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Larvfynd av benvedsmottet Nephopterix angustella
(Hübner 1796)
[Larval record of Nephopterix angustella (Hübner 1796)]

Benvedsmottet togs ny för Sverige 1995 (Svens-
son 1996). Därefter har fjärilen hittats i ca ett
dussin exemplar, alltid enstaka och på ljus. Ge-
nom det senaste decenniets varma väder var det
ingen överraskning, att man slutligen hittade en
förmodad population. Det var heller inte överras-
kande att det skedde på Öland där flertalet exem-
plar var funna.

Under flera år har jag spanat efter angrepp på
bären av benved Evonymus europaeus. Den 2.X.
2004 fann jag flera bärklasar men också enstaka
bär angripna av larver, som röjde sig med exkre-
menter gulfärgade som fröna, beige eller mörk-
bruna. Då ingen bild av larvens framfart har pu-
blicerats i Sverige, vill jag råda bot mot denna
lucka.
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Bär av benved Evonymus europaeus angripna av
larv av benvedsmottet Nephopterix angustella. SUE-
CIA, Öland, Torslunda, Tveta 2.X.2004. Foto: förf.

Infestation of Evonymus europaeus by Nephoterix
angustella.

Namnkommittén vill undvika epit som ”stor” och ”liten”
och ändrar därför till formerna ”större” och ”mindre”.

Ingen ändring

Ingen ändring

De tre Oenis-arterna hade mycket snarlika namn som i prak-
tiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén val-
de därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.

Se ovanstående art.

Se ovanstående art.

Arten har benämnts både monarkfjäril och monark. Namn-
kommittén väljer det kortare av de två.
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