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Biologi, udbredelse og samlertips 

39 arter i Europa 



Pammene biologi 



Udbredelse 



Pammene aurana (F.) 

9-13 mm. Imago flyver i solskinnet over planterne  
eller sidder på skærmene af foderplanten i 
2. del af juni og juli.  

5167 



Pammene aurana (F.) 

Form: aurantiana. Larven lever i de spundne frugter i august-oktober.   



Pammene aurana (F.) 

I Danmark kun fundet på Fyn i nyere tid. Meget spredt og pletvis i Europa.  
I Sverige kun gamle fund. I Nordtyskland mest ældre fund. Kendt også fra 
Finland og Letland. 



Pammene aurana (F.) 
Larven lever i de spundne frugter af 
Heracleum spondylium i august- 
oktober.  De spinder, som det ses på 
Billedet, frøene sammen. Når de skal 
puppe forlader de skærmene og går  
i jorden for at overvintre. Otto Buhl  
har skrevet om en klækning i det  
fynske tidsskrift, hvorfra billedet er  
lånt. 
Foto: Otto Buhl 



Pammene gallicana (Guen.) 

11-13 mm. Imago flyver i solskinnet over foderplanten 
Daucus carota i Juli – august.  

5168 



Pammene gallicana (Guen.) 

Larven fra september i frugterne. Overvintrer i en kokon.  
Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge, det østligste 
Sverige, sydlige Finland og Balticum. Europa.  



Pammene amygdalana (Dup.) 

12-15 mm. Imago fra april til sidst i august. 2 kuld? Arten kommer 
også til lys.  

5170 



Pammene amygdalana (Dup.) 

Larven overvintrende fra juli i galler på eg fra Diplolepsis.  
I Europa mod nord til Belgien, i Tyskland kun Sachsen-Anhalt. 



Pammene fasciana (L.) 

15-17 mm. Imago flyver i juni-juli om eftermiddagen i solskinnet 
omkring foderplanten, Eg. Den kommer fint til lys og også artens 
feromon kan købes. Den hvide plet er bred og strækker sig udad 
Mod vingespidsen. 

5173 



Pammene fasciana (L.) 

Dyrene bliver så kønne, når de klækkes!  
Hele Europa op til egens nordgrænse. 



Pammene fasciana (L.) 



Pammene fasciana (L.) 

Larven om foråret u. egebark 



Pammene herrichiana (Hein.) 

15-17 mm. Imago ses sjældent. Den flyver fra midt i maj - juni.  
Midtpletten når kun ca. halvt op på vingen, dyret er mørkere, 
mindre og flyver tidligere end P. fasciana. 

5173a 



Pammene herrichiana (Hein.) 

Larven lever i bog, overvintrer u. bark på Bøg.  



Pammene herrichiana (Hein.) 

Kortet viser fund fra efter 1960. Før den tid er der gamle fund fra Nordsjælland. 
Arten er overset p. g. a. sammenblandingen med P. fasciana.  
Udbredelsen noget usikker, men arten findes formentlig det meste af  
Mellemeuropa. I Nordeuropa med sikkerhed kun kendt fra Danmark, Sverige 
Tyskland og England. 
 



Pammene splendidulana (Guen.) 

10-12 mm. Imago sidst i april-først i maj. Larven på eg i juni-juli 
Imago flyver omkring trætoppene i solskin om morgenen og 
mere enkeltvist om eftermiddagen. Yderst sjældent på lys.  
 

5175 



Pammene splendidulana (Guen.) 

Udbredt med egen, men kræsen. I de jyske egekrat kan den være talrig,  
men normalt ser man ikke så meget til den. Europa op til egens nordgrænse.  
Den kommer ganske enkeltvist til feromon (Cydia funebrana). 



Pammene ignorata Kutz. 

10,5-12 mm. Imago sidst i maj-juni. Måske på Lind eller Elm? 
Lokal og sjælden.  

5179 



Pammene ignorata Kutz. 

Måske i spredning i Danmark. Meget sporadisk i Europa. I Tyskland kun Bayern  
og i 2005 Niedersachsen. I Sverige i den sydlige halvdel. Kendt også fra Norge,  
Finland og alle de baltiske lande. Lokal og sjælden.  



Pammene giganteana (Peyer) 
• Synonym: Pammene inquilina 

14-16 mm. Imago i april i egekroner.  

5181 



Pammene giganteana (Peyer) 

Arten kommer fint til feromon for Cydia funebrana 
Ovenstående er dog taget flyvende 



Pammene giganteana (Peyer) 

Der kan komme mange eksemplarer til feromoner 
omkring 10. april. Bedst før middag. Men kun når  
solen skinner. 



Pammene giganteana (Peyer) 

Tidligere opfattet som meget sjælden, men i virkeligheden udbredt med egen i DK. 
Fundet spredt gennem Europa, men helt sikkert ofte overset.  Den mangler i Finland  
og Estland. 



Pammene argyrana (Hb.) 

11-13 mm. Imago flyver i solskinnet i egeskove 
 i sidst i april – først  i maj. Den kommer jævnligt 
til Feromon for Cydia funebrana. 

