Enarmoniini (Ancylis)
A. albersana, E. formosana og
Ancylis-arterne (140 beskrevne arter
indtil videre). 23 arter i Nordeuropa

Eucosmomorpha albersana (Hb.)
5053

12-15 mm. Imago flyver sidst på eftermiddagen omkring foderplanten i
maj-juni og kommer ind i mellem også til lys. Den hører til i lyse skove –
gerne fyrre- eller egeskove - eller skovbryn.

Eucosmomorpha albersana (Hb.)

Der er ikke megen variation. Hunnen har mørke bagvinger. Larven lever i
august-september i sammenspundne blade af Gedeblad (Lonicera). Den
skal også kunne leve på Snebær (Symphoricarpos).

Eucosmomorpha albersana (Hb.)

I Danmark er arten ret almindelig i det meste af landet.
Der er dog temmelig langt mellem findestederne i det
vestlige og sydlige Jylland og arten er sjældent talrig. I
Skandinavien går nordgrænsen gennem det sydligste
Norge, det sydlige og sydøstlige Sverige og det sydlige
Finland. Desuden Baltikum, hele Europa og helt til
Fjernøsten.

Enarmonia formosana (Scop.)
5055

13-18 mm. Imago flyver også i dagtimerne fra juni til august,
men kommer sjældent til lys. Den hører til i haver og parker,
men også i skove, hvor foderplanten vokser

Enarmonia formosana (Scop.)

Larven lever fra august til maj under bark af forskellige
frugttræer, specielt Æble (Malus) i Danmark, men også
Pære (Pyrus), adskillige Prunus- arter og Kirsebær
(Cerasus), hvor træet er lidt skadet. Der er ikke så megen
variation.

Enarmonia formosana (Scop.)

I Danmark er formosana temmelig enkeltvist forekommende og tydelig bundet til enkelttræer,
f. eks. et skadet kirsebærtræ. Hovedudbredelsen er mod øst, men der er også enkeltfund mod
vest i NWJ:Lemvig, WJ:Oksby og Fanø og SJ: Sdr. Sejerslev og Vestermark, Sdr. Sejerslev.
Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, det sydlige og østlige Sverige, helt op til den
Botniske Bugt og den sydlige halvdel af Finland. Desuden Baltikum. Mod syd til Nordafrika og
mod øst til Japan. Indslæbt i Canada.

Ancylis unguicella (L.)
5057

13-18 mm. Imago flyver både formiddag og eftermiddag-aften over
lynghederne fra først i maj til midt i juni. I bjergområder kan den findes
også i juli.

Ancylis unguicella (L.)

Arten er temmelig variabel men kendelig på den mørke spids i mellemfeltet, som ingen af de
lignende arter har.
Arten er knyttet til heder og larven lever overvintrende på Hede-Lyng (Calluna). Også
Klokkelyng (Erica) angives. Arten fortsætter med at æde i foråret.

Ancylis unguicella (L.)

Hunnen er mere kortvinget og kontrastrig end hannen.

Ancylis unguicella (L.)

I Danmark kan arten være lokalt talrig på lyngheder, på Øerne dog mest langs kysten og det er
ikke alle steder den optræder. I alle de sydlige dele af landet er den sjælden, på Fyn kun kendt
i gamle fund, i LFM kun Bøtø og Horreby Lyng. I SJ kun helt mod nord og i SZ kun Li. Torøje fra
nyere tid. Udbredt i hele Skandinavien til Ishavet. Holarktisk. I Tyskland kun gamle fund i
Schlesvig-Holstein og Niedersachsen. Europa og mod øst til Japan.

Ancylis unguicella og uncella
Ancylis unguicella han øverst, hun i midten og A. uncella
nederst.
Begge de spraglede arter har et mørkt midtbånd som er
trukket ud i en spids i midten, men båndets afgrænsning mod
vingeroden er forskelligt, hos de to. Hos A. unguicella er det
lyst afgrænset i hele båndets længde, mens det kun er
afgrænset tilsvarende langs kant og rand hos uncella, og det
store midterparti har samme farve som båndet indad næsten
til vingeroden. Spejlet er uroligt tegnet og ikke skarpt afsat hos
unguicella, mens det fremstår ret ensfarvet gråt og tydeligt
hos uncella.

