
Epinotia (Eucosmini) 

Eriopsela, Thiodia, Rhopobota 
Spilosoma, Gibbifera, Epinotia del 1 



Eriopsela quadrana (Hb.) 

13-17 mm. Hunnen bliver ikke så stor som hannen og er mere 
kontrastrig. Imago flyver sidst på dagen på enge, tørre marker og 
fugtige heder i maj til midt i juni i Danmark, i juli i bjergene. I 
Centraleuropa er der en partiel 2. generation i juli.  
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Eriopsela quadrana (Hb.) 

Larven lever i et omviklet blad på Gyldenris (Solidago) og Blåhat (Knautia) i 
august-september. Den er engang fundet i antal d. 10.7. i Kiskelund. Den 
fuldvoksne larve overvintrer i sit spind. Hunnen ligner stagnana (se denne). 



Eriopsela quadrana (Hb.) 

I Danmark er arten meget lokal og ikke fundet så mange steder. Hovedudbredelsen er i det 
nordlige Jylland, hvor den kan være ret almindelig, men aldrig talrig, i nyere tid kun regelmæssigt 
fundet i Mulbjergene. Mod syd og vest bliver den sjælden eller manglende. Der er et fund fra B: 
Paradisbakkerne 1906. Måske er arten på retur. I Skandinavien går arten helt til Ishavet mod 
nord, men mangler i det allervestligste Norge. I Tyskland er arten udbredt, men mod nord kun 
kendt fra gamle fund. Europa og mod øst til de russiske dele af Fjernøsten.  



Thiodia torridana (Lederer) 

16-21 mm. Imago ses ikke ofte om dagen, men kommer til lys fra sidst i juni 
gennem juli. Den går op til i hvert fald 800 m.o.h., måske højere.   
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Thiodia torridana (Lederer) 

Larven er fundet i maj i skud og spundne blade på en Asters-art (Aster amellus). 
Litteraturen nævner også en række andre planter (Succina pratensis, Gnaphalium, 
Hieracium), men Razowski skriver, at de er problematiske. Arten overvintrer i 
sidste hudskifte. Den forpupper sig i en kokon i jorden. Kendt fra Frankrig til 
Tyskland, Polen og Ungarn og omkring Middelhavet og videre til Lilleasien og 
fjernøsten. 



Thiodia citrana (Hb.) 

17-21 mm. Imago flyver omkring foderplanterne hen mod 
aftenen. Den holder til ved vejkanter, på tørre enge og 
havskrænter gennem hele juli og kommer gerne til lys. I 
Sydeuropa er der en art, som ligner ganske meget: T. major. 
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Thiodia citrana (Hb.) 

Larven lever dels i sammenspundne blomster og blade, dels i rodstokken af Røllike 
(Achillea millefolium) og Mark-Bynke (Artemisia campestris) fra august-september 
og overvintrer. Den æder også om foråret. I Mellemeuropa nævnes også andre 
Bynke (Artemisia)-arter, Rejnfan (Tanacetum) og Gåseurt (Anthemis). 



Thiodia citrana (Hb.) 

I Danmark er T. citrana almindelig i hele landet. Nordgrænsen 
går i det allersydligste Norge, det østlige Sverige (langs hele den 
Botniske Bugt) og det mellemste Finland og Baltikum. Europa, 
Nordafrika og mod øst til Kina og Japan.  



Thiodia couleruana (Dup.) 

15-18 mm. Imago flyver over vegetationen sidst på dagen. Den er fundet i 
bjergområder.  Arten har en ”lillebror” (10-15 mm: T. trochilana) som lever 
de sammen steder og på samme plante og som i øvrigt ligner denne 
temmelig meget. 
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Thiodia couleruana (Dup.) 

Larven er ikke beskrevet, men den lever på en art Kællingetand (Lotus 
herbaceum). Meget lidt udbredt. Kun kendt fra Spanien, Frankrig og 
Italien. Udenfor Europa fra Krimhalvøen og Iran.  



Rhopobota myrtillana (Hmphr. & Ww.) 

