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NATUROVERVÅGNING 2010 - af Otto Buhl

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea)

Undersøgelserne i 2010 er foretaget i 3 udvalgte områder : 

1. Phønix-området nordøst for Ørbækvej, - arealerne ved og omkring Stenværksø, Treklø-
versø vest, Trekløversø syd og Trekløversø øst samt parkeringsplads. 

2. Områderne ved Anes Høj og mod syd til Vindinge Å. 
3. Restområder syd og sydøst for skovklædte Ibjerg, der stadig er under grusgravning.

Observationen i Phønix-området den 8. juni gav en ny art for undersøgelsesområderne -
Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) – (billede nedenfor) !

Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) – F: NG9832 T-D Grusgrave I/S, Phønix, 8.vi.2010.   Foto OB
Vingefang 2,2 cm

Der er nu konstateret 27 arter dagsommerfugle i undersøgelsesområderne siden 2002.
Listen er opstillet efter Karsholt, O., & P. Stadel Nielsen, 1998 – ’Revideret katalog over de danske Sommerfugle’. 

HESPERIIDAE
2186 Pyrgus malvae (L.) Spættet Bredpande
2196 Thymelicus lineola (Ochs.) Stregbredpande
2197 Thymelicus sylvestris (Poda) Skråstregbredpande
2201 Ochlodes sylvanus (Esper) Stor Bredpande
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PIERIDAE
2220 Anthocharis cardamines (L.) Aurora
2225 Pieris brassicae (L.) Stor Kålsommerfugl
2226 Pieris rapae (L.) Lille Kålsommerfugl
2227 Pieris napi (L.) Grønåret Kålsommerfugl
2237 Gonepteryx rhamni (L.) Citronsommerfugl

LYCAENIDAE
2245 Lycaena phlaeas (L.) Lