
31

Några minerare

Ek är en populär värdväxt för många gallbildare och 
minerare. En gall med tillhörande mina, se bild 1, som 
är lätt att förbise är den som orsakas av ebladshålmal, 
Heliozela sericiella. Ekbladshålmalen hör till familjen 
Heliozelidae, bladhålmalar, och har en vingbredd på 6-8 
mm. Fjärilen flyger på dagen i maj-juni. På våren läg-
ger fjärilshonan sina ägg i närheten av bladknopparna 
på tunna kvistar. Efter kläckningen gnager sig larverna 
genom bladskaften som sväller upp och kröks. När det 
börjar bli dags att förpuppa sig kryper larven ut på bla-
det öch gör en prydlig säckmina. Larven gnager sedan 
loss bladminan och firar sig  ner till marken där den 
förpuppar sig i minan och övervintrar. Kvar i bladet blir 
ett prydligt ovalt hål nära mittnerven (se bild 1).
Den vuxna fjärilen ses på bild 2. Foto: X

En annan typ av säckminor på ekblad görs av berg-
eksguldmal,  Phyllonorycter roboris. Minan grävs ut på 
bladets undersida (bild 3) och är vanligen minst 1,5 cm 
lång. På ovansidan av bladet syns en typisk ring med 
grön mitt, se bild 4. De här minorna är ganska lätta att 
få syn på eftersom de oftast görs på lågt sittande blad. 
Liknande minor görs också av vit ekguldmal, Phyllono-
rycter heegeriellus, men de är mindre, högst 1 cm långa. 
Larven förpuppas i bladminan som, till skillnad från 
ekbladshålmalens mina, lämnas kvar i bladet. Fjärilen 
flyger på natten i maj-juni och kommer till ljus. Berg-
eksguldmalen hör till Lithocolletinae, guldmalar, en un-
derfamilj i familjen Gracillariidae, styltmalar och har ett 
vingspann på 6.9 mm.
Bild 5 visar den vuxna fjärilen. 
Foto Janis von Heyking.

På asplöv ser man ofta ett labyrintlikt gångsystem som 
ibland kan täcka hela bladet. Vid kraftigare angrepp så 
många blad vara angripna att trädet på håll skimrar i 
silver. Det är gångminorna efter larven av aspstyltmal, 
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Phyllocnistis labyrinthella, alltid med ett tydligt avförings-
spår i mitten av gången. Larven avslutar sin vandring 
med att göra en fläckmina vid bladkanten, vika in den 
och förpuppa sig (ses nertill till höger på bild 6). Asp-
saftmalen är också den en stävmal och hör hemma i 
underfamiljen Phyllocnistinae, saftmalar. Den flyger nat-
tetid och dras till ljus.
Foto bild 7: Patrik Ekfeldt

Text och bild, där ej annat anges.
Staffan Kihl
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Några fynd 2018

För vår del gav säsongen 2018 inga sensationella 
fynd möjligen med undantag av snedstreckat mottfly, 
för oss ny art, som togs på lampa vid fritidshuset i 
Ludgo 30 sept. Noteras kan att vi den 30 aug hade 25 
ex av eksikelvinge på fjärilslakanet vid radhuset i Hud-
dinge. Verkligen ett kvitto på att arten har etablerat sig. 
I Ludgo hade vi 12 ex av granharfotspinnare på lakanet 
7 sept (bild 3). Det är ju en art som man normalt bara 
ser enstaka ex av.

Det var ungefär då en del intressanta fynd började 
dyka upp, framför allt i Ludgo. Säkert en följd av den 
långa och varma sommaren som gjorde att många arter 
hann med två generationer. Här följer några exempel 
på vad vi kunde notera (i stort sett alla nämnda var 
fräsch a, nykläckta ex):
  5 sept. Munkfly.
19 sept. Psiaftonfly.
20 sept. Flera ex av mattgul lavspinnare.
30 sept. Lädermätare (bild 1).
  8 okt. Allmän backmätare, granlavmätare.
10 okt. Blekgrön mätare (bild 2), större eklavmä-

tare (bild 4), skugglinjelövmätare.
12 okt. Bokspinnare.
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