
Olethreutini 4

Argyroploche og flere mindre slægter



Capricornia boisduvaliana (Dup.)

14-18 mm. Imago er aktiv i aftentimerne fra sidst i juni til midt i juli. 
Den kan være talrig, hvor den forekommer, men den er meget lokal på 
blomsterenge i bjergene. Let kendelig.
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Capricornia boisduvaliana (Dup.)

Udbredt i det meste af Palaearktis, undtagen Storbritannien og Afrika. I 
Sverige er arten stabil på lokaliteten Nb. Piteå;Åträsk og også fundet i Nb.: 
Kengis, Vb: Brännberget og To.: Masungsbyn, alle steder meget lokal, 
Desuden i det centrale og sydlige Finland og de baltiske lande. Den var 
tidligere meget mere almindelig i Skandinavien, men er gået tilbage. Ingen 
pålidelige fund fra Tyskland.

Larven 
lever i 
spundne 
blade af 
Hare-Kløver
(Trifolium
arvense). 
Den 
overvintrer 
halvvoksen 
og er 
udvokset i 
juni. 



Capricornia boisduvaliana (Dup.)

Bengt-Åke Bengtsson har 
venligst ladet mig bruge 
kortet over de 
nuværende svenske 
findesteder



Pristerognatha penthinana (Guenée)

14-17 mm. Arten flyver hen mod aftenen 
i fugtige skove i juni. Den er meget lokal 
og ses ikke ofte. Let kendelig på det gule 
vingehjørne.
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Pristerognatha penthinana (Guenée)

Larven lever overvintrende på Spring-Balsamin
(Impatiens non-tangere) og kan findes i roddelen
af de visne stængler hele vinteren. Den forpupper 
samme sted. Den er let at klække.



Pristerognatha penthinana (Guenée)

Udbredt i Europa fra de Britiske Øer til Ural og videre til Nordvestkina. I England sidst set i 
1914. Ingen fund i Slesvig-Holsten eller Niedersachsen. Nordgrænsen går i det sydlige 
Skandinavien, hvor arten forekommer omkring Oslo-fjorden og i vestlige Sydsverige. I 
Danmark er arten ikke kendt fra Bornholm og det vestlige Jylland, temmelig udbredt på 
Sjælland, LFM og EJ, og i øvrige kun kendt i enkeltfund.



Pristerognatha fuligana (D. & S.)

11-17 mm. Imago flyver hen mod aftenen men ses ikke ofte. Den holder 
til de samme steder som penthinana fra sidst i maj gennem juni.  Arten 
mangler det gule vingehjørne som penthinana har.
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Pristerognatha fuligana (D. & S.)

Larven lever overvintrende i stænglerne af Spring-balsamin (Impatiens
non-tangere) og kan findes i de gamle stængler vinteren igennem. Den 
forpupper i de mellemste stængeldele og er let at klække. I Sverige er den 
klækket fra I. glandulifera, som hører hjemme i Himmalaya, men har bredt 
sig fra haverne.



Pristerognatha fuligana (D. & S.)

Kendt fra de centrale og østlige dele af Europa. Mod øst til Japan. I Skandinavien kun kendt fra 
det allersydligste Sverige og Finland.
I Danmark er arten først erkendt i 1977 og stadig sjælden og enkeltvist forekommende. 
Enkelte steder er larven dog fundet i lidt større antal. 



Cymolomia hartigiana (Sax.)

14-18 mm. Imago er overvejende nataktiv og ses 
derfor sjældent om dagen. Men arten kommer fint til 
lys i juli- første halvdel af august. Den hører til i 
granskove og granplantager. Let kendelig.
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Cymolomia hartigiana (Sax.)

Larven lever fra august til først i juni mellem spundne nåle på Rødgran 
(Picea abies) og Almindelig Ædelgran (Abies alba). 



Cymolomia hartigiana (Sax.)

Udbredt i de centrale og nordlige dele af Europa og videre til Kina og Japan. Nordgrænsen går 
gennem de allersydligste dele af Norge, den sydlige tredjedel af Sverige og den sydlige del af 
Finland. I Danmark har arten efterhånden fundet vej til alle dele af landet. C. S. Larsen kendte 
den i 1927 kun i 4 stk. fra Bornholm. Den er stadig ret enkeltvist forekommende, almindeligst 
mod øst.



Argyroploche arbutella (L.)

13-16 mm. Imago flyver tæt hen over foderplanten fra sidst på 
eftermiddagen i juni-juli.  Den holder til på heder med melbærris.
Let kendelig.
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Argyroploche arbutella (L.)

Larven lever i maj mellem spundne blade af Melbærris (Arctostaphylos). I 
Mellemeuropa også Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea). Den er let at 
klække. Oplysningen om at arten skulle være 2-årig er problematisk.



Argyroploche arbutella (L.)