Ancylis uncella (D. & S.)
5058

15-20 mm. Imago flyver eller kan jages op i dagtimerne, men flyver mere
villigt hen mod aften fra midt i maj til midt i juni og i bjergegne helt til midten af juli. Den kommer også af og til til lys. Den hører til på heder og overdrev med Birk, gerne steder hvor der er opvækst med enkeltstående træer.

Ancylis uncella (D. & S.)

Larven lever overvintrende mellem spundne blade af Birk (Betula) fra
sidst i juli til april og æder også om foråret. Den er også noteret fra
Klokkelyng (Erica).

Ancylis uncella (D. & S.)

•

I Danmark er arten ret enkeltvist forekommende. Hyppigheden aftager tydeligt mod syd, og i
den sydlige halvdel af landet er arten sjælden, måske bortset fra Bornholm. På Fyn kun i
Snarup og Brændegårds moser, og i SZ kun omkring Holmegårds Mose. Udbredelsen i
Skandinavien når næsten til Ishavet og arten er almindelig. I Europa i øvrigt mangler den i
sydvest, men forekommer videre helt til Japan mod øst.

Ancylis laetana (F.)
5059

13-18 mm. Imago flyver eller kan bankes ud formiddag og eftermiddag,
men der mest aktiv sidst på dagen. Den er fremme i maj-juni. Arten hører
til i Bævreaspbevoksninger, både i skove og på heder. Den hviler på
stammerne. En sjælden gang dukker den op på lyset.

Ancylis laetana (F.)

Larven lever fra september mellem to blade eller et
ombøjet blad af Bævreasp (Populus tremula) og æder
igen efter overvintringen i april-maj. Hvis man holder
larverne indendørs kan de en sjælden gang klække
allerede om efteråret.

Ancylis laetana (F.)

I Danmark er arten almindelig, hvor foderplanten forekommer. Nordgrænsen
går et sted i Mellemskandinavien. I Norge forekommer arten også længere
mod nord langs vestkysten. Europa. Mod øst til Kina.

Ancylis kenneli Kuznesov
5060

12-15 mm. Imago flyver sidst på dagen fra sidst i maj gennem juni på fugtige
enge. Larven lever formentlig på Mjødurt (Filipendula ulmaria). I Skandinavien
kun kendt fra det sydligste Finland. For nylig i Sverige (første fund i 2007 i
Lydinge i Uppland, hvor arten er fast, men meget sjælden)og Baltikum. Mod øst
til Kina og Japan.

Ancylis upupana (Tr.)
5063

14-20 mm. Imago flyver sidst på dagen og om aftenen
omkring toppene af Birk fra begyndelsen af juni. Den er
lettest af finde, hvor birkene ikke er alt for høje. Af og til
kommer den også til lys.

Ancylis upupana (Tr.)

Larven lever i august-september mellem sammenspundne blade af Birk (Betula). Den overvintrer i sidste
hudskifte og æder igen om foråret. I Sverige nævnes kun
Elm (Ulmus) som foderplante. Der er ikke megen
variation.

Ancylis upupana (Tr.)

I Danmark optræder upupana oftest sjælden og enkeltvist, men den er på flere lokaliteter
truffet i lidt større antal, bl. a. på Bornholm, flere steder i det nordlige Sjælland og også i det
nordlige og østlige Jylland (vestligst i Undalslund) og i Tingdal Plantage i SJ. I NWJ kun i Østerild
Plt. I Skandinavien findes arten kun i det allersydøstligste Norge, langs kysterne i de sydlige
dele af Sverige (den rapporteres ikke hvert år) og det sydlige Finland. Desuden i Baltikum.
Europa og mod øst til Fjernøsten og Japan.

Ancylis obtusana (Hw.)
5061

10-13 mm. Imago flyver om eftermiddagen/aftenen omkring foderplanten fra
sidst i maj til midt i juni. Den holder til i lyse skove.

