Larver till våra svenska aftonflyn
Av Håkan Elmquist
Aftonflyna är en grupp närbesläktade, medelstora nattflyn. De ser ut som typiska sådana medan deras larver,
med undantag för ligusterflyet, är håriga och mer eller mindre färggranna. De kan därför tas för någon typ av
spinnarlarver. Storleken hos larverna är ganska likartad och varierar mellan 30-40 mm när de är fullväxta.
Larverna uppehåller sig på normalt på sina värdväxter. De sitter ofta exponerade och är lätta att hitta även
under dagtid. Förpuppningen sker på marken där de spinner en kokong med inspunna, döda växtdelar. Samtliga
arter övervintrar i puppstadiet. Fjärilarna flyger främst under den tidigare hälften av sommaren. Några arter
förekommer i en andra generation senare på sommaren vilket gör att larverna kan påträffas under längre tid.
1. Ligusterfly Craniophora ligustri
Larven är den enda i gruppen som inte är kraftigt behårad eller med bjärta färger. Kroppen är
dock täckt av en ytterst tunn och gles behåring. Larven lever på olika buskar och träd som liguster,
ask och syren.
2. Åsfly Morna alpium
En karakteristisk larv med tre stora, vita fläckar på ryggen Gämför larven av videspinnare
Leucoma salicis som har en dylik fläck på varje ryggsegment.) Värdväxten för åsfly är ek.
3. Lancettvinge Simyra albovenosa
Denna larv är mycket typisk. Den kan möjligen ge intryck av någon slags spinnarlarv. Arten är
kustbunden och larven lever på olika strandgräs. Även gräs som står i vatten. Larver som trillar i
vattnet kan simma genom att vicka sig fram på ytan.
4. Alaftonfly Acronicta alni
Larven är under uppväxten svartaktig med vit bakdel och liknar en fågelexkrement. Kroppen är
täckt av glest stående, långa hår. Som fullvuxen är larven svart med gula, avlånga tvärfläckar på
ryggen. Håren är nu årlikt tillplattade. Larven lever på olika träd, främst al och björk.
5. Spjutaftonfly Acronicta cuspis
Denna larv och de bägge följande kan vid ett första påseende uppfattas som mycket lika. De har
snarlik färgteckning och ett mer eller mindre långt utskott eller hårtofs på fjärde kroppssegmentet.
Karakteristiskt för larven av spjutaftonfly är den nästan "otympligt" långa och svarta hårtofsen på
fjärde segmentet. Den lever huvudsakligen på klibbal.
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5. Spjutaftonfly Acronicta cuspis

6. Treuddtecknat aftonfly Acronicta tridens
Larven till denna art har ett kort, svart utskott på fjärde segmentet och ryggbandet, som varierar
mellan gult och orange, är delat längs mitten. Larven lever på olika buskar och träd som hagtorn,
viden, klibbal och björk. De flesta larvfynden har gjorts på småvuxna björkar i kanten på
torvmossar.
7. Psiaftonfly Acronicta psi
Denna larv liknar mest spjutaftonflylarven, men har ett relativt långt, köttigt utskott på fjärde
segmentet. Arten är den vanligaste och mest utbredda av dessa tre snarlika arter. Larven lever på
diverse buskar och träd.
8. Strecktecknat aftonfly Acronicta strigosa
Vårt minsta aftonfly vars larv är grön eller brun med ett violettbrunt ryggband. Den gröna
larvformen är inte olik en gaffelsvanslarv. Värdväxter är olika buskar som hagtorn, slån och hägg.
9. Myraftonfly Acronicta menyanthidis
Larven är brun-svart med röd sidolinje. Den är knappast förväxlingsbar med någon annan
aftonflylarv. Larven liknar möjligen blygrå lavspinnare Eilema lurideo/a, men denna är mindre,
korthårigare och sidolinjen är mer orange. Myraftonflyet är knutet till fuktiga marker och larven
lever på där förekommande växter som vattenklöver, pors, viden och björk.
10. Allmänt aftonfly Acronicta auricoma
En variabel larv som förekommer i olika färgformer från svart till orange. Larven lever på diverse
växter, främst buskar och träd.
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11. Syreaftonfly Acronicta rumicis
Denna brokiga larv varierar ytterst lite och förväxling med någon annan aftonflylarv är därför
minimal. Möjligen kan man ta den för en tofsspinnarlarv. Larven lever på olika örter och buskar.
12. Blågrått aftonfly Acronicta cinerea
En larv med relativt konstant utseende. Den lever på olika örter och buskar.
13. Lönnaftonfly Acronicta aceris
Detta är vårt största aftonfly vars larv har ett unikt utseende med märklig "frisyr" . Behåringen
varierar från gul-orange. När larven blir oroad rullar den ihop sig och med sin grällt färgade
behåring ser den ut som en liten fantasisol. Den lever på lönn, men även en del andra lövträd.
14. Vitt aftonfly Acronicta leporina
En larv med ytterst egendomligt utseende. Den är grön eller gul med en tät behåring av tunna, vita
eller gula hår. Dessa är riktade bakåt på vänster sida och framåt på den högra. Larven sitter gärna
sidledes hoprullad och ser närmast ut som ett mögelangrepp på bladet. Den lever främst på björk
och al, men även en del andra lövträd.
15. Storhuvat aftonfly Acronicta megacepha/a
Denna larv med sin glesa behåring har ett utseende som skiljer den från övriga aftonflylarver. Den
kan möjligen förväxlas med larven till barrskogsnunna Ly mantria monacha, men har en distinkt,
gulaktig och sköldformig fläck på tionde kroppssegmentet. Värdväxten är främst asp, men larven
kan även leva på viden.
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