Udbredt fra Spanien til Ural, men først og fremmest i et nordligt bælte. Mest i bjergene. Kun 
gamle fund i det nordlige Tyskland. I Skandinavien op til Ishavet. I Danmark er arten ikke sjælden 
på de jyske heder, hvor den kan forekomme i større antal, men begrænset af planten, som har 
sin hovedforekomst i den nordlige halvdel af Jylland.  Et indslæbt fund fra Sjælland (Lynge) er 
ikke medtaget på kortet. 



Argyroploche aquilonana (Karvonen)

15-16 mm. Imago er en hurtig flyver i dagtimerne på solrige 
bjergskråninger i juli. Larven er ukendt. Den er pletvist udbredt  i det 
allernordligste Skandinavien, Kola og videre mod øst og også i Canada. 
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Argyroploche noricana (H.-S.)

14-16 mm. Imago er aktiv både dag og nat fra sidst i juni til midt i juli, hvor den 
flyver over rypelyng, somme tider lokalt talrigt. Arten ligner A. aquilonana, men 
det lyse tværbånd er zigzag-formet. 
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Argyroploche noricana (H.-S.)

Larven er ukendt. Arten er boreomontan og findes i Skandinaviens fjelde, 
Alperne, Tatra, Bulgarien og NE Rusland. I Tyskland kun i Bayern.



Argyroploche lediana (L.)

12-14 mm. Arten er aktiv i dagtimerne i juni-juli, hvor den svirrer over 
foderplanten. Overvejende en bjergart. I Sverige er den lokalt almindelig.
Grundfarven er mere brun end hos externa og der er et lyst indslag i 
frynserne i det bageste vingehjørne.
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Argyroploche lediana (L.)

Larven lever fra august til maj i blomster og blade af Mose-Post (Ledum
palustre). Den er let at klække. Udbredt i de nordlige dele af det centrale 
Europa, bortset fra de Britiske Øer, og videre til Japan. Nordvest-grænsen
følger omtrent grænsen mellem Norge og Sverige til Ishavet. Der er også 
ældre fund fra Slesvig-Holstein.



Argyroploche externa (Evers.)

12-15 mm. Imago er aktiv om dagen men sjældent set 
flyvende. Den flyver i juli i skove, overvejende lyse fyrreskove.

= dalecarliana (Guenée) 4769



Argyroploche externa (Evers.)

Larven lever i et sammenspundet blad af Vintergrøn 
(Pyrola rotundifolia). Den overvintrer  som næsten 
voksen og er let at klække.  PS. Den lyserøde farve 
tåler ikke alle slags gifte. 



Argyroploche externa (Evers.)

Udbredt i de nordlige og centrale dele af Europa og videre til Fjernøsten. Også Canada. Ingen 
fund i det nordlige Tyskland. Nordgrænsen går op til omkring polarcirklen, men den mangler 
mod vest i Norge. I Danmark er arten kun kendt fra Bornholm  (Ølene i antal 1956, derudover 
strejfere), en forekomst i Tisvilde Hegn (hvor arten stadig findes) og en tilsvarende forekomst i 
Svinkløv i NEJ (hvor arten ikke er set i mange år). 



Argyroploche roseomaculana (H.-S.)

16-18 mm. Imago er aktiv i dagtimerne i juli, men ses sjældent. Det er et 
skovdyr.  Lidt større end externa og med en ekstra lyserød plet i det bageste 
vingehjørne. 
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Argyroploche roseomaculana (H.-S.)

Larven lever – overvintrende indtil maj – i bladene af Mose-Vintergrøn
(Pyrola rotundifolia) og er let at klække. Den er lettest at finde inden der 
kommer grønne blade for larven ”klipper” de sammenspundne blade af, så 
de ligger løst i skovbunden mens den gør sig færdig til forpupning.



Argyroploche roseomaculana (H.-S.)

I Danmark kendes arten fra Bornholm  (Rutsker Højlyng larver 1975 & 76) og Tisvilde Hegn 
i Nordsjælland, hvor den tidligere (indtil 80’erne) blev fundet som larve. I 70’erne blev den 
fundet sammen med externa, siden længere inde i den mørkere skov. Det er dog 
efterhånden længe siden den er set i Danmark. 

Kendt fra 
Skandinavien, 
Estland og 
Letland, 
Højalperne og 
Rumænien, men 
også et sted i 
Fjernøsten. I 
Skandinaven når 
den Ishavet men 
mangler i de 
vestlige dele af 
Norge.  Der er et 
ældre fund i 
Slesvig-Holstein.



Argyroploche concretana (Wck.)
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• Billede haves ikke men arten ligner en lille mygindiana med hvide skæl iblandet 
tegningen. 

