2002 - 2
Dværgmålere - 2
Niels Lykke og Otto Buhl

Eupithecia trisignaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Denne dværgmåler er énkuldet, men med en meget lang flyvetid. De fynske fund er gjort fra
begyndelsen af maj til sidst i august. Der er dog kun registreret få dyr. I perioden 1966 -2001 er der
kun meldt i alt 37 dyr, og af disse er de 30 meldt et enkelt år fra én lokalitet, nemlig Kirkeby Sand.
At dømme efter disse tal skulle der være tale om en sjælden art, hvilket dog ikke er tilfældet.
E. trisignaria bliver formodentlig af og til fravalgt som en kedelig, afgnedet og ubestemmelig
dværgmåler i slægten Eupithecia. Den er gråbrun, med få kendetegn, og bliver derfor hurtig "svær".
Forvingerne har et par mørke pletter ved forkanten og en tydelig midtplet, samt en hvid bølgelinie,
der er tydelig på klækkede dyr. De mørke pletters placering er brugbare identifikationsmærker.
Bagvingerne er lysere med en svag midtplet.

Eupithecia trisignaria (D. & S.) F: NG7744 Langesø, Ruehede Skov, e.l. 1.ix.1961,
Angelik (Angelica sylvestris) (O. Buhl). Vingefang 18 mm. Foto OB

En anden årsag til de få fund kan være, at dyret formentlig er meget habitatbundet og derfor ikke
kommer til lyset, da dette ret sjældent placeres, hvor arten lever. Den lever i skove med fugtige
områder, hvor værtsplanterne gror. Det er især skærmplanterne Almindelig Bjørneklo (Heracleum
sphondylium) og Angelik (Angelica sylvestris), hvor larven i august og september lever af
skærmenes blomster og frø.

Blomsterstanden af Angelik er ofte meget eftertragtet som nektarplante i juli måned. Foto OB

I modsætning til imago er larven let genkendelig. Den er enstegnet, længdestribet grøn i lyse og
mørke nuancer. Grundfarven er lys grøn, og ryglinie samt sidelinier er mørkere grønne, den er nem
at finde i skærmene. Larven er let at klække, men en del af eksemplarerne er snyltede. Puppen
overvintrer i jordoverfladen.
Ofte findes desuden larver af Eupithecia tripunctaria, som kendes på, at den har en række tegninger
langs ryggen.

Den stribede larve af E. trisignaria. Foto NL

For at få et mere præcist billede af artens fynske udbredelse kan vi opfordre til, at larven eftersøges
og klækkes fra lokaliteter rundt på Fyn. Så får man også nydelige eksemplarer ud af det og kan
være sikker på artsbestemmelsen.

Eupithecia trisignaria (D. & S.). - F: NG8759 Bårdesø Mose, e.l. 16.viii.2001, Angelik (Angelica sylvestris) (Niels Lykke).
Vingefang 16,5 mm. Foto OB

