vid olika
tidpunkter och platser se och notera vad som kom tiJIlampan. Platser
och datum för de olika tiHf'ållenaframgår av den bifogade artförteckningen.
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Det visade sig då att det genomsnittliga antalet arter under
juni/juli-nätterna var 56 på Väderön men 96 i Torekov. Motsvarande
siffror för den något mer haltande jämförelsen i augusti blev 26 resp.
50 arter, det vill säga i båda fallen bara ca hälften på ön jämfört med
fastlandet.
Utöver den rena ö-effekten avspeglar säkert dessa siffror också det
faktum att ön och fastlandet skiljer sig åt naturmässigt och markanvändningshistoriskt.
Väderön är en genom tiderna hårt utnyttjad, mager utmarksholme
som idag lite förenklat består av tre naturtyper ovanför strandbältena;
tät ädellövskog, enbuskmarker och tämligen hårt betade gräshedar
med en förhållandevis artfattig flora.
Landskapet runt Torekov är mer varierat, med en mosaik av
lövskogspartier, odlade åkrar, vägrenar, trädgårdar m.m., som tillåter
en frodigare och artrikare flora och därmed också fauna.
Oavsett orsak anser jag att denna enkla studie ändå ger en antydan
om att ön hyser klart färre fjärilsarter än ett lika stort, jämförbart område på fastlandet.
Hur harfaunan förändrats sedan 1930-talet?
Vad kan då en jämförelse vad gäller storfjärilarna mellan Agne Ringdahls (AR) 1930-talsuppgifter och mina 2000-talsdito ge?
AR såg 72 arter som jag inte sett på ön, 89 arter är gemensamma,
medan jag har noterat 136 arter som AR inte träffade på.
Ser man närmare på de olika artgrupperna bland storfjäriJarna, så
framkommer bland annat följande:
Dagfjärilarna var fler på 3D-talet;AR noterade 27 arter. Utöver dessa
har jag i Skånes Natur 1947 råkat finna att den legendariske dipterologen Oscar Ringdahl (Agne Ringdahls far) tog det första skånska exemplaret av kvickgräsfjäril Pararge aegeria på Hallands Väderö i juni
1939 (Ander 1947). 18 av dessa sammanlagt 28 arter har jag också
sett. Av de 10 jag inte sett kan nämnas de numera ovanliga körsbärsfuks Nymphali.~polychloros, mindre blåvinge Cupiåo minimus och
silversmygare Hesperia comma. Dessa tre beskrivs emellertid av AR
som ovanliga ("tämligen sällsynt", "1 ex." resp. "1 ex").
Bara två arter dagfjärilar har tillkommit och då är det typiskt nog
två sentida invandrare till Sverige; sälgskimmerfjäril Apatura iris och
kartfjäril Araschnia levana. De som AR noterade som "mycket allmänna" på 3D-taletär emellertid fortfarande de vanligaste dagfjärilarna på ön. Det handlar om sandgräsfjäril Hipparchia semele, svingelgräsfjäril, Lasiommata megera och slåttergräsfjäril Maniola jurtina.
De verkligt karakteristiska arterna i öns dagfjärilsfauna har med andra
ord en stabil bas med uthållig föryngring.
När det sedan gäller nattfjärilarna (svärmare, spinnare, nattflyn
och mätare) har jag noterat betydligt fler arter än AR. Jag tror dock att
det till allra största delen beror på våra olika insamlingsmetoder. AR
använde framför allt den tidens vanligaste metod, lockbeten (i hans
fall ringäpplen doppade j jäst öl och honung), medan jag utnyttjat vår
tids vanligaste metod -ljusfångst med UV-lampa.
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Metoderna lockar i viss mån olika arter och i olika grad, ett välkänt
faktum. Så till exempel noterade AR få så kallade spinnare (ett gammalt samlingsnamn för ett antal olikartade familjer), som gärna kommer till ljus men sällan till lockbeten. Av familjen Notodontidae
(tandvingar) har AR därför bara noterat 1 art, medan jag har 10 (totalt
finns i Sverige 30 arter). Ett klart undantag finns dock; arter i underfamiljen Thyatirinae (blekmaskspinnare) lockas lika gärna till beten
som till ljus. Följaktligen har AR noterat nästan lika många arter som
jag; 4 resp. 5 (i Sverige totalt 9 arter).
AR:s beskrivning av hans försök med ljusfångst är också belysande: "För fångst av spinnare begagnade jag mig av en karbidlykta
med betydligt skarpare sken än en vanlig ficklampa. Men utbytet blev
ringa; endast ett och annat nattfly och någon mätare flög emot lyktglaset."
Utöver insamlingsmetoderna spelar säkert skillnaderna i tidpunkt
på året in; AR vistades på ön huvudsakligen under juli och augusti,
medan jag har tyngdpunkten i perioden maj-juni.
Av alla de arter som Ringdahl noterat men jag inte funnit så har de
flesta mängdangivelserna "mindre allmän" (m.a.), "tämligen sällsynt"
(Ls.), "sällsynt" (s.), "enstaka ex." och dylikL Det vill säga de bedömdes inte vara särskilt vanliga på 30-taleL
Några arter har AR emellertid noterat som allmänna och som jag
inte alls sett på ön, vilket är märkligt då de i övriga landet fortfarande
uppträder allmänt. Exempel på sådana arter är
svartpunkteratjordfly Xestia baja (La. enl. AR),
hundäxingsängsfly Oligia strigilis (a.),
tvåfärgat ängsfly Oligiafuruncula (La.),
mållfly Trachea atriplicis (La.),
borstfly Thalpophila matura (a.),
ängslövmätare Scopukl immutata (a.),
allmän backmätare Scotopteryx chenopodiata (La.),
gulvingad fältmätare Camptogramma bilineata (mkt a.),
liten fläckmätare Lomaspilis marginata (La.),
gulvit streckrnätare Cabera exanthemata (a.).
flertalet av dessa kommer med stor sannolikhet så småningom
konstateras fortfarande finnas på ön. Men uppenbart är att de på ön
numera är betydligt ovanligare än på 30-taleL
Detsamma gäller säkert många andra arter som varken AR eller jag
har sett på ön, men som rimligen borde ha goda förutsättningar att finnas. Exempel på sådana är, för att nämna några,
ängsringspinnare Maklcosoma castrensis

,

nagelspinnare Ag/ia tau,
boksikelvinge Drepana cultraria,
fyrbandad fältmätare Xanthoroe quadrifasiata,
backfältmätare Xanthoroe montanata,
ekflikmätare Ennomos erosaria,
ekordensfly Catocakl promissa,
vågbandat ordensfly Catocakl sponsa,
grönglänsande metallfly/mittfältsdelat metallfly Diachrysia chrysitis
/stenochrysis.
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Vilka arter finns på ön som är värda ett särskilt omnämnande?
Grundintrycket är, som redan nämnts, att Väderöns fjärilsfauna är
tämligen alldaglig såväl kvantitativt som kvalitativt, i vart fall sett ur
ett skånskt perspektiv. Det finns emellertid ett undantag vad gäller raritetskriteriet och det handlar då om några av öns malfjärilar.
Malfjärilarna är som redan framgått dåligt undersökta, men några
exklusiva arter med ett för fjärilar mycket speciellt och ovanligt levnadssätt har visat sig vara väl etablerade på ön. Detta har blivit känt
tack vare undersökningar som gjorts av ett forskarteam från Lund och
som publicerats i Fauna och Flora 2009:2. Det gäller några svampmalar;
hålträdssvampmal Triaxomasia caprimulgella (rödlistad)
sorgsvampmal Nemapogonjalstriella (rödlistad) och
mörk svampmal Nemapogon wolffiella,
vilka alla som larver lever i och livnär sig av mulm och murken lövved.
Detta precis som de många exklusiva skalbaggsarter som man funnit på ön i gamla lövträd, framför allt bok och ek, och som utgör öns i
särklass största entomologiska värde. Sådana träd är alltså av mycket
stort värde även för några småfjärilsarter.
En annan mal som är värd att nämnas är bokantennmal Nematopogon adansoniella, som jag den 18 maj 2010 fann ett ex av i utkanten
av Nörre skog. Arten är i Sverige tidigare bara känd från Kullaberg
och Vegeholm utanför Ängelholm. Bengt Åke Bengtsson har vänligen
verifierat artbestämningen.
Storfjärilsfaunan kan däremot hittills inte uppvisa några så pass
remarkabla medlemmar, men några skall ändå nämnas.
Brunaktig sikelvinge Drepana curvatula är en art som enligt vissa
entomologer har minskat på senare år. Den är därför från och med
201O upptagen i den nationella rödJistan som missgynnad (NT). Den
visade sig dock vara vanlig på ön, troligen tack vare den goda tillgången på klibbal som är artens födoval. Det kan tilläggas att Ringdahl inte noterade arten alls; han såg bara den nära släktingen ockragul sikelvinge Drepana jalcataria. som fortfarande är relativt vanlig
på ön.
Några andra rödJistade arter som också verkar ha stabila förekomster är mätarna mårefältmätare Epirrhoe galiata och brunflammig
fältmätare Perizomaflavojasciata.
Kaprifolfly Xylocampa areola, som är en kustbunden, relativt sällsynt art, har en god stam på Väderön. Likaså verkar den tidigare rödlistade arten äkta gräsmott Catoptria verellus finnas på Väderön med
livskraftiga populationer. Denna art lever på mossklädda stammar av
bok, ek och lind. Den var tidigare sällsynt i Sverige men hittades på
ön 1973 "i antal" av Ingvar Svensson och har troligen funnits där i
goda populationer under lång tid. Numera har den förbättrat sin status
