
Bactra 

5 arter i Nordeuropa, alle tilknyttet 
vådområder 



Bactra robustana (Christoph) 

16-22 mm. Hunnen bliver normalt større end hannen.  Arten er ikke specielt 
flyvelysten i dagtimerne men kan let rystes ud af foderplanterne. Den 
kommer fint til lys, somme tider i større tal. Den er fremme fra juni til august.   
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Bactra robustana (Christoph) 

Der er temmelig stor farvevariation og lyse hunner kan ligne lancealana 
en hel del. Men de kan kendes på størrelsen. På nogle eksemplarer er der 
et tydeligt, næsten sort, ”u” eller ”v” som sammen med de lidt bredere 
vinger og den meget mørkebrune grundfarve normalt gør også hannerne 
kendelige.  



Bactra robustana (Christoph) 

Larven er monophag på Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks). Den lever 
overvintrende i stænglen og roden og pupper samme sted.  
På mange eksemplarer er der et tydeligt, næsten sort, ”u” eller ”v” som 
sammen med størrelsen og de lidt bredere vinger gør i hvert fald 
hannerne let kendelige.  



Bactra robustana (Christoph) 

I Danmark er arten fundet i alle distrikter, men den er noget lokal og det er 
ikke alle steder den er lige almindelig. I marskområder og langs søbredder 
kan der lokalt være mange. Kendt fra hele Europa, Nordafrika og mod øst 
helt til Japan.  



Bactra lancealana (Hb.) 

13-19 mm. Begge køn varierer en hel del. Arten flyver 
allerede sidst i maj og bliver ved hele sommeren til 
september i to overlappende generationer. Imago flyver -
eller kan bankes ud - af vegetationen fra sidst på efter-
middagen. Den kommer også fint til lys. 
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Bactra lancealana (Hb.) 

Hunnen er mere spidsvinget  med slankere vinger end 
hannen, og i øvrigt meget variabel. Ofte er vingen mere 
eller mindre tvefarvet med lysere forkant. Larven er 
oligofag på sumpplanter: Juncus, Scirpus, Carex m. v. 
Den lever overvintrende i rødderne og kan let klækkes 
hvis man tager rødder ind. 



Bactra lancealana (Hb.) 

Også hannerne er meget variable, men de har næsten 
altid et  ”V” eller ”U” som af og til kan stå helt sort og 
kontrastrigt på den gulbrune baggrund. Oftest er 
mærket dog lysere. Skyggen mod apex er ”knækket”.  



Bactra lancealana (Hb.) 

I Danmark er lancealana almindelig eller meget 
almindelig overalt på egnede steder. Visse steder kan 
den optræde meget talrigt. I Europa går arten højt 
mod nord og udbredelsen når Nordafrika og Kina. 
Også kendt fra USA og Canada. 

Bemærk: billederne 
af lancealana i ”Die 
Tortriciden 
Mitteleuropas” 
tilhører lacteana. 



Bactra lancealana, lacteana og 
suedana  

B. lancealana 

B. lacteana han øverst, hun nederst 

B. suedana han 

Disse 3 arter kan være 
meget svære at kende fra 
hinanden. B. lancealana  
har enten et ”knæk” på 
skyggen i vingespidsen el-
ler skyggen er meget utyde-
lig, af og til manglende. De 
to andre arter har en tyde-
lig skygge der oftest går 
næsten ret ud i vingespid-
sen, ofte et par (eller flere) 
parallelle mørke striber før 
apex (som lancealana ikke 
har) og farven er lidt an-
derledes. B. lacteana er 
svagt rødlig mens suedana 
er lysere, mere strågul med 
flere længere, mørke 
striber. B. lancealana er  
lidt grovere tegnet. 



Bactra lacteana (Caradja) 

12-18 mm. Hunnen bliver størst, men arten er en anelse mindre end de 
øvrige. Imago flyver sidst på dagen og kan lokalt findes i større antal omkring 
foderplanten. Den kommer også af og til til lys. De fine sorte streger før apex 
kan være ganske svage, men forekommer ikke hos lancealana 
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Bactra lacteana (Caradja) 

• Genitalierne er næsten identiske med furfurana og 
arten er først sent opfattet rigtigt her i Danmark 



Bactra lacteana (Caradja) 

Larven er ukendt, men lever givetvis som de øvrige, overvintrende i 
stængel og rod, på sumpplanter. Jeg har fundet arten i stort antal omkring 
Sumpstrå (Elocharis) som formentlig er artens hoved-foderplante. 
Svensson foreslår Almindelig Star (Carex nigra) som arten også er set flyve 
omkring i Danmark. 



