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Biologi, udseende og samlertips 

49 arter i alt i Europa 



Cydia blackmoriana (Wlsh.) 

14-16 mm. Imago flyver i maj-juni og (oktober). Larven lever i frugterne 
Af Colutea. Imago kommer til lys. Italien, Portugal, Grækenland. 

5109 



Cydia nigricana (F.) 

11-16,5 mm. Imago er fremme i Juni-juli (september). 
Den flyver i aftensolen omkring foderplanterne. 

5111 



Cydia nigricana (F.) 

Sønderborg 

Larven på forskellige ærteblomstrede. Skadedyr på Ært.  
Eksemplaret ovenfor er lysere omkring hoved/thorax. Arten er  
Kendelig på de næsten hvide bagvingefrynser. Udbredt i Europa,  
undtagen i sydøst. 



Cydia succedana (D. & S.) 

12-16 mm. Imago findes fra midt maj-august (to kuld). Den 
flyver omkring  foderplanten sidst på dagen. Hele Europa. 

5116 



Cydia succedana (D. & S.) 

Larven lever på Gyvel, Ulex, Genista mv. i juni og september- 
oktober. Den sene generation overvintrer i en kokon i jorden. 



Cydia vallesiaca (Sauter) 

12-13 mm. Arten findes i juni-juli. Imago flyver over foderplanten  
sidst på eftermiddagen. Larven lever i stænglerne af Ononis rotundifolia  
(rundbladet krageklo). 

5123 



Cydia vallesiaca (Sauter) 

Kendt fra Frankrigs, Spaniens og Schweiz’ bjerge. 
Ikke sjælden. 



Cydia centralasiae Obr. 

11-12 mm. Arten er fremme fra maj til august. Imago flyver over  
foderplanten. De præimaginale stadier er ikke beskrevet  
(se næste billede). Mellem- og Østeuropa. 

(=intexta Kutz.) 5124 



Cydia centralasiae Obr. 

Den hidtil ukendte foderplante for arten. 



Cydia albipicta (Sauter) 

13-14 mm. Imago i juli, flyvende over vegetationen ved aftenstid. 
Præimaginale stadier ukendte.  En bjergart. Arten er temmelig variabel  
og kan findes, hvor der slet ikke vokser planter.  

5126 



Cydia albipicta (Sauter) 

Arten er temmelig variabel og kan findes, hvor der slet ikke 
vokser planter.  I 2010 blev arten meldt fra Norge. Her er 
den - meget overaskende – bofast og kendt fra nogle 
lokaliteter i Opland (On) og i 2013 også i Sogn og Fjordane 
(SFi (Lærdal)) (Aarvik et al., 2015). I øvrigt i Alperne og 
Rumænien, men sikkert overset. 



Cydia adenocarpi (Rag.) 

12,5-15 mm. Imago i juni-juli og august-først i september.  
Imago kommer til lys.  Det vestlige Central/Sydeuropa. 

5127 



Cydia adenocarpi (Rag.) 

Larven lever i to generationer i frugterne af Adenocarpus og Sarothamnus  
i juni-juli og overvintrende fra august.  Sikkert let at overse og forvekslet. 



Cydia medicaginis (Kutz.) 

9-12 mm. Arten er fremme i maj- først i august. Imago flyver over foder- 
Planten om eftermiddagen.  
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Cydia medicaginis (Kutz.) 

Larven på forskellige ærteblomstrede, bl. a. Medicago. Den 
har optrådt som skadedyr på Ært. Den overvintrer. 
Eksemplaret ovenfor er lysere omkring hoved/thorax. 
Bagvingefrynserne er ikke hvide som hos nigricana.  



Cydia medicaginis (Kutz.) 

Spredt gennem det meste af Europa. I Danmark er arten meget lokal,  
men somme tider at finde i antal.I Tyskland kun kendt 
fra Thüringen! I alle lande i Nordeuropa undtagen Norge. 



Cydia microgrammana (Guenée) 

10-12 mm. Imago flyver i juni – juli over foderplanten sidst på dagen. 
Den er ikke meget flyvende. 