i hela sitt svenska område.
Fyndet av ett exemplar av ståndsfrövecklare Eucosma campaliliana i Sandhamn den 14juni 2008 ger anledning till ett litet intressant
principiellt resonemang.
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Enligt alla för mig tillgängliga källor anges för denna art som enda
värdväxt den korgblommiga växten stånds Senecio jacobaea. Det
finns dock någon uppgift att även parkstånds S. sarracenicus kan fungera som värdväxt (B.Å. Bengtsson, muntl.). Problemet är bara att
stånds inte är funnen på ön sedan 1920-talet och att den förvildade arten parkstånds aldrig har setts. Så vad är det vi ser här?
Ståndsfrövecklaren förefaller vara en art under viss expansion, eftersom man under de senaste åren har funnit den på flera platser där
stånds inte finns (BÅ. Bengtsson, muntl.). Är det ett av kanske flera
sådana försök av enstaka individer ur Torekovpopulationen att etablera sig på ön? Dessa försök skulle i så fall ha små förutsättningar att
lyckas eftersom näringsväxten saknas. Alltså ett exempel på öeffekten.
Eller är det så att stånds ändå finns på ön, men har undgått upptäckt?
Eller är det så att fjärilen även kan gå på några av de närbesläktade
Senecioarter som finns på ön? Det handlar då om klibbkorsört S.
viscosus, korsört S. vulgaris och bergkorsört S. sylvaticus. Särskilt
bergkorsörten har på senare år blivit vanlig på ön på alla de platser där
man bränt enris efter omfattande buskröjningar .
Her inventeringar kan möjligen ge svar på detta.
Slutligen är det min förhoppning att fler entomologer ges tillfälle att
fortsätta utforskningen av Väderöns insektsliv. En mer fullödig bild av
insekternas uppträdande kan säkerligen bidra till en bättre förståelse
av naturen och historien på denna mycket speciella ö. Man kan då
även belysa den intressanta frågan om insektspopulationers villkor på
mer eller mindre isolerade, medelstora öar.
Tack
Varmt tack till Nils Ryrholm, Uppsala, som har gett värdefulla synpunkter på artlistan. Även Ingvar Svensson, Österslöv, engagerade sig
som vanligt i mina funderingar runt fynden på ön och lovade att ta sig
an att artbestämma en del av småfjärilama. Tyvärr hann det inte bli
av, eftersom han nyligen oväntat gick ur tiden. Jag vände mig då till
Bengt Åke Bengtsson, Ölands Skogsby, som härmed tackas varmt för
bestämningshjälpen samt för granskning av manuskriptet. Slutligen
Urban Ekstam, författare till vår gemensamma bok om Väderön och
"vapenbroder" under åren för dess tillblivelse: Tack för alla diskussioner om öns ekologi, fauna och flora, liksom för gott sällskap i UVlampans sken under de mörka nätterna på ön. Och sist men inte minst
ett stort tack för allt arbete du lagt ner på att först granska och sedan
omföra mitt handskrivna manus till digital form.
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Förteckningöver noterade fjärilsarter och deras mängdförhållanden på HallandsVäderö åren 2007-2010
I
I
I I
I
I
I
I
Inventeringskvällnr.,datum samt plats för studien:
1. 20070328:
2. 20070329:

Fyrbostäderna
Kafeet Sandhamn

3. 20070330:
4. 20070331:

Fyrbostäderna
Nörre skog liggande

5.
6.
7.
8.

Fyrbostäderna
I I I
Nörre skog liggande linden
SO amfibolitryggens S ände
Kafeet Sandhamn
I

20070520:
20070521:
20070522:
20070523:

linden

9. 20070524:KafeetSandhamn

I I

10. 20070731: Nörre skog liggande linden

Mängdsymboler:

.

11.
12.
13.
14.

20070801:
20070802:
20070905:
20070907:

Nörre skog liggande linden
V amfibolitryggens
S ände
Nörre skog liggande linden
Kareet Sand hamn
I

15.
16.
17.
18.
19.
20.

20080415: Nörre skog liggande linden
20080418: Kareet Sandhamn I I I
20080602: Nörre skog liggande linden
20080614: Kafeet Sand hamn
I
20080701: Nörre skog liggande linden
20080703 Sandviken Svarttallbeståndet

21. 20080704:
22. 20080705
23. 20080818:

Fyrbostäderna
Fyrbostäderna
Söndreskog bokskogen

24. 20080821: Nörre skog liggande linden
25. 20080822: Vid Oadammens norra spets
26. 20080919: Nörre skog liggande linden
27. 20080920: Kareet Sandhamn I
I
28. 20090818: Söndre skog ekblandskogen
I
29. 20090819: Nörre skog I
Ovriga observationer pa ön en!. notering

1-3 ex
0 4-10ex

.

>10 ex

De vetenskapliga namnen följer Catalogus Lepidopterorum Sueciae 1994. Numret i första kolumnen anger nr i Catalogus.

I

I

I I

I

Nr Vetenskap I. namn
1 2 31415
6
118 Nematopogon adansoniella
Nörreskog201Q-{)5-1 I
120 Nematopogon swammerdamella
Nörre skog 2007-05-25

· .

126 Nemophoradegeerella
142 Incurvaria masculeIIa
185 Morophaga choragella
369 Yponomeuta evonymella
422 Ypsolopha vittella
517 Ethmia bipunctella
535 Harpella forficella
540 Carcinaquercana
546 Diurnea fagella
1003 Apoda limaeodes
1005 Pandemis corylana
1006Pandemiscerasana
1008 Pandemisheparana
1014 Archips oporana

I

.

.

.

.
.

0 0

. .0

.. ..
.. .

1015Archips podana

....
..

1018Archipsxylosteana

1020Syndemismusculana
1036Paramesiagnomana
1039 Capuavulgana
1047 Cnephasiastephensiana

1051Cnephasiaincertana
1052Torticodes alternella

.

.0

..
. . .. . . ..
. .

..
. ...
.

.

.. 0.
0

.

0

1063lTortrix viridana
1065 Croesia bergmanniana
1068 Aderis laterana
1070 Adens sparsana
1081 Adens variegana
1125 Aethes smeathmanniana
1154 Celypha striana
1163Olethreutes bifasciana
1173 Olethreuteslacunana
1188 Hedyapruniana

..
. ..

0

1059 Eanapenziana
1062 Aleimma loeflingiana

..

.. .

.

.. . .
.

0

1189Hedya dimidioalba
1190Hedyaochroleucana
1204Apotomisbetuletana

.