5182 



Pammene argyrana (Hb.) 

Han. Larven lever i galler på eg efter andre dyr.  
Den overvintrer u. bark og kan findes om foråret,  
Hvor træerne er solbeskinnede. Udbredt i hele Europa. 



Pammene suspectana (Lien. & Z.) 

11-14 mm. Imago flyver i solskinnet omkring 
kronerne af Ask i sidste halvdel af maj.  

5183 



Pammene suspectana (Lien. & Z.) 

Imago kan fås på feromoner fra Cydia funebrana,  
Men den er ikke nær så talrig som ege-arterne. 



Pammene suspectana (Lien. & Z.) 

Tidligere kun kendt fra ganske enkelte fund, men nu konstateret betydelig mere 
udbredt. Europa. Stadig kun spredte fund, men arten skal nok vise sig at være 
mere udbredt også her. Kendt fra alle de skandinaviske og baltiske lande. 



Pammene albuginana (Guen.) 

11-13 mm. Imago flyver i egeskove i solskinnet i maj-juli. 
Larven overvintrer  fra september i galler dannet af hvepse. 

5184 



Pammene albuginana (Guen.) 

En besynderlig form fra Snevris, måske en anden art? 



Pammene albuginana (Guen.) 

Variationen i tegningsmønstret er stor. 
Arten findes spredt over hele Europa. Den er 
ikke kendt fra Lithauen og jeg har ikke set den 
i SJ endnu. 



Pammene clanculana (Tgst.) 

9,5-12,5 mm. Imago fra midt i maj til august. Larven på Betula nana. 
Højnordisk art. Mod syd til Letland. 

5185 



Pammene obscurana (Stph.) 

10-15 mm. Imago flyver omkring birkens kroner i maj-juli. Den  
Kommer først på vingerne i solens sidste timer.  
Larven lever, fra juli i raklerne af Birk. 

5186 



Pammene obscurana (Stph.) 

Arten er fundet spredt over det meste af Nord- og Mellem- 
Europa, men den er temmelig sjælden.  



Pammene obscurana (Stph.) 

Mærket kan være næsten forsvundet, så hele 
dyret er næsten ensfarvet 



Pammene agnotana Rebel 

9,5-12 mm. Imago flyver fra sidst i april-maj i solskinnet over kronerne  
på Tjørn.  

5187 



Larven lever fra efteråret 
i bærrene, men overvintrer u. barken. 
 



Pammene agnotana Rebel 

Pletvist udbredt i Europa. I Skandinavien kun i Sverige og 
Danmark. Ikke i Balticum. 



Pammene luedersiana (Sorh.) 

10-12 mm. Imago i maj. Den flyver i solskin over Mosebølle 

5189 



Pammene luedersiana (Sorh.) 

Dette eks. er fra Birkelev Tuegrave 

I Danmark kendte 
man kun Mosebølle 
som foderplante, men 
i år har jeg fundet arten 
på Pors i Hønning Plt.  
Porsedyrene er mere sølvskinnende,  
Ikke så gyldne som mosebølledyrene 
Den er klækket fra Pors i England. Larven lever mellem spundne 
                                           blade. 



Pammene luedersiana (Sorh.) 
I Danmark betragtes arten af 
de fleste som sjælden og lokal.  
I Nordsjælland er den måske  
forsvundet, men i Holmegårds  
Mose og i Jylland – hvor foder- 
planten er mere udbredt kan  
man af og til finde arten i lidt  
større antal. Lokal og for det  
meste sjælden i Europa,  
undtagen mod sydøst.  I  
Tyskland kun gamle fund fra  
Sachsen og Niedersachsen.  
Arten overses sikkert ofte  
p. g. a. den tidlige flyvetid og  
specielle biotop. 



Pammene rhediella (Clerck) 

10-10 mm. Imago flyver i solskinnet over tjørnene fra sidst i  
april-maj. Den kan være talrig.  

5190 



Pammene rhediella (Clerck) 

Larven lever i blomster og unge frugter på Tjørn, og under bark  
om foråret. Udbredt og for det meste hyppig i hele Europa. 



Pammene populana (F.) 

10-12 mm. Imago flyver i dagtimerne i august omkring pil.  
Størrelsen af (og faconen) den hvide plet varierer en del. 

5192 



Pammene populana (F.) 

Larven lever i juni mellem spundne blade.  
Pletvis udbredt i det meste af Europa. Lokalt kan den findes i antal. 



Pammene populana (F.) 

WJ: Stavskær v. Horne e.la. 2.6.2017, kl. 2.7.2017 Salix.  Larven ses langt hyppigere  
end imago. I Danmark er der flest mod nord. Imago kommer til funebrana-ferromon.  



Pammene spiniana (Dup.) 

10-12 mm. Imago flyver i solskinnet omkring slåen. Somme tider 
sidder den også og slikker sol på bladene. Den er fremme i august –  
september. Larven lever på Slåen, men kun hvor denne står soleksponeret. 