• 14-16 mm i Skandinavien, 12-15 i øvrigt. Imago er aktiv i dagtimerne i åbne 
granskove op i birkebæltet fra sidst i juni gennem juli og kan ind i mellem findes 
siddene på træstammerne. Boreomontan. I Europa i Skandinavien, hvor den findes i 
bjergene fra det mellemste Sverige, hvor den er udbredt, men sjælden og nordpå til 
Ishavet, det meste af Finland og Estland. Videre til Fjernøsten og også i Canada.



Stictea mygindiana (D. & S.)

14-19 mm. Imago er aktiv fra de sene eftermid-
dagstimer fra sidst i maj gennem juni til først i juli på 
åbne pletter i skove, specielt nåleskove, i Danmark 
overvejende på heder. Den ses også enkeltvis på lys. 

4774



Stictea mygindiana (D. & S.)

Larven lever overvintrende (som ganske lille)på Tyttebær, Mose-Bølle, 
Melbærris og Pors (Vaccinium, Arctostaphylos, Myrica) indtil maj. Den 
begynder at æde efter overvintringen i april og er let at klække.



Stictea mygindiana (D. & S.)

Det røde kan mangle helt og i bjergene kan størrelsen kan være betragteligt mindre end 
normalt.



Stictea mygindiana (D. & S.)

Udbredt i de nordlige og centrale dele af Europa. Nordgrænsen går i Skandinavien et godt stykke 
nord for polarcirklen. I Danmark er arten udbredt i den nordlige halvdel af Jylland, men i øvrigt 
sjælden og enkeltvist forekommende. I Nordsjælland og Åmosen er arten fast, i øvrigt kun kendt 
fra strejfere. Ingen fund i Slesvig-Holstein.



Olethreutes subtilana (Flkv.)

11-15 mm. Imago er aktiv fra sidst på dagen i juni-juli. Den er ikke så kendt 
fordi den har været sammenblandet med O. arcuella. Den flyver i 
højmoser i Centraleuropa og er kendt helt til Japan. Den er også fundet i 
Letland. Larven er ukendt.

Arten er 
mindre og 
ikke så 
kontrastrig 
som O. 
arcuella, 
men svær 
at kende.
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Olethreutes arcuella (Clerck)

14-18 mm. Imago er aktiv i dagtimerne, specielt 
hen under aften, hvor den flyver over træ-
toppene på lysninger i skove. Fra maj til juli.
For at være sikker i adskillelsen fra O. subtiliana
må man lave genitalpræparat.
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Olethreutes arcuella (Clerck)

Larven lever overvintrende fra august til april på 
visne, nedfaldne blade. 



Olethreutes arcuella (Clerck)

Den er udbredt i Europa til Ural og videre til Kina. Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, 
til den Botniske bugt og det mest af Finland. I Danmark er arten mere eller almindelig i det 
meste af landet, undtagen det vestlige Jylland og Fyn. Måske er den blevet almindeligere i de 
senere år? Den er ofte talrig, hvor den forekommer.



Piniphila bifasciana (Hw.)

11-16 mm. Imago er aktiv hen mod aften og svirrer omkring fyrregrenene. 
Den dukker op midt i juni og kommer jævnligt til lys. Den hører til i 
fyrreskove og sommerhusområder. Let kendelig.
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Piniphila bifasciana (Hw.)

Larven lever i maj- juni i spind mellem blomster og unge skud af Fyr 
(Pinus). 



Piniphila bifasciana (Hw.)

Fra Europa til Fjernøsten og Japan. I Skandinavien går 
nordgrænsen i det sydøstlige Norge, det mellemste og nordlige 
Sverige til bunden af den Botniske Bugt og det meste af Finland. 

I Danmark er arten mere eller mindre almindelig overalt.



Pseudohermenias abietana (F.)

14-18 mm. Imago flyver hen mod aften i granskove og plantager, kan let 
bankes ud også tidligere på dagen og kommer til lys. Fra juni og et stykke 
ind i juli. Let kendelig.
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Pseudohermenias abietana (F.)

Udbredt fra Europa til det vestlige Sibirien. I Nordeuropa 
går grænsen nord for Polarcirklen, men arten mangler i de 
vestlige dele af Norge. I Danmark er arten udbredt, men 
sjældent talrig i hele landet.

Larven lever 
overvintrende indtil 
maj mellem nåle på 
Rød-Gran (Picea abies) 
og Almindelig 
Ædelgran (Abies alba). 
Den kan også leve på 
Fyr (Pinus), men det 
hører til undtagelsen.



Pelatea klugiana (Freyer)

19-23 mm. Imago er aktiv hen mod aften i juni-juli. Bjergart. Larven lever i skud af Peonia
rosea i april-maj.  
Kendt fra Spanien til Kroatien og Ukraine (Karpaterne). Ikke i Nordeuropa. Ingen pålidelige 
fund i Tyskland. Men meldt fra Holland.
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