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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Lepidoptera (fjärilar), Familj: Tortricidae (vecklare), Släkte:
Epiblema, Art: Epiblema junctana - krisslevecklare (Herrich-Schäffer, 1856) Synonymer: fingerörtvecklare

Kännetecken
Vingbredd 16–18 mm. Framvingarna är tämligen smalt triangulära med sned utkant, ganska jämnt grå, på bakkanten
med en nästan fullständig, stor ljusgrå halv ring inneslutande en svartbrun dorsalfläck i form av en liten halvmåne.
Ringen är inåt vingen kantad av en stor hake och utåt av en tunn linje i samma mörka färg. Fransarna är inåt
begränsade av mörka fjäll som utåt följs av en smal linje av vita fjäll, därefter en bredare gråbrun linje följd av en
ljusare linje och ytterst en smal kant av vita fjällspetsar. Bakvingarna är ljusgrå. Fjärilen har förväxlats med
björnbärsvecklare Epiblema uddmanniana, som har bredare framvingar med toppig rödbrun större dorsalfläck,
otydligare mörka kanter på den ljusa toppiga halvringen samt grå fransar utan tydliga linjer. Båda arterna är omtalade
i Benander (1950) och användbara färgbilder finns i Razowski (2001).

Utbredning och status
Fingerörtvecklaren är utbredd över nästan hela Europa utom de nordligare delarna. Utbredningsområdet sträcker sig
vidare genom Sibirien men når inte Korea i öster (Byun et al. 1998). I Norden förekommer arten endast från Fyn och
österut i Danmark och på Öland och Gotland i Sverige, mycket lokal men någon gång i antal.

Ekologi
Fjärilen flyger på kvällen i juni på fuktiga ängar och småkärr. Larven har misstänkts leva på gåsört Potentilla
anserina (Svensson 1993), men Benny Jørgensen (brev 4/3 1999) har funnit den karminröda larven som först lever i
nedre delen av stjälken och roten av krissla Inula salicina i september-oktober för att på slutet göra ett vävrör täckt
av exkrementer utanpå roten vilket den lämnar på våren före förpuppningen.

Hot
Igenväxning och skogsplantering, för kraftig bete, troligen också utdikning / torrläggning.

Åtgärder
På fjärilens förekomstlokaler kan det bli aktuellt med bortröjning av uppkommande skog och buskar, liksom att
skogsplantering förhindras. Bete bör växla årsvis mot betesfred för att åstadkomma mer omväxlande vegetation och
hårt bete undviks.
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