Bactra lacteana (Caradja) 

Hunnen er, som hos de øvrige arter, mere spidsvinget og ofte tvefarvet med 
lysere forkant, men i øvrigt variabel, men næsten altid med en rødlig tone, 
specielt i frynserne.  



Bactra lacteana (Caradja) 

Temmelig spredt forekomst i Danmark. Flest findesteder er der på Bornholm, på 
Lolland-Falster og det nordlige Jylland. Arten er i reglen sjælden og enkeltvis 
forekommende, men lokalt kan den være ganske talrig. I Norden forekommer den langs 
Norges vestkyst, gennem  Syd- og Mellemsverige og den sydlige halvdel af Finland og i 
Baltikum. I Europa, Sibirien og Kina. 



Bactra suedana Bengtsson 

15-19 mm. Hunnen er størst. Imago flyver sidst på eftermiddagen på 
fugtige enge fra midt i juni til midt i august (sidst i august i Sverige) og 
kommer også enkeltvis på lys.  Kendelig på den lyse, let skinnende 
grundfarve og de mørke streger i skråstregen fra rod mod vingespids. 
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Bactra suedana Bengtsson 

Hunnen er ikke helt så spids- og smalvinget som hos de øvrige arter. Larven 
er ukendt, men Svensson oplyser, at en Star (Carex appropinquata) vokser 
på levestederne.  I Danmark nævnes, at arten er fundet omkring  siv 
(Juncus)  i Risby og Almindelig Star (Carex nigra) ved V. Egesborg.  



Bactra suedana Bengtsson 

Arten er først erkendt og beskrevet i 1989.  Mærkværdig er manglen på 
ældre eksemplarer i samlingerne. I årene omkring opdagelsen blev arten 
fundet flere forskellige steder, også fastboende, men i de senere år ser 
det ud som om den igen er på retur, selv om enkelte eksemplarer stadig 
dukker op.  



Bactra suedana Bengtsson 

• Arten er stadig dårlig kendt. I Skandinavien er den fundet i det sydligste Sverige (Skåne, Öland og Gotland) 
Ålandsøerne og det sydøstligste Finland. Desuden i alle de baltiske lande og Belgien.  

• Det ældste danske eksemplar er fra NEZ: Risby 1979 (G. Jeppesen). Arten er sjælden i Danmark og i flere 
distrikter foreligger kun enkeltfund.  Kun i SZ: Vester Egesborg, NWZ: Hegninge og Hallenslev Moser og i 
NEZ: Risby er arten fundet i lidt større antal, ellers drejer det sig mest om enkeltfund. I LFM er der dog en 
hel del findesteder. I Jylland kendes arten kun i enkeltfund fra det østlige EJ og SJ og fra Bornholm kun fra 
Ølene.  



Bactra furfurana (Hw.) 

12-19 mm. Hunnen bliver størst. Imago flyver sidst på dagen fra juni til 
august, somme tider i stort tal omkring foderplanten. To generationer. Om 
natten kommer den til lys.  Den hører til i fugtige områder, oftest nær 
kysten. Der er en hel del variation i farvetonen. 
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Bactra furfurana (Hw.) 

Larven lever overvintrende fra august til maj i stænglerne 
af Sumpstrå (Elocharis) i Skandinavien. I øvrigt nævnes Siv 
(Juncus) - og  Kogleaks (Scirpus) -arter fra andre dele af 
Europa. 



Bactra furfurana (Hw.) 

• Arten er i Danmark fundet spredt i det meste af landet, men kun på Bornholm, 
Lolland-Falster og langs Jyllands vestkyst er arten ret almindelig. I det øvrige 
Danmark er den sjælden og mest fundet enkeltvist. I Skandinavien går den op 
langs Oslofjorden og et enkelt sted inde i fjeldene i Norge, i det meste af Sverige 
undtagen helt mod nord, den sydlige halvdel af Finland og Baltikum. Holarktisk. I 
Palæarktis til Himalaya og Japan.  



Bactra venosana (Z.) 

16-20 mm. Hunnen er størst. Imago er nataktiv og kommer fint til lys. Den findes 
i to generationer fra april-maj og igen juli-september. Arten hører hjemme i 
fugtige områder. Larven lever i stænglerne af Fladaks (Cyperus) og Tagrør 
(Phragmites). I Sydeuropa behøver den ingen diapause og kan producere 
generationer året rundt.   
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Bactra venosana (Z.) 

Arten er udbredt i det sydlige Middelhavsområde. Der nævnes bl. a. Spanien. 
Mine eksemplarer er fra Sydvestfrankrig. Den kendes også fra Afrika, Kina, 
Australien og Hawai m. v.  