1218 Endotheniatrifoliana
1226 Bactralancealana

1232 Eudemis porphyrana
1245 Ancylis achatana
1250 Ancylis apicella
1255 Epinotia brunnichana
1261Epinotia ramella
1264Epinotia tetraquetrana
Nr Vetenskapl. namn

I

2008
2009
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2007
7181910

.

..
...

. .
.

. ..

1

2

3

4

5

6

7

8

-

.
..

.
..
..

..

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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Nr Vetenskapl. namn
1265 Epinotia nisella

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
.

1289Gypsonoma dealbana

.

1297Epiblemauddmaniana

e

1299 Epiblema trimaculana
1301 Epiblema roborana
1331 Eucosma campoliliana

.

.

1334 Spilonota ocellana
1339 Rhyacionia pinicolana
1346 Enarmoniaformosana
1355 Pammeneobscurana

.

1378 Cydia splendana
1380 Cydia fagiglandana
1459 Alucita hexadactyla
1475 Platyptilia gonodactyla
1507 Melissoblaptes zelleri
1510 Cryptoblabes bistriga
1521 Phycita roborella
1522 Dioryctria abietella
1530 Metriostola betulae

.

e e

.

.

Ett ex Sandhamn 2009-07-17

...

0

1531 Pylafusca

1542Numoniasuavella
1543 Numoniaadvenella
1545 Myelois circumvoluta
1573Synaphe punctalis
1574 Orthopygiaglaucinalis
1576 Pyralis farinalis
1579 Endotricha flammealis
1581Elophila nymphaeata
1583 Parapoynxstratiotata
1592Chrysoteuchia culmella

.. .
.
.
0

.

1600Crambuslathoniellus
1604 Agriphila triste Ila
1605 Agriphila inquinatella
1612 Catoptria permutatella

0 Kappeihamn2008-08-19

1623Thisanotiachrysonuchella

.

...

.. . .
.

Kappeihamn 2008-08-19

0 0

.

1752 Vanessaatalanta
1753 Cynthiacardui
1754 Aglais urticae
1762 Issoria lathonia

1767 Clossianaselene
1783 Hipparchia se mele
1792Maniolajurtina
1793 Aphantopus hyperantus

..

Sandhamn2009-07-17

..

1701 Nomophilanoctuella
1704 Pleuroptya ruralis

1751Inachisio

.

.

.

. .
.
.

0

.

.

0

.. .
. . ..

1 2 3 4 S
0 Tåml. allm.
0 läml. allm.

..
.

.

Allm.
Allm.

6

7

8

I I
I

1 ex.2008-06-03
2 ex 2009-08-17 & 18

.

Massinvassion - minst 100 ex 2009-05
0 läm I. allm.
I
0 Tåml. allm.

.

I

3 ex Ulagapsängen2009-08-18

Allm.

I I

0 läml.allm.

1 ex Sand hamn

I I

..

.
0

..
..

. . . ..
...
.
.
0
0
0

. .
.
. .

.
.

..

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 Någraex 2008-09-01

.
.

. .
.. .
..

.
..

0

1638 Eudoniamercurella
1642 Eudonia murana

Nr Vetenskapi. namn
1731 Pieris brassicae
1733 Pieris rapae
1734 Pieris napi
1742Gonepteryxrhamni
1744Apatura iris

.

0

1615 Catoptria pinella
1620 Catoptria falsella

1643 Eudonia truncicolella
1662 Pyrausta despicata
1679 Eurrhypara hortulata
1681 Phlyctaenia perlucidalis
1682 Phlyctaenia coronata
1693 Udea prunalis

...
. .. .
. .

0

1539Acrobasisconsociella

1627 Pediasia arideIIa
1637 Dipleurinalacustrata

.

.

1333Thiodia citrana

1621Catoptriaverella

.

.

3 (6) IRed. manus 2011-11-24)

1795 Coenonympha pamphilus

1799lasiommata megera
1810Lycaenaphlaeas
1823 Polyommatus icarus
1831 Plebejus argusjidas
Nr Vetenskapl. namn
1837 Drepanabinaria
1839 Drepanafalcataria

.. Allm.
.
Allm.

Allm.
0 Flera ex Sandhamn
Enstaka ex
1 2 3 4 5 6 7

·

..
. ... ..

1840Drepanacurvatula
1842 Cilixglaucata
1843 l11yatira batis

8

1844 Habrosyne pyritoides

. ... .
0
. .

0

1846Tetheaor
1847 Tetheellafluctuosa
1850 Achlya flavicornis
1854 Alsophilaaescularia

.

.

0

0

1856 Geometra papilionaria
1857 Comibaenabajularia
1858Hemithea aestivaria
1870 Cyclophorapunctaria
1871Cyclophora linearia
1872Timandragriseatajcomae
1888 Idaea biselata
1892Idaeaseriata

.
..

.

.

1893 Idaea dimidiata

1895Idaeaaversata
1898 Idaeastraminata
1902Lythria rota ria

.

.. .
...
. . . 0 0.
0 .
0
. .. . . .
0 0
.
..

..
0 .
.0
.

.. ..
. 0 .
. .
.
.
. . .. .. .

..
..

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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Kappeihamn2008-06-14

1908 Orthonama vittata

. .. . . . .
.. . . .

1914 Xanthorhoe spadiceraria
1915 Xanthorhoeferrugata
1918 Xanthorhoefluctuata
1925 Epirrhoe alternata
1927 Epirrhoe galiata

.

.

1936Anticlea derivata
1938Pelurgacomitata
1941 Cosmorhoeocellata

.

1948 Ecliptopera silaceata
1952Chloroclysta citrata
1954 Chloroclysta truncata
1956Cidaria fulvata
1957 Plemyria rubiginata
1961Thera obeliscata

.

1962Thera cognata
1966 Electrophaes corylata
1971Hydriomena furcata

1972Hydriomenaimpluviata
1988Euphyia biangulata
1998Perizoma affinitata
1999Perizomaalchemillata
2005Perizomaflavofasciata
2006 Perizomadidymata

0
0

2014 Eupithecia plumbeolata
2017Eupithecia linariata
2019Eupithecia exiguata

namn

.

.

..

.
0 .
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0

0

1

2

3

4

0

.
..

0 0

.. .
.. .
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8

7

.

.
0

.

.

0 0

. ..

5

...
..

.. . .
...

.
.

0
0

.
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....
.
...
0

..

.

.

.

.

.

.

. ..

. ..

2024 Eupitheciavenosata
2026 Eupitheciacentaureata
2030 Eupithecia intricata
2055 Eupithecia abbreviata
2056Eupitheciadodoneata
2057 Eupithecia pusillata
2059Eupitheciatantillaria
2062 Gymnoscelis rufjfasciata
2065 Chloroclystis rectangulata
2079 Euchoecanebulata
2083 Lobophora halterata
2088 Acasis viretata
2093 Ligdiaadustata
Nr Vetenskapi.
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Nr Vetenskap'. namn
2094 Semiothisa notata

1

2

3

4

5

2095 Semiothisaalternaria
2097 Semiothisa liturata
2106 Petrophora chiorosata

..
.

2108 Plagodis dolabraria
2110 Opistograptis luteolata
Ennomos alniaria

2117

2136Biston strata ria
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2208Deilephila elpenor
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@
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@ @
Ettex Ulagapskärret2007-03-30

trifoIii

Nr Vetenskap'. namn

. ..

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

@

2197Hyloicus pinastri
2198Mimas tiliae
2199Smerinthusocellata
2209 Deilephila porcellus
2210 Phalera bucephala
2212Furculabicuspis
2215 Stauropusfagi
2216Perideaanceps
2217Notodontadromedarius
2220 Notodonta ziczac
2221 Drymonia dodonea
2224 Pheosia tremula
2225Pheosiagnoma
2228 Ptilodon capucinea
2244 Callitearapudibunda
2247 Euproctis similis
2261 Eilemasororcula
2267 Eilemadeplana
2282 Spilosomalubricipeda
2286 Phragmatobia fuliginosa
2300 Rivula sericealis
2307 Hypenaprobosddalis
2311 lygephila pastinum
2325 Callistege mi
2327 laspeyria flexula
2329Protodeltote pygarga
2335Meganolastrigula
2338 Nola confusalis
2344 Pseudoipsprasinana
2358Autographagamma
2359 Autographapulchrina
2369 Abrostola triplasia
2371 Abrostola tripartita
2375 Moma alpium
2376 Acronictamegacephala
2377 Acronictaaceris
2379 Acronicta alni
2382 Acronicta psi

8

@ @

.