9-12 mm. Som regel kendelig allerede på størrelsen. Kun Pammene 
luedersiana  er af samme størrelse og når myrtillana begynder at flyve sidst i 
maj er luedersiana færdig. Arten kan stå som en lille sky over mosebøllerne 
sidst på eftermiddagen og om aftenen.  
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Rhopobota myrtillana (Hmphr. & Ww.) 

Larven lever i august i et blad der er spundet fast til en kvist 
af Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum) og Blåbær (V. myrtillus). 
 



Rhopobota myrtillana (Hmphr. & Ww.) 

Arten er talrig overalt, hvor der findes Mose-Bølle, også selv om 
det kun drejer sig om få, isolerede planter. Knapt så talrig på 
Blåbær. Den er fundet i alle landsdele, men på Fyn og Bornholm 
er der kun få fund.  



Rhopobota stagnana (D. & S.) 

12-18 mm. Hunnen er mindre og mere spidsvinget. Imago flyver i to 
generationer fra midt i maj til midt i juni og igen, lidt sjældnere, i juli. Den er 
fremme sidst på eftermiddagen (somme tider også midt på dagen). Den 
hører til på tørre marker, overdrev og grønne områder på heder.  
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Rhopobota stagnana (D. & S.) 

Larven skal leve på Skabiose (Scabiosa) og Djævelsbid (Succisa) 
først i mellem blade, siden i blomsterne i juni og juli og 2. 
generation om efteråret i frøene og spundne blade, hvor den 
overvintrer som  fuldvoksen.  



Rhopobota stagnana (D. & S.) 

Hunnen ligner quadrana, men den yderste mørke linje er mere 
ret og tværbåndene er normalt lidt smallere og vingeformen er 
mere spids. 



Rhopobota stagnana (D. & S.) 

• Arten har en meget uregelmæssig forekomst i Danmark. Den er normalt sjælden og enkeltvist forekommende, i 
det nordlige Jylland mere almindelig end i det øvrige land. Da jeg flyttede til Føllenslev fløj den nogenlunde talrigt 
i Bjergsted Bakker, men de sidste 30-40 år har jeg ikke set den i NWZ. I SZ kun kendt fra Skibinge 1973 og Lysholm 
2011 og i 1993 på Bøtø, I det sydlige WJ fra Nørholm Hede og i SJ kun fra Frøslev (fl. stk., men ikke i de senere år). 
Arten er måske ved at forsvinde? Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, mellemste Sverige og sydlige 
Finland. I øvrigt kendt fra Europa og Lilleasien til Transural. 



Rhopobota ustomaculana (Curtis) 

11-15 mm. Imago lever en temmelig skjult tilværelse og ses ikke 
så ofte flyvende. Den går på vingerne sidst på dagen og ses også 
ind i mellem på lys. Den hører til inde under træerne i 
bævreaspekrat og i lyse gran- og fyrreskove.  
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Rhopobota ustomaculana (Curtis) 

Larven lever, overvintrende i sammenspundne blade af 
Tyttebær (Vaccinium vitis idaea) og er fuldvoksen i maj. Den 
spinder blade sammen og pupper sig mellem bladene. Den kan 
findes hele vinteren og er let at klække.  



Rhopobota ustomaculana (Curtis) 

I Danmark er R. ustomaculana udbredt med foderplanten, d. v. s. først og fremmest i 
den nordlige halvdel af Jylland, sydligst på Nørholm Hede. Der er også bestande 
enkelte steder i NEZ og et enkelt sted i NWZ: Ulkestrup Lyng (larvefund). Den er også 
kendt fra Gedesby (men sidste gang her er i 1966). Siden 2009 også kendt fra et par 
steder på Bornholm. Nordgrænsen går et sted i det sydlige Norge, det meste af Sverige 
og Finland, men arten når ikke helt til Ishavet. I Centraleuropa i Alperne og Karpaterne. 



Rhopobota naevana (Hb.) 

12-16 mm. Imago flyver også i dagtimerne, men måske mere 
villigt lidt senere på dagen og kommer ofte til lys. Der er to 
typer. En temmelig ensfarvet grå form, som hører til på heder 
med Blåbær eller Tyttebær, i højmoser med Mosebølle og i 
almindelige moser. 
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Rhopobota naevana (Hb.) 