5128 



Cydia microgrammana (Guenée) 

Hunnen har en lidt anden vingefacon. Larven overvintrer. Den æder  
de umodne frø af Ononis (krageklo). Den pupper i jorden.  



Cydia microgrammana (Guenée) 

Europa, undtagen i nord. Lokal og enkeltvis i Danmark.  
Dog også kendt fra Sverige, Finland, Estland og Letland. 
  



Cydia duplicana (Zett.) 

13-19 mm. Imago flyver, eller kan bankes ud fra enebærbuske fra midt i  
maj til juli. Bedst sidst på dagen i solskin. Larven u. bark på Juniperus  
(Ene) i DK. Spejlet er indvendigt kantet med hvidt. 

5131 



Cydia duplicana (Zett.) 

Udbredt, men mest enkeltvis i Danmark, enkelte dage og steder 
dog i større antal. I Tyskland ingen nyere fund!, men udbredt i Europa.  
Kendt fra alle lande i Nord. 



Cydia cognatana (Barret) 

12-15 mm. Imago i juni omkring Fyr. Larven overvintrer fra august  
u. bark på Pinus sylvestris og puppen kan findes her, lavt på stammen.  
Oftest i forbindelse med højmoser. 

5132 



Cydia cognatana (Barret) 

Nordeuropa. Lokal og meget spredt i det øvrige Europa. Ikke mod øst. Sjælden. I 
Tyskland et fund i Nordrhein-Westfalen i 2011, men ellers ingen nyere fund og i 
øvrigt kun kendt fra Bayern og Thüringen. Ikke kendt fra Lithauen. 
 



Cydia illutana (H.- S.) 

12-13 mm. Imago i juni-juli. I flg. litteraturen lever larven i  
koglerne og går derefter ud og gemmer sig i jorden. 

5133 



Cydia illutana (H.- S.) 

I Danmark finder vi larven eller puppen u. bark af Europæisk Lærk. 
I Mellemeuropa lever den også på Gran og Ædelgran.  
Den kan selvfølgelig også tages flyvende, normalt højt til vejrs. 



Cydia illutana (H.- S.) 

Larvens ”hule” under lærkebark i maj. 



Cydia illutana (H.- S.) 

Nord- og Mellemeuropa. Sikkert ofte overset. Sjælden.  



Cydia conicolana (Heyl.) 

10-13 mm. Imago i maj-juni. Den flyver over kronerne i solen. 
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Cydia conicolana (Heyl.) 

Larven lever altovervejende i koglerne på Pinus nigra (østrigsk fyr)  
(med de lange nåle). Den er også dog rapporteret fra andre fyrrearter.  



Cydia conicolana (Heyl.) 

Larven overvintrer og viser ingen tegn på gnav før den klækker. Det hele foregår 
i et enkelt dækskæl på koglen. Størst klækkeprocent fås hvis man venter til april-maj  
med at tage koglerne ind. Koglerne er lukkede når de skal plukkes.  



Cydia conicolana, coniferana og 
cosmophorana (de små arter) 

Cydia conicolana: tværstriberne sølvfarvede. 
Farven afhænger lidt af den vinkel, man ser  
den i. Ingen hvid plet i/ved frynserne.  

Cydia cosmophorana: Tværstriberne 
hvide. En lille, hvid plet i/ved frynserne. 

Cydia coniferana har også den hvide plet, men det inderste  
midtbånd spidser ud i midten. Tværstribernes kantpletter er 
dobbelte. 



Cydia conicolana (Heyl.) 

Tidligere opfattet som meget sjælden, men i Danmark i det store hele 
udbredt med den østrigske fyr. Mellem- og Sydeuropa. Kun enkelte, helt nye fund 
i Sverige (Skåne, Halland, Öland). Ikke i øvrigt i Nordeuropa. 



Cydia corollana (Hb.) 

11-13 mm. Imago flyver først i juni omkring Bævreasp. 

5135 



Cydia corollana (Hb.) 

Larven lever overvintrene i sår på Populus tremula. Ofte i gamle Saperda-galler. 
Man kan se smuldet fra larven langs med midtrevnen i skaden på kvisten. 