2127Ourapteryxsambucaria

2181lasiocampa

7

.
.
.
... .

2120 Seleniadentaria

2121Selenialunularia
2125Odontopera bidentata
2137 Bistonbetularia
2140Agriopis marginaria
2142Peribatodesrhomboidaria
2143Peribatoclessecundaria
2146Aidsrepandata
2149Boarmiaroboraria
2150Boarmiapunctinalis
2151 Cleorodes lichenaria
2153 Ectropis crepuscularia
2159 Bupalus piniaria
2161 Caberapusaria
2163lomographa bimaculata
2164 lomographa temerata
2166Campaeamargaritata
2179Malacosomaneustria

6

.

.
@

.
...
. ..
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Nr VetenskapI. namn
2382Acronicta psi
2385 Acronictaauricoma
2387 Acronicta rumicis
2392 Cryphia raptricula
2395 Amphipyra pyramidea
2399 Dypterygia scabriuscula
2400 Rusina ferruginea
2403 Euplexia lucipara
2404 Phlogophora meticulosa
2407 Enargiapaleacea
2413 Cosmiatrapezina
2416 Apamea monoglypha
2417 Apamea lithoxylea
2423 Apamea furva
2434 Apamea ophiogramma
2437 Oligia latruncula
2440 Mesoligia literosa
2441 Mesapameasecalis
2444 Photedes minima
2448 Photedes fluxa
2451 luperina testacea
2454 Amphipoea fucosa

.

. ..
.
.
..
. .. . .
. .. . .
.. .
.. ..
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2456 Amphipoea oculea

2466 Celaenaleucostigma
2477 Charanyca trigrammica
2478 Hoplodrina octogenaria
2501 Cucullia umbratica
2529 Xylocampaareola
2536 Mniotype satura
2541 Ammoconia caecimacula
2542 Eupsilia transversa
2544 Conistra vaccinii
2546 Conistra rubiginea
2548 Agrochola circellaris
2555 Xanthia citrago
2556 Xanthia aurago
2567 Discestra trifolii
2572 Hadanana
2581 Heliophobus reticulata
2584 Melanchra pisi
2586 lacanobia w-Iatinum
2589 lacanobia oleracea
2593 Hadenarivularis
2599 Hadenabicruris
2603 Cerapteryx graminis
2604 Tholera cespitis
2605 Tholera decimalis
2607 Orthosia cruda
Orthosiacerasi
2613 Orthosia incerta
2614 Orthosia munda
2615 Orthosia gothica
2617 Mythimna conigera

2612

2618Mythimna

...

. .. . .
.
.
.

@ @

2660 Noctua janthe

Nr Vetenskapl.namn
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ferrago

2622 Mythimna impura
2627 Mythimna comma
2639 Agrotis vestigialis
2640 Agrotis segetum
2641 Agrotis davis
2642 Agrotis exclamationis
2643 Agrotis ipsilon
2647 Axyliaputris
2648 Ochropleura plecta
2656 Noctuapronuba
2657 Noctua fimbriata
2659 Noctua comes
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Nr Vetenskap I. namn
2674 Diarsia mendiea
2676 Diarsia brunnea

2677 Diarsiarubi
2692 Xestia c-nigrum
2701 Xestia xanthographa
2702 Eurois occulta
2703 Anaplectoidesprasina

1

2

3

4

S

6

7

8

. .

Av andra noterade
1106 Phalonidia curvistrigana
1139 Cochylidia implicitana
1756 Araschnia levana
2194 Agrius convolvuli

.
.

.

1973-07-18 (Svensson
1973-07-14 (Svensson
Obs. av M. Haraldsson,
Obs. av M. Haraldsson,

2006)
2006)
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