Ancylis obtusana (Hw.)

Larven lever på Vrietorn (Rhamnus) og Tørst (Frangula). I Danmark er den dog
først og fremmest fundet på Brombær (Rubus fructicosus) fra september.
Larven er fundet i Danmark i oktober. Den overvintrer som fuldvoksen. Der er
ikke megen variation.

Ancylis obtusana (Hw.)

I Danmark er arten sjælden og lokal og mest enkeltvist forekommende.
Nordgrænsen går gennem Danmark (Vester Lovnkær og Stenbjergholt (Løvenholm
Skov)), LFM, B, Sverige (kun Skåne, Småland (2016) og Öland) og det sydligste
Finland og Baltikum. I hele det nordlige Tyskland kun kendt fra et ældre fund i
Niedersachsen. Desuden fra Vest- og Mellemeuropa til Japan.

Ancylis obtusana, mitterbacheriana og
paludana
Ancylis obtusana øverst, A. mitterbacheriana i midten og A.
paludana nederst. Alle 3 arter er rødlige i grundfarven.
A. mitterbacheriana har næsten ingen spejl og midtlinjen går
næsten vinkelret op gennem nederste halvdel af vingen. Hos
de to andre løber den skråt ind mod vingeroden og fortsætter
næsten i hele vingens bredde, hos paludana drejer den endda
indad og danner et tofarvet rodfelt. A. obtusana har et gråsort
spejl, mens det hos paludana er lysegråt eller gulliggråt.

Ancylis comptana (Fröl.)
5062

10-13 mm. I det nordlige Skandinavien flyver en større form (op til 14 mm). A.
comptana er den mindste af arterne og som regel kendelig på størrelsen alene.
Imago flyver sidst på dagen og kommer fint til lys. To generationer mod syd, en
mod nord; fra midt i maj til først i august. Den holder til på åbent land;
Svensson nævner åbne enge med multebær. Den går fint op i bjergene og
kommer også til lys.

Ancylis comptana (Fröl.)

Fundet i det meste af
Skandinavien undtagen
Danmark og de vestlige dele
af Norge. Nogle steder
talrig. Holarktisk. Ikke
fundet i Schlesvig-Holstein
og Niedersachsen i
Tyskland. Fra Europa til
Japan og også Nordamerika.

Larven lever på Jordbær (Fragaria), Potentil (Potentilla), og i det nordlige Sverige
formentlig Multebær (Rubus chamaemorus). I Mellemeuropa nævnes en række
andre lave planter og nogle steder er den et skadedyr. Den er fremme i juli og
igen fra september til april. Den overvintrer i sidste hudskifte.

Ancylis geminana (Don.)
5064

14-19 mm. Imago flyver sidst på dagen fra midt i maj gennem juni på fugtige
enge og strandenge, hvor den sværmer over pilebuskene. Den kommer også til
lys. Den bliver meget hurtigt affløjet.

Ancylis geminana (Don.)

Ancylis geminana er ikke så variabel som subarcuana. Arten er i Danmark noget
enkeltvist forekommende og på Fyn og Lolland-Falster-Møn er der ikke mange fund.
Måske er den blevet sjældnere de senere år? I Skandinavien går den højt mod nord,
men undgår kystområderne. I Europa og mod øst til Japan

Ancylis geminana (Don.)
Larven lever i august-september og igen om foråret.
Den er i Mellemeuropa tvekuldet, længere mod nord
enkuldet med overvintrende larve. Den lever på
forskellige Pile-arter (Salix sp.). Der nævnes S. aurita,
S. repens, S. cinerea og i Sverige S. myrsinifolia. S.
repens skal dog tages med forbehold, for det er A.
subarcuanas foderplante og der er en del
sammenblanding mellem disse arter og genitalierne
giver ingen hjælp med artsadskillelsen, hvilket har
givet anledning til, at man i Danmark har haft svært
ved at godtage, at det faktisk drejer sig om to arter. I
dette komplex er også A. diminutana, som heller ikke
kan adskilles på genitalierne.

Vråby Plt. 20.7.2018

Ancylis christiandiana Huemer & Wies.
• Arten er beskrevet i 2016 og derfor meget lidt kendt.
Den blev opdaget da man barcodede amerikanske og
europæiske arter i slægten og hører til geminanagruppen. Arten ligner geminana til forveksling, men er
mørkere, mere rødbrun (sort). Buerne på den skrå linje
er mere udglattede og kantede.
• Den kendes nu fra Østrig, Tyskland og Letland, men er
formentlig meget mere udbredt. Den lever formentlig
på Pil (Salix).
• Se i øvrigt Gilligan, Huemer & Wiesmair 2016, hvori
forfatterne gør rede for hele slægten. Billederne er
også taget herfra.

Ancylis geminana, christiandiana,
diminutana og subarcuana
Ancylis geminana øverst, A.
christiandiana i midten og A.
diminutana nederst tv. Th.
A. subarcuana
A. geminana og A. christiandiana er de største af arterne. De
har altid en tydelig bølgeformet linje, som går fra rod til spids.
Hos geminana bølger linjen, som den også gør hos stærkt
tegnede subarcuana, mens den er mere kantet hos
christiandiana og diminutana. Bølgelinjen er næsten ret yderst
hos diminutana, der også er meget lidt varierende, hvor den
hos de øvrige bøjer nedad igen. Hos subarcuana er bølgelinjen
kun sjældent så kraftig som på billedet, oftest er den utydelig
og afbrudt eller manglende. A. subarcuana er knyttet til
Krybepil, hvor de øvrige arter hører til omkring andre Pile-arter.
Der er ingen eller ganske små genitalforskelle mellem arterne
Men barcoding har entydigt vist at det drejer sig om
selvstændige arter, som faktisk kan kendes på udseendet i langt
de fleste tilfælde.

Ancylis diminutana (Hw.)
5066

11-16 mm. Imago er aktiv sidst på dagen, hvor den flyver over pilebuske fra
omkring 1. juni til lidt ind i juli. Længere mod syd er der to generationer. Den
kommer også, ganske enkeltvist, til lys. Den holder til i moser og på fugtige enge
(gerne i skove), hvor foderplanten gror.

Ancylis diminutana (Hw.)

Larven lever på Pil (Salix), men ikke S. repens. Svensson nævner S.
aurita, men arten kan også leve på en række andre Pile-arter. Den
spinder et par blade sammen til en lille båd i august-september ,
overvintrer og forpupper i foråret. Arten bliver hurtigt afstøvet.
Der er nogen variation i farven.

Ancylis diminutana (Hw.)

• Ret enkeltvist og sjældent forekommende, i visse år dog i lidt større
antal. Den forekommer i hele Danmark. Nordgrænsen går gennem det
sydlige Norge (der er dog også enkelte fund langs vestkysten længere
mod nord), det mellemste Sverige og Finland. Desuden Baltikum.
Europa. Mod øst til Japan.

Ancylis subarcuana (Douglas)
5065

11-16 mm. Imago flyver om eftermiddagen-aftenen ofte i
antal omkring foderplanten i to generationer, hvoraf den
første fra ca. 10 maj gennem juni er langt den mest talrige. 2.
generation i august. Den ses af og til på lys.

Ancylis subarcuana (Douglas)

Larven lever i bladene på Krybepil (Salix repens) i augustseptember og overvintrer og enkeltvis igen i juni-juli.

Ancylis subarcuana (Douglas)
•

•

Arten er meget variabel. Variationen
går fra næsten ensfarvet til
temmelig stærkt tegnet, som på
billedet her, og så kan arten ligne A.
geminana. Grundfarven er dog grå
eller hvidgrå, og ikke meget brun.
Arten er i Danmark lokalt talrig, hvor
der gror Krybepil, d.v.s. overdrev,
heder, klitter o.s.v., og specielt langs
kysterne i Nordsjælland og Vest- og
Nordjylland og på Bornholm kan der
være mange. Der er kun et
findested på Fyn: Snarup Mose 1925
& 26. Der er heller ikke mange fund
i SZ. I Skandinavien går arten højt
mod nord, uden dog at nå helt til
Ishavet. Hele udbredelsen går fra
Storbritannien til Baltikum, hvor den
kendes fra alle lande i den nordlige
del af Europa. I Tyskland dog kun i
gamle fund i de nordligste provinser.

Ancylis selenana (Guenée)
5067

11-15 mm. Imago flyver sidst på dagen under tjørnebuskene i fra midt i maj til midt
i juni, somme tider lidt senere. Den kommer fint til lys. Den holder til i skovbryn og
lyse skove med tjørn. Der er ikke megen variation.

Ancylis selenana (Guenée)

Larven lever mellem to spundne blade af Tjørn (Crataegus) i august-september og
forpupper uden at æde videre i det tidlige forår. Længere mod syd er der også en
ekstra generation i sommermånederne. Andre steder i Europa nævnes også Æble
(Malus) og Pære (Pyrus). I Ukraine og længere mod øst kan den optræde som
skadedyr. Her nævnes også Prunus sp. og Cerasus som foderplanter.

Ancylis selenana (Guenée)

Arten er lokal og sjælden i Danmark og Sverige. I Danmark er udbredelsen begrænset til
Sjælland og Lolland-Falster, men måske er arten på retur. I Sverige kun kendt fra de sydligste
dele og i Finland kun i den sydligste tredjedel af landet. Den er kendt fra alle lande i Baltikum.
I Nordtyskland er der kun et gammelt fund fra Schlesvig-Holstein. Arten er udbredt i Europa og
videre mod øst til Japan.

Ancylis unculana (Hw.)
5068

13-17 mm. Imago flyver om eftermiddagen/aftenen omkring
foderplanten og kommer også lejlighedsvis til lys. Den er
fremme fra de sidste dage af maj gennem juni og lidt ind i juli.
Den hører til i lyse skove, på heder og moser og langs skovbryn hvor foderplanten vokser. Der er ikke megen variation.

Ancylis unculana (Hw.)

Larven lever mellem spundne blade af Vrietorn
(Rhamnus) i august-september. Den overvintrer og
forpupper sig i maj. Længere mod syd i Europa er der også
en generation i august. Også Tørst (Frangula) er
foderplante og i Europa også en række andre træer.

Ancylis unculana (Hw.)

Somme steder er arten ganske hyppig, andre steder mere enkeltvis, nok
almindeligst i Jylland, men kendt fra hele landet. Arten når op til det sydligste
Norge, langs Oslofjorden, det sydlige Sverige og Finland og Balticum. Hele Europa
og mod øst til Japan.

Ancylis unculana, myrtillana, badiana paludana og kennelli
A. unculana ø.,
myrtillana han i
midten og hun n.
tv. A. paludana ø.
A. badiana i
midten og A.
kennelli n. th.
A. unculana har et stort, ensfarvet, rødbrunt, trekantet
felt udenfor den lyse tværlinje, myrtillana har en
uregelmæssig afgrænsning af det lyse felt i rodfeltet.
A. paludana har 3 sorte
punkter i frynserne, som
dog kan være smeltet lidt sammen, A. badiana har et punkt
eller ingen mens unculana har en lang mørk streg indenfor
frynserne. Hos kennelli går tværlinjen næsten helt gennem
vingen og er meget skrå, inadbøjet.

Ancylis myrtillana (Tr.)
5069

12-16 mm. Hannen er størst. Imago flyver over Mosebølle
fra sidst på dagen, af og til i stort antal fra sidst i maj til
midt i juli. Hunnen er meget mere kontrastrig.

Ancylis myrtillana (Tr.)

Larven lever i august- september i mellem to sammenspundne blade på Blåbær (Vaccinium myrtillus) og MoseBølle (V. uliginosum). Larven overvintrer i sidst hudskifte og
forpupper om foråret i april-maj.

Ancylis myrtillana (Tr.)

Arten hører til på fugtige heder og næringsfattige ende,
hvor foderplanten gror. Den kan også træffes i
skovmoser.

Ancylis myrtillana (Tr.)

I Danmark er arten meget lokal, men ofte til stede i antal, hvor den forekommer. Den er
udbredt i Nordøstsjælland, i Åmose-området og i Holmegårds mose på Sjælland, Ulvshale og
Horreby Lyng i LFM, Bornholm og det nordlige Jylland. Men i Jylland bliver den sjældnere mod
syd og kun på Rømø er der mange. I Skandinavien går arten helt op til Ishavet. I Europa kun i
de nordlige og mellemste dele, desuden Sibirien og de russiske dele af Fjernøsten.

Ancylis apicella (D. & S.)
5070

12-17 mm. Imago er aktiv både formiddag og eftermiddag/aften og dukker af
og til op på lyset. Den flyver i lyse skove, moser og langs hegn, hvor
foderplanten står, i to generationer fra sidst i maj gennem juni og igen sidst i
juli. Forårsgenerationen er noget hyppigere.

Ancylis apicella (D. & S.)

Larven lever mellem spundne blade af Tørst (Frangula) og
Vrietorn (Rhamnus) i juni-juli og fra august til april. Den
pupper i foråret. Længere sydpå nævnes en række andre
foderplanter, f. eks. Liguster, Kornel og Slåen, men det er
næppe aktuelt i Norden.

Ancylis apicella (D. & S.)

Almindelig de fleste steder i Danmark, også i de områder,
hvor der tidligere ikke var så mange prikker på
udbredelseskortet. Nordgrænsen går gennem det sydlige
Norge, gennem Sverige til bunden af den Botniske Bugt og
videre mod øst. Europa og videre mod øst til Japan.

Ancylis paludana (Barret)
5071

10-14 mm. Imago ses ikke meget flyvende. Den flyver sidst på dagen og
kommer om natten til lys. Den hører til på strandenge og er fremme i den
sidste del af juni. I Danmark er den også fundet tidligere. Her er der
formentlig tale om to generationer, dels i maj-juni og dels i juli-først i august.
Den er meget lokal også i Sverige, men af og til fundet i lidt større antal.

Ancylis paludana (Barret)

Larven lever i august-september mellem spundne blade på Fladbælg
(Lathyrus). Den forpupper i en aflang kokon om foråret. Mange steder er
arten twekuldet. Så er sommerkuldets larve fremme i juli.

Ancylis paludana (Barret)

Relativt nyopdaget i Danmark, men nu fastboende på de østvendte kyster i landets sydøstlige
dele. Den er stadig sjælden og langt de fleste eksemplarer er fundet på lys. I Sverige kendes
arten kun fra Nb. (i bunden af den Botniske Bugt) og i Finland kun i det aller sydvestligste.
Også kendt fra Estland og Letland. I Europa kendes den pletvist fra England, Tyskland (Bayern,
Brandenburg, Sachsen og Thüringen), Østeuropa, Sibirien til Kina.

Ancylis habeleri Huemer & Tarmann
= rhenana auct.

5072

12-15 mm. Imago skal flyve i to generationer i maj-juni og juli-(august). Larven
er ukendt. Den kendes fra det sydligste Finland og i alle de Baltiske lande. I det
øvrige Europa kun kendt fra Schweiz, Østrig og Tyskland (kun ældre fund fra
Bayern).

Ancylis badiana (D. & S.)
5073

11-17 mm. Imago flyver livligt hen mod solnedgang og
kommer jævnligt til lys. Der kan være mange af dem på
strandenge og andet åbent land. Den optræder også i lyse
skove. To generationer maj-juni og august. Hunnen er lidt
mere bredvinget og mindre end hannen.

Ancylis badiana (D. & S.)

Larven lever mellem spundne blade på ærteblomstrede. F. eks.
Vikke (Vicia), Fladbælg (Lathyrus) og Kløver (Trifolium) i juni og
overvintrende fra september.

Ancylis badiana (D. & S.)

I Danmark er badiana fundet over hele landet og i
Skandinavien går arten højt mod nord, uden dog at nå Ishavet.
Den er udbredt i Europa og når mod øst til Japan.

Ancylis achatana (D. & S.)
5074

14-19 mm. Imago er nataktiv, men kommer fint til lys fra sidst i juni til
begyndelsen af august. Arten hører til i lyse skove, i parker og hegn.

Ancylis achatana (D. & S.)

Larven opgives at leve i overvintrende til april-maj i et bladrør, der er fæstnet
til en kvist på Tjørn (Crataegus), Slåen (Prunus spinosa), Brombær (Rubus) og
en række andre buske og frugttræer. Den overvintrer i 3. hudskifte og skal
således æde også om foråret.

Ancylis achatana (D. & S.)

Der er ikke megen variation, men arten afstøves let, så det er vanskeligt at finde
helt pæne eksemplarer. Let kendelig.

Ancylis achatana (D. & S.)

I Danmark er A. achatana ret almindelig mod øst, mens hyppigheden aftager mod vest og i hele
det vestlige Jylland er der ikke mange fund. I Skandinavien findes arten i det allersydligste Norge
(kun to findesteder), mest langs kysterne i den sydlige del af Sverige og helt mod sydvest i
Finland. Alle de baltiske lande. Europa til Lilleasien og Ural.

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)
5076

13-17 mm. Imago flyver fra sidst på eftermiddagen omkring
egene. Somme tider kan man stille sig under en eg og se,
hvordan de flyver frem og tilbage over kronerne. Der er kun
en generation i maj-juni. Arten kommer også til lys. Den hører
til i skove og krat med eg.

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)

Larven lever i et sammenspundet blad af eg (Quercus) fra august og
overvintrer i sidste hudskifte. Om foråret kan man jævnligt finde den
lille ”båd” af blade på træer, der har beholdt bladene vinteren over.
Den er let at klække. Den skal også kunne leve på Bøg (Fagus), men
her har jeg aldrig kunnet finde den, selvom også unge bøge jævnligt
beholder de visne blade vinteren over .

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)

Imago er så køn, at man har lyst til at tage billeder i en
uendelighed. Det er også en af de første viklere der klækker
og dermed bebuder, at nu er højsæsonen tæt på.

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)

Der er en smule variation i farven. I Danmark er arten almindelig i alle landsdele. I Skandinavien
går den mod nord til det sydligste Norge, mellemste Sverige og sydlige Finland. Desuden
Baltikum. Den forekommer i hele Europa og går mod øst til Lilleasien.

Ancylis tineana (Hb.)
5077

12-16 mm. Imago flyver enkeltvist omkring enkeltstående (unge) birke hen
mod aften fra sidst i maj gennem juni. Den holder til på heder og langs
kanterne på højmoser. Der er nogen variation i farven fra grå til brunlig.

Ancylis tineana (Hb.)

Larven lever fra august-september på Birk (Betula), hvor
den iflg. Svensson danner et rør mellem bladene. Den
overvintrer og forpupper sig om foråret. Her har jeg fundet
den mellem birkeblade. Der opgives mange andre
foderplanter, f. eks. Bævreasp (Populus tremula), Tjørn
(Crataegus), Slåen (Prunus spinosa) m.v., men det er nok
ikke aktuelt i Norden.

Ancylis tineana (Hb.)

Hunnen er noget mindre end hannen og ofte lidt mørkere.
Arten er let kendelig på det store, brede spejl

Ancylis tineana (Hb.)

I Danmark er tineana meget lokalt forekommende og temmelig sjælden. Enkelte steder og dage
kan den dog godt forekomme i noget større antal. Nordvestgrænsen følger næsten grænsen
mellem Sverige og Norge. Der er dog enkelte fund lidt ind i det sydlige Norge. Arten når godt
nord om den Botniske Bugt og dækker næsten hele Finland og hele Baltikum. I Europa mangler
arten mod sydvest, men er fundet i England, Belgien og Tyskland. Mod øst til Fjernøsten.

