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Første fynske fund af vikleren Eucosma metzneriana (Tr.)   
Otto Buhl 

 
Den 17. juni 2002 havde Niels Lykke tændt sit kviksølvlys i haven i det nordvestlige Otterup beliggende op til den nyplan-
tede Otterup Skov. Han fandt en temmelig stor vikler ved lyset, som han mente var noget nyt for ham, så han tog den og 
fik den også præpareret. Først nu i september efter tørringen fandt han ud af, at det vist var noget særligt.  
 

 
 

Eucosma metzneriana (Tr.) F: NG8854 Otterup Skov, 17.vi.2002 (N. Lykke).   Foto OB 
Vingefang 20 mm.  

 
Sommerfuglen blev i Danmark første gang fundet i Rodemark på Falster, 1983 af Alex Madsen. Det næste eksemplar 
blev også fundet på Falster ved Elkenøre, 1986. Herefter blev arten fundet regelmæssigt gennem 1990’erne mest på 
LFM, men i 1991 også på B og i 1997 tog den et vældigt spring med 1 stk. i EJ. Der blev fundet 17 eksemplarer i 1998 
og stadig mest i LFM, men også et enkelt eks. i hvert af distrikterne NEZ og B. I 2000 blev der fundet i alt 6 eks. i LFM og 
NEZ. I 2001 blev der meldt 4 eks. fordelt med 1 stk. helt mod nord i NEJ, 2 stk. i NWZ og endnu 1 stk. i B.  
Som det ses i udviklingen af fundene på landsplan, var det forventeligt, at arten ville dukke op i distrikt F.  
Det er en østlig art, som forekommer fra Japan til Østeuropa. Den er udbredt i Ungarn, Østrig. Tjekkiet, Polen og nord-
østlige Tyskland, og kun kendt i få eksemplarer fra Baltikum, Finland, England og Holland.  
Larven lever fra august til maj på Grå-Bynke (Artemísia vulgáris) og Have-Malurt (Artemísia absínthium) i skudspidser, 
som svulmer op og bliver sat tilbage i vækst. Den forpupper sig i den nederste del af stænglen.  
Imago flyver i juni - juli.  
Se artikel med kildeangivelser I ”Lepidoptera bd. IV, 8 (1984).”  

 