Den anden form er kontrastrig og træffes i haver og 
frugtplantager. Larven lever på en række af de nævnte planter, 
men også på Æble, Slåen, Hvidtjørn, Røn, Vrietorn og forskellige 
hækplanter.  I England er hovedfoderplanten Kristtorn (Ilex). 



Rhopobota naevana (Hb.) 

Larven er fremme fra midten af juni og kan optræde i betydeligt 
antal og kan f. eks. mere eller mindre afløve en hæk.  



Rhopobota naevana (Hb.) 

Arten er meget almindelig overalt. Den når ikke helt til Ishavet i Nord, 
men tæt på. Den forekommer i hele Palæarktis til Japan og også i den 
Orientalske region og i Nearktis. Razowski nævner dog, at nogle af de 
tropiske former af arten kan repræsentere andre arter.  



Spilonota ocellana (D. & S.) 

14-18 mm. Meget variabel, men i princippet med to former. 
En kontrastrig sort-hvid form og en ensfarvet sort-grå form. 
Imago flyver hen mod aftenen på alle slags habitater. På 
kirkegårde og i skove, i parker og langs hegn i juli og august og 
arten kommer villigt til lys. 2 generationer i Sydeuropa. 
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Spilonota ocellana (D. & S.) 

Larven lever på forskellige løvtræer (f. eks. Æble (Malus), 
Pære (Pyrus), Pil (Salix)), men også på f. eks. Pors (Myrica 
gale) og Havtorn (Hippophaë). Den er fremme i efteråret og 
overvintrer som spæd og æder indtil midt i juni i sammen-
spundne skud.  Om forskellen til laricana se denne. 



Spilonota ocellana (D. & S.) 

Ind i mellem kan arten også være ganske lysegrå som 
ovenstående. Den er meget almindelig i hele landet. 
Nordgrænsen går langs Oslofjorden gennem Mellemsverige og 
Finland.  Europa, Nordafrika, Kina og Japan. Også Nearktis.  



Spilonota laricana (Hein.) 

11-15 mm. Normalt mindre end S. ocellana. Imago flyver sidst på dagen 
omkring Lærk fra midt i juni til gennem hele juli og august. Den kommer gerne 
til lys. 
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Spilonota laricana (Hein.) 

Larven lever fra juli til april i nåle og skud af Lærk (Larex decidua & 
polonica). Den kan også overvintre i koglerne. Den pupper i spindet. 



Spilonota laricana (Hein.) 

Arten forekommer – ligesom S. ocellana i to former; en temmelig spraglet hvidgrå/sortgrå form 
og næsten ensfarvet sortgrå med kun et lyst mærke på randen - og alle former derimellem. Den 
ligner ocellana til forveksling og en sikker bestemmelse er ikke altid mulig uden genitaliepræpa-
ration. Der er dog lidt at gå efter. S. laricana er oftest mørkere, den bliver aldrig helt hvid i bån- 
det og pletten langs randen har skrå, parallelle sider. Hos ocellana udvider båndet sig ofte tyde- 
ligt. Derved bliver hele det lyse bånd smallere hos laricana og det er oftest delt i to mod kanten.  

Foderplanten giver også et fingerpeg ved bestemmelsen. 
Udbredelse og hyppighed som hos S. ocellana. 



Acroclita subsequana (H.-S.) 

12-17 mm. Imago er ikke meget flyvende i dagtimerne men kommer 
fint til lys. Den hører til i åbne skove og langs kysterne, hvor 
foderplanten gror. 2 generationer; juni-juli og august-oktober 

4834 



Acroclita subsequana (H.-S.) 

Larven lever på en Vortemælk (Euphorbia paralias) fra juni til oktober 
i spundne blade og frø.  To generationer. 
Arten er vestlig og kun fundet  på de Canariske Øer, Portugal, Spanien, 
det sydlige Frankrig og det sydlige Italien. I England på træk. 



Gibberifera simplana (F. v. Rösl.) 

11-13 mm. I Centraleuropa større 14-16 mm. Arten flyver sidst på dagen men 
findes jævnligt siddende på Bævreaspestammerne i juni. Den kommer 
ganske enkeltvist til lys.  Den hører til i skove og krat med Bævreasp.   
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Gibberifera simplana (F. v. Rösl.) 