5193 



Pammene spiniana (Dup.) 

Arten er udbredt i Europa, men findes ikke alle steder. Nordgrænsen  
går gennem Danmark, det sydlige og østlige Sverige og Letland. I det  
østlige Sverige er arten under spredning og fundet op til Sö (1999). 



Pammene trauniana (D. & S.) 

11-13 mm. Imago flyver i solskin omkring trætoppene af Naur 
Larven under bark om foråret, bedst som puppe ca. 1. maj. Meget  
pletvist udbredt i Europa. Nordgrænsen ligger i Danmark og Polen. 
Sjælden de fleste steder, selv om den er fundet i antal bl. a. i Danmark 

5194 



Pammene regiana (Zell.) 

14-16 mm. Imago flyver i solskinnet i maj-juni (august). Somme tider 
kan man finde den siddende på bladene. Af og til kommer den også til lys 

5196 



Pammene regiana (Zell.) 

Larven fra august i frugterne af Ahorn. Den overvintrer u. barken, 
Somme tider temmelig selskabeligt. Hyppigheden aftager kraftigt 
Mod vest I Danmark. 



Pammene regiana (Zell.) 

Larven er let at finde under barken fra det tidlige forår og klækker nemt.  
Udbredt og for det meste almindelig i Europa. 



Pammene christophana (Moesl.) 

11-14 mm. Imago i juni. Larven lever i frugterne på Naur og  
måske nærtstående træer. Imago flyver i solskin over trætoppene. 
Nordgrænse i Tyskland (kun gamle fund, ingen konkrete findesteder) 
Og Polen. I Frankrig kun det viste fund.  

5195 



Pammene aurita Raz. 
 

14-15 mm. Imago sidst i juli-august. Arten ses ikke ofte om dagen, men  
kommer fint til lys 

(aurantiana) 
5197 



Pammene aurita Raz. 
 

Larven lever som P. regiana, men de klækker først sidst i juli,  
selv om man tager dem ind i varmen. På Ahorn.  
Udbredt i det meste af Europa og vel også en art i udbredelse. 
Ikke kendt fra Finland eller de baltiske lande. Første fund i Norge 
er fra 2014 (AAy). 



Pammene laserpitiana Huem. & Erleb. 

10-13 mm. Imago i juni-juli.  Kun kendt fra de Sydlige Alper.  
Larven lever overvintrende, i frugterne på Laserpitium siler og  
pupper i det tidlige forår. Sjælden. 

5197+ 



Pammene juniperana (Mill.) 

8-9,5 mm. Imago i (april) og sidst i juli – august . Larven i bærrene  
af Ene.  Meget spredte fund i Europa. I Tyskland fundet i antal 
på Lüneburger Heide. I øvrigt kun i gamle fund fra Hessen og 
Thüringen. Derudover kun Holland i det centrale Europa.  

5198 



Pammene blockiana (H.-S.) 

7-8 mm. Imago fra sidst i maj til juli. Arten kommer til lys.  
Larven lever i bærrene af Ene. Nordgrænsen går i Tyskland, men  
herfra kendes kun gamle fund. Ellers kun Frankrig, Italien og i sydøst 

5199 



Pammene ochsenheimeriana (Lien. & Z.) 

8-11 mm. Imago flyver omkring gran i juni sidst på dagen i 
solskin. Den er måske ved at forsvinde. Der er ikke mange 
meldinger fra nyere tid. 

5200 



Pammene ochsenheimeriana (Lien. & 
Z.) 

Larven lever i skuddene af Gran og 
Ædelgran, måske i galler dannet af Chermes. 
Europa, men spredt forekomst. Arten ses sjældent. 



Pammene germmana (Hb.) 

11-14 mm. Imago sidst i maj – juni. Larven lever i DK på Eg, og 
imago flyver omkring egene i solskin. Om formiddagen kan de 
kætses af egebladene. 

5205 



Arten har godt fat i det aller sydvestligste Danmark 



Pammene germmana (Hb.) 

Europa. Nordgrænsen går gennem det sydlige DK, det sydligste Sverige, den 
sydlige halvdel af Finland og Balticum. I Tyskland mest gamle fund. Lokal.  



Strophedra nitidana (F.) 

8-10 mm. Imago flyver i solskin omkring egene i maj-juni 

5208 



Strophedra nitidana (F.) 

Larven lever mellem to tætsiddende blade på Eg, og pupper  
samme sted. Hvis bladene falder af overvintrer den på jorden. 
Udbredt med egen i Europa. Lokalt i antal.  



Strophedra weirana (Dougl.) 

10-12 mm. Imago maj-juni og juli. Arten lever på Bøg. 

5207 



Strophedra weirana (Dougl.) 

Imago flyver sidst på dagen omkring bøgene, hvor disse 
står solbeskinnede. Larven overvintrer i et ombøjet hjørne  
af et bøgeblad og pupper samme sted. Europa. Udbredt med  
Bøgen og derfor manglende i Finland det meste af Norge og  
Sverige. Lokalt talrig. 



Samlingen 2015 