Cydia corollana (Hb.) 

Udbredt i Europa, men hovedforekomsten er i Nordeuropa. I Skandi- 
navien kun i de østligste dele. I Mellem- og Sydeuropa meget spredt. 
Arten mangler i mange lande, f. eks. Holland og Italien. 



Cydia coniferana (Sax.) 

10-15 mm. Imago flyver i (juni)-juli først i august omkring fyr. 
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Cydia coniferana (Sax.) 

Larven lever overvintrende i et silkespind u. bark af forskellige 
Fyrre-arter, måske også ædelgran. Spindet med ekskrementer kan 
Findes på unge fyr. 



Cydia coniferana (Sax.) 

Et eksemplar med et ”forkert” linjeforløb.  
Udbredt i det meste af Europa. Den almindeligste af de lignende arter.  



Cydia coniferana, cognatana og 
illutana 

Cydia coniferana. Spidsen 
i midtbåndet peger mod 
den lille hvide plet (som 
ikke går helt ud i frynserne) 
inden frynserne. Arten fly- 
ver senere end de øvrige. 

Cydia cognatana. Spidsen i 
midtbåndet peger mod vinge- 
spidsen og den lille hvide plet 
går helt ud i frynserne. Midt- 
båndet er ikke sammenhæn- 
gene. En lidt større art. 

Cydia illutana. Midtbåndet 
er ikke sammenhængende, 
kantpletten står ikke vinkelret 
på vingekanten. Meget mørk. 
Mere på næste billede. Også 
Lidt større end coniferana. 



Cydia illutana, duplicana og indivisa  

Cydia indivisa. Midtbåndet 
er ikke sammenhængende, 
kantpletten står vinkelret 
på vingekanten og der er ingen 
delelinje i pletten for neden.  
Spejlet er ikke kantet af en  
blylinje som hos C. duplana. 

Cydia duplicana. 
Midtbåndet er ikke 
sammenhængende, og 
kantpletten står skråt på 
vingekanten. Spejlet er 
kantet af en hvid/blylinje  

Cydia illutana. 
Midtbåndet meget svagt, 
næsten lodret fra randen, 
mod kanten opløst i to 
korte kantpletter med 
større mellemrum end hos 
de øvrige arter. 



Cydia indivisa (Danil.) 

13-16 mm. Imago flyver sidst i maj – først i juli i solskinnet. 

5137 



Cydia indivisa (Danil.) 

Larven lever overvintrene under bark på Picea abies og P. 
sitchensis, i harpikssår, hvor man kan se smuldet om foråret.  



Cydia indivisa (Danil.) 

En klækket hun. 



Cydia indivisa (Danil.) 

Udbredt, men spredt og sjælden i Europa. Mangler mod vest og syd. 



Cydia indivisa (Danil.) 
• (Buhl et al., 1983: 132): De foretrukne værtstræer har især været Picea Abies (Rød-Gran), 

men også Picea sitchensis (Sitka-Gran). Plantninger med angrebne træer har fortrinsvis været 
på en alder af 15-40 år, og træer på 20-30 år må betragtes som de bedste. En typisk lokalitet 
for indivisa er en åben og udtyndet plantning, hvor træerne har harpikssår.  

• Det er bedst at søge arten på solsiden af stammerne ud mod en lysning eller en skovvej, og 
der er god larveaktivitet allerede fra sidst i marts og frem til først i maj. Fra angrebne 
harpikssår skyder tydelige ekskrementhobe frem, især langs kanterne af såret.  

• Larven kan bedst lokaliseres ved at skrabe ekskrementhoben bort med en kniv og derefter 
følge gangen eller gangene helt ind til veddet, hvor larven oftest befinder sig.  

• Det bedste tidspunkt at hjemtage larver på er sidste uge af april og den første uge af maj, da 
larverne i dette tidsrum er ved at være udvokset. De bliver dog let indsmurt i harpiks, fordi 
deres gangsystem under eftersøgningen bliver ødelagt. Larverne er kraftigt. Det sikreste er 
derfor at vente og så finde puppen fra omkring 6. maj til ind i juni. Måske finder man ikke 
mange, men til gengæld plejer de at klække uden at være parasiterede.  

• Følger man larvegangen, kan man se, at larven før forpupningen har lukket gangen med en 
skrå klap af hvidt spind og bagved denne spundet gangen til med spind, hvori den 
mørkebrune puppe ligger godt beskyttet mod harpiks. (O. Buhl). 



Cydia cosmophorana (Tr.) 

8-14 mm. Imago flyver i solskin om eftermiddagen omkring fyr fra  
sidst i april til juni (august). Larven lever u. skadet bark af Pinus sylvestris, 
somme tider i gamle galler af resinella eller Dioryctria. Udbredt, men 
temmelig sjælden i det meste af Europa. 
 

5138 



Cydia strobilella (L.) 

11-15 mm. Imago i april-maj. Arten flyver i solskin i trætop- 
pene.  

5139 



Cydia strobilella (L.) 

Larven lever i grankogler. Der er ofte larver i flere år i de samme kogler.  
Arten er meget ujævnt fordelt. Somme steder findes den i massevis, andre 
steder er den sjælden. Man skal bare samle rødgranskogler ind.  
Udbredt i det meste af Europa.  



Cydia pactolana (Zell.) 

12-17 mm. Imago flyver i maj-først i juli i solskin omkring Picea og Abies. 
Larven overvintrer (fuldvoksen) fra juli i 2-3 år gamle skud. 
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Cydia pactolana (Zell.) 

Tegningerne kan være grovere og hvidlige. 
Spejlet med flere sorte pletter. Den hvide plet  
i frynserne kan gå helt ud eller stoppe inden frynseranden 
Udbredt, men ikke almindelig i Europa. 



Cydia pactolana og grunertiana 

Cydia pactolana. Vingetegningerne er sammenhængende. 
En lille, hvid plet går gennem frynserne ikke så langt fra 
vingespidsen. Rodfeltet ensfarvet. 

Cydia grunertiana. Vinge- 
tegningerne delvist opløst 
i pletter. Ingen hvid plet  
gennem frynserne nær 
vingespidsen. Rodfeltet  
spraglet udadtil. Disse to arter var tidligere sammenblandet. 



Cydia grunertiana (Ratz.) 

12-16 mm. Imago i maj – juni omkring Europæisk Lærk. Larven lever  
overvintrene i barken, hvor den laver tydelige store, rødbrune ekskrement- 
udskud. Den æder også efter overvintringen og pupper i maj. 
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Cydia grunertiana (Ratz.) 

Arten er udbredt i Mellemeuropa. Danmark/Skåne er nordgrænsen.  
Men den er relativt nyopdaget og udskilt fra C. pactolana og derfor  
måske mere udbredt end litteraturen angiver. Måske er den reelt nyind- 
vandret. I Nordeuropa kun kendt fra Danmark og Sverige (Skåne og Halland). 



Cydia milleniana (Adamz.) 

11-18 mm. Imago formentlig i juni-juli. Larven lever på lærk i to- 
årige skud, som svulmer op til en somme tider ganske stor galle.  
Den overvintrer.  Mellemeuropa. Meget lidet kendt. I DK kun ét eks. 
Klækket i Brandenburg 2003.  
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Cydia zebeana (Sax.) 

14-18 mm. Imago i maj-juni. Larven lever i barksår på Larix 
europaea (europæisk lærk) fra september til maj.  

5243 



Cydia zebeana (Sax.) 

Meget lidt kendt, men fundet i det centrale Europa. 
Et ældre fund i Niedersachsen, ellers kun mod syd i Tyskland. Klækket 
Fra Brandenburg 2003. Ikke i øvrigt i Skandinavien. 



Cydia pomonella (L.) 

14-22 mm. Imago i maj-juni og juli-august. Den kommer til lys. 
Larven er den kendte ”orm” i æbler. Den er et skadedyr. 

Æblevikleren 
5144 



Cydia pomonella (L.) 

Kendes fra alle lande i Europa. 



Cydia servillana (Dup.) 

13-16 mm. Imago flyver i solskin sidst på dagen over 
pilene i juni.  
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Cydia servillana (Dup.) 
Larven lever på Salix caprea og Salix cinerea og  
forårsager en svag opsvulmning af kvisten som  
kan findes i det tidlige forår (inden pileraklerne  
springer ud). Det er dog kun i kviste, der er for  
tynde, der dannes en galle. Foto: Niels Lykke. 



Cydia servillana (Dup.) 

Udbredt i det meste af Europa, men sjælden de fleste steder. 
Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge og Finland. I Sverige 
har man i de senere år fundet arten mange steder på feromon. 
Arten er sikkert i virkeligheden mere almindelig, men meget lidt 
flyvende og ikke så repræsenteret i  samlingerne. 



Cydia triangulella (Goeze) 

11-19 mm. Imago sidst i juni-juli. Den kommer fint til lys og kan 
bankes ud af vegetationen sidst på dagen.  

(splendana Hb.) 5152 



Cydia triangulella (Goeze) 

Arten har to former. Ovenstående er den mørke form. 



Cydia triangulella (Goeze) 

Arten kan blive meget spraglet. Larven lever overvintrene 
i agern (sammen med C. amplana). Udbredt og almindelig 
i hele Europa. Mange steder mod syd den almindeligste vikler. 



Cydia fagiglandana (Z.) 

11-19 mm. Imago flyver sidst i juni-juli (august-september).  
Den kommer fint til lys og kan bankes ud om dagen. 
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Cydia fagiglandana (Z.) 

Larven lever i frugterne af bøg (somme tider også eg).  
Den overvintrer i jorden. Europa, undtagen mod (nord)øst. 



Cydia amplana (Hb.) 

16-20 mm. Imago i juni-august. Arten flyver omkring eg i dag- 
timerne og kommer villigt til lys.  
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Cydia amplana (Hb.) 

I Danmark er der ikke megen variation, 
men længere mod syd kan den blive  
langt lysere og mærket meget sløret. 



Cydia amplana (Hb.) 
Larven overvintrer og lever i agern,  
Men forlader nødderne når de  
falder til jorden. Når agerne er  
faldet til jorden er der ca. 14 dage  
til at samle dem op, inden larverne  
forlader dem. 
På billedet: En pose blandede  
bolsjer! Agern inficeret med både 
Cydia triangulana og C. amplana. 
C. triangulana larven er hvid, C. 
amplana larven er murstensrød. 



Cydia amplana (Hb.) 

Rimelig nyindvandret (indtil 2004 kun kendt i 4 fund), og stadig i udbredelse  
i DK. Kendt i nyere tid også fra Sverige og Norge (første gang i 2010 i AAy), 
men mangler i øvrigt stadig mod nord i Europa. 



Cydia molybdana (Const.) 

15-18 mm. Imago kommer til lys fra sidst i august - september.  
Tidligere (og til dels stadig) opfattet som en form af C. amplana. 
Larven lever i agern.  

5154a 



Cydia inquinatana (Hb.) 

11-14 mm. Imago flyver i maj-juni i toppen af Spids-løn.  
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Cydia inquinatana (Hb.) 

Larven lever i frugterne af Acer pseudo- 
plantanus og overvintrer. Den kræver at  
frugterne bliver siddende i par, så den kan 
gå fra den ene til den anden. En vis procent 
overvintrer to gange som larve. 



Cydia inquinatana (Hb.) 

Udbredt i Europa, men mangler stadig i mange lande. Kendt fra alle lande 
I Nordeuropa. 



Lathronympha strigana 
5163 

11-17 mm. Imago flyver gerne om eftermiddagen omkring perikon. 
Den kommer også enkeltvist til lys. 



Lathronympha strigana 

Larven lever om foråret i spundne blade af Hypericum (Pericon). Den er fremme 
lige så snart bladene kommer op af jorden.  



Der er stor variation også i farven og  
arten kan dermed forveksles med  
Eucosma-arterne. Men den er mere  
ensfarvet og har ofte nogle lidt mørkere  
længdelinjer (som disse to afbildede 
eksemplarer mangler.  
Arten er almindelig, somme steder 
meget almindelig i hele Europa. 
 
 
  