Larven lever fra august i et ombøjet blad af Bævre-Asp (Populus tremula). 
Den forbliver i spindet, når bladene falder til jorden og overvintrer her.  
Måske kan den også leve på Sølv-Poppel. 



Gibberifera simplana (F. v. Rösl.) 

I Danmark er G. simplana meget sjælden og enkeltvist forekommende. På Falster dog ikke så sjælden og på 
Bornholm knapt så sjælden. Herudover foreligger mest enkeltfund. SZ: Magleby Skov (fl. stk.), NEZ: Asserbo (fl. 
stk.), Søborg, Gilbjerghoved, Hornbæk Plt., NWZ: Tømmerup Lyng, Vinskoven, Sonnerup Skov, Yderby Lyng, SJ: 
Rømø 1992, EJ: Løvenholm Skov, Fuglsø Mose, Anholt (fl. stk.), Als Odde, NEJ: Hammer Bakker, Nordmarken/Læsø 
og Hulsig og NWJ: Østerild Plt. 1977. Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge, det sydlige Sverige og det 
sydligste Finland. Også fundet i alle lande i Baltikum. Fra Europa til Japan.  



Epinotia trigonella (L.) 

17-21 mm. Imago flyver om aftenen (men ses ikke ofte) og 
kommer fint til lys fra sidst i august gennem september.  Den 
hører til i skove.  

= stroemella (F.) 4840 



Epinotia trigonella (L.) 

Larven lever i spundne blade af Birk (Betula) i juni-juli. Også Hassel (Corylus) og El 
(Alnus) nævnes som foderplanter. 
Temmelig sjælden og enkeltvis forekommende i Danmark, men fundet i alle 
distrikter. I Sverige mere almindelig. Nordgrænsen går igennem Sydnorge og det 
mellemste Skandinavien. Europa til Fjernøsten. Også i Nearktis.  



Epinotia indecorana (Zett.) 

15-18 mm. I de svenske fjelde flyver arten fra først i september. Den er 
ofte talrig i moser med dværgbirk. Den kommer sjældent til lys. Arten 
ligner trigonella, men kantplet og spejl er sølvfarvede med lidt rødlige 
skæl, ikke hvide som hos trigonella. Grundfarven er også mere sort.   
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Epinotia indecorana (Zett.) 

Larven lever i juni-juli i sammenspundne blade af Dværgbirk (Betula nana) 
i Sverige. I Danmark findes Dværgbirk ikke, men vi har ofte små birke 
stående på fugtige heder og i højmoser, som formentlig kan bruges som 
erstatning.  



Epinotia indecorana (Zett.) 

I Danmark er E. indecorana kun fundet få gange, alle i det nordligste NEJ: Hulsig (1981), 
Tversted (2 stk. 1983) og Ålbæk Plt. (2002). Den kendes desuden fra Norge (næsten hele 
landet), Sverige (den nordlige halvdel) og Finland (mangler kun i det ekstreme nord), Estland 
og Letland. I resten af verden kun kendt fra Rusland, Grønland og Nordamerika. 



Epinotia sordidana (Hb.) 

19-25 mm. Imago ses ikke så ofte flyvende, men den kommer 
gerne til lys. Arten er på vingerne i september-oktober på 
fugtige steder, hvor foderplanten står; ved søbredder, vandløb 
       og i fugtige skove o. lign.    
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Epinotia sordidana (Hb.) 

Larven lever mellem spundne blade på El (Alnus) fra sidst 
i maj til ind i juni. Arten er ret konstant, og selv om den 
ligner ensfarvede solandriana er den større, mere 
bredvinget og lidt grovere i de mørke skæl.  Solandriana 
flyver også lidt tidligere på sæsonen. 



Epinotia sordidana (Hb.) 

I Danmark er E. sordinana lokal og sjælden men efterhånden fundet i det meste af landet. 
Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge, mellemste Sverige og sydlige Finland. De 
baltiske lande, det centrale og sydlige Europa (den mangler dog i Portugal og Spanien).  



Epinotia solandriana (L.) 

17-22 mm. Imago er aktiv hen mod aften og kommer også fint til lys fra midt 
i juli gennem august og september. Den hører til i lyse skove, parker, i hegn 
langs veje mv.  
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Epinotia solandriana (L.) 

Arten er ekstremt variabel, ofte med en lysere randplet, 
men randpletten kan være meget bred og fylde næsten 
hele randen og pletten kan også være mørkere end den 
øvrige vinge.  



Epinotia solandriana (L.) 

Men den er sjældent brunsort som brunnichana og specielt er 
det yderst sjældent at randpletten er sort og bred som hos 
brunnichana 



Epinotia solandriana (L.) 

Larven lever fra sidst i maj gennem juni imellem spundne blade af Birk (Betula), 
Pil (Salix), Hassel (Corylus) mm.  Arten er udbredt og almindelig i hele Danmark 
og går i Skandinavien næsten op til Ishavet.  Europa og mod øst til Japan. Også i 
Nearktis 



Epinotia Brunnichiana (L.) 

18-23 mm. Imago flyver om aftenen fra midt i juli til midt i september og 
kommer også til lys. Om dagen kan den også skræmmes ud fra birkestammer.  
Randpletten kan være lysebrun eller hvid, men ellers er der ikke så megen  
       variation.  Den er altid bredt mørkt sort/brun kantet indad mod roden.  
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Epinotia Brunnichiana (L.) 

Larven lever på Birk (Betula), men også Hassel (Corylus) og Pil (Salix) nævnes 
i litteraturen. Den er fremme i juni og spinder bladene sammen til et spind. 
Arten hører hjemme i birkemoser og birkeskove. 



Epinotia Brunnichiana (L.) 

Først meldt fra Danmark i 1946, men siden fundet mange gange. Den er temmelig lokal, 
men ofte ret almindelig på lokaliteterne. I Det vestlige Jylland dog sjælden og meget 
enkeltvist forekommende og aldrig fundet i distrikt SJ selv om der er rigeligt med rigtige 
biotoper her. Sydligste findested er Jerne/Esbjerg.  Nordgrænsen går i det mellemste Norge 
og i Sverige til nord for den Botniske Bugt. Næsten hele Finland. Baltikum. Mod øst til Japan. 



Epinotia maculana (F.) 

18-23 mm. Den senest flyvende af arterne. Arten kommer først frem i september, 
men flyver – eller kan let skræmmes ud - også i dagtimerne.  Midt i oktober er det 
slut. Den hører til i Bævreaspeområder og i Poppelplantager. 
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Epinotia maculana (F.) 

Larven lever på Bævre-Asp (Populus tremula) i sammenspundne blade i juni. Den 
går i jorden når den skal forpuppe sig. Den kan formentlig også leve på andre 
Poppel-arter.  



Epinotia maculana (F.) 

Temmelig lokalt forekommende, men lejlighedsvis i lidt større antal. Ikke helt almindelig, men 
fundet over hele landet. Nordgrænsen går gennem det nordlige Skandinavien. I Europa kun i de 
nordlige og centrale dele. Mod øst til russisk Fjernøsten.  



Epinotia caprana (F.) 

17-22 mm. Imago er aktiv hen under aften, men kan let 
bankes ud af vegetationen også i dagtimerne. Den 
kommer fint til lys. Den er fremme i juli-august. 
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Epinotia caprana (F.) 

Larven lever i spundne blade af Pil (Salix), Birk (Betula), 
Pors (Myrica) og Hassel (Corylus ) i fra sidst i maj gennem 
juni. Den er let at klække og da den er meget variabel ved 
man aldrig hvilke former der dukker op.  



Epinotia caprana (F.) 

Det er måske vor mest varierende vikler sammen med 
Acleris. Den kan have en længdestribe gennem vingen, 
den kan være tofarvet,  den kan være næsten ensfarvet 
med kun svage tegninger, eller helt ensfarvet brun.  



Epinotia caprana (F.) 

Men arten kan altid kendes på de lysere bagvinger, også selv 
om den, som ovenstående, er praktisk taget tegningsløs.  



Epinotia caprana (F.) 

Arten er udbredt over hele landet og de fleste steder almindelig. Langs den jyske vestkyst er det 
en af de almindeligste viklere i flyvetiden. Den er mere sparsom f. eks. på Bornholm. I 
Skandinavien er den udbredt til Ishavet. Europa og mod øst til Japan. Også i Nearktis. 


