
En brokigt tecknad larv med tunn 
behåring vilket är ovanligt för 
tandspinnarlarver. Oxhuvudspin-
narlarven blir uppemot 6 cm lång 
och lever sällskapligt som ung. I sista stadiet sprider sig larverna och 
lever mer enskilt. Värdväxter är olika lövträd. Larven utvecklas under 

eftersommaren och förpuppar 
sig i marken utan att göra någon 
kokong. Puppan övervintrar.

Fjärilen, som har ett vingspann 
på 48−62 mm, flyger under för- och högsommaren nattetid. I vila med 
hopvecklade vingar är fjärilen förbluffande lik en avbruten björkpinne.

Oxhuvudspinnare
Phalera bucephala

Larv. Fullbildad fjäril.

Våra vanligaste larver, del 4

Vad ska det egentligen bli av de larver man hittar? Här är fjärde och sista delen 
av följetongen om de vanligaste larverna man kan träffa på. För att få mer 

bakgrundinformation om larver och hur man föder upp dem, se Yrfän nr 4/2016.

TExT & FoTo: Håkan Elmqv ist

En mycket typisk larv som dock kan förväxlas med 
några andra flylarver. Dessa arter är dock betydligt 
ovanligare så att de flesta gul- och svartrandiga 
larver du hittar brukar vara just ärtfly. Den på-
träffas under högsommaren på allehanda örter och buskar, ofta i 

vägkanter. Larven kan bli upp emot 4 cm lång och 
förpuppar sig i jord eller sand. Puppan övervintrar.

Fjärilen är ett vanligt förekommande nattfly 
som flyger på natten under större delen av som-

maren. Den har ett vingspann på 30−38 mm.

Ärtfly
Ceramica p isi

Larv. Fullbildad fjäril.Fullbildad fjäril.
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Gräsulvslarven är som ung svart med gula 
segmentgränser. I sista stadiet får den 
brun ryggbehåring och kan bli cirka 6 cm 
lång. Den livnär sig på allehanda örter. Var-
ning för att dess behåring kan förorsaka stark klåda och allergiska 
reaktioner! Därför bör du inte ta i larverna med bara händer. Larven 
övervintrar som fullvuxen och äter ingenting på våren. Däremot 
kräver den hög fuktighet och har du övervintrade larver i ett terra-
rium så spraya vatten och ställ gärna in en petriskål eller annan låg 

skål med vatten. Då flockas larverna runt 
denna för att dricka. De spinner sedan 
en lös kokong bland förnan eller under 
stenar. Kokongen är bemängd med hår 

så undvik att röra den!
Fjärilen är en relativt stor spinnare med ett vingspann på 41−64 mm. 

Hanarna flyger i solnedgången, men båda könen flyger på natten från 
slutet av maj till in i juli. Du hittar små gräs ulvslarver redan i juli medan 
stora larver ofta påträffas i samband med svampplockning på hösten. 

Gräsulv
Macrothylacia rubi

Fullvuxen larv. Fullbildad fjäril.Kokong (överst) och ung larv (nederst).

Fo
to

: K
aj

sa
 M

el
lb

ra
nd

.

Fo
to

: P
ål

 A
xe

l O
ls

so
n.

Fo
to

: P
ål

 A
xe

l O
ls

so
n.

En till utseendet märklig larv med 
analfötterna ombildade till två 
spröt ur vilka en röd tråd kan skju-
tas ut om larven känner sig hotad. 
Den kan också spruta ut en lökdoftande vätska från undersidan av 
första mellankroppssegmentet. Denna vätska kan svida i ögonen om 
du är för närgången! Du kan hitta gaffelsvanslarver på videbuskar 
och mindre aspar i buskmarker eller längs vägar under sommaren. 

Larven blir nära 6 cm lång och för-
puppar sig i en hård kokong, gärna 
på trädstammar. Övervintringen 
sker som puppa.

Fjärilen flyger nattetid främst på våren och försommaren. Den 
har ett vingspann på 50−73 mm. Hanen är vit medan den betydligt 
större honan är ljust grå.

Större gaffelsvans
Cerura vinula

Larv. Fullbildad fjäril, hane. Fullbildad fjäril, hona.
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I slutet av sommaren kan du stöta på 
en stor larv med rödfärgad rygg och 
gula sidor som kommer krypande över 
någon väg. Oroar du en sådan larv intar 
den försvarsställning och är faktiskt den enda av våra svenska fjä-
rilslarver som kan bitas! Detta är larven till större träfjäril som är 
på väg till något lämpligt övervintringsställe. Stora exemplar kan 
bli upp till 9 cm långa. Träfjärilslarver lever flera år i stammen av 
olika lövträd. Angreppen kan gå så långt att träden dör. Angripna 
björkar kan ge savflöden som lockar många fjärilar och även andra 

insekter. Exempel på dagfjärilar som 
attraheras av saven är sorgmantel och 
amiral samt nattfjärilar som ordens-
flyn. Träfjärilslarven övervintrar som 

fullvuxen larv och förpuppar sig efter övervintringen. Den trivs 
utmärkt i en burk med sågspån, som den inför förpuppningen 
utnyttjar vid kokongspinnandet.

Större träfjäril har som fjäril ett vingspann på 59−90 mm. Den 
flyger nattetid under juni och juli.

Larven till prickig tigerspinnare 
är svart med en tydligt rödgul 
rygglinje. Den kan möjligen 
förväxlas med en svartfärgad 
rostvingelarv, men denna är något mindre och har ingen tydlig 
rygglinje. Liksom många av sina släktingar äter den nästan vad 
som helst och går utmärkt att föda upp på sallad. Larven påträffas 
ofta i augusti och förpuppar sig i en mjuk kokong bemängd med 
sin svarta behåring. Dessa hår är inte klådframkallande vilket även 

gäller andra björnspinnare. Så 
dessa larver kan du gulla med 
om du skulle vilja!

Fjärilen har ett vingspann 
på 32−44 mm och är vit med varierande antal svarta prickar på 
framvingarna. Individer med få prickar kan förväxlas med vit tiger-
spinnare. Denna art är dock betydligt ovanligare och mera kust-
bunden. Prickig tigerspinnare flyger från slutet av maj till in i juli.

Större träfjäril
Cossus cossus

Prickig tigerspinnare
Spilosoma lubricipedum

Larv. Larv i försvarsställning.

Larv.

Fullbildad fjäril.

Fullbildad fjäril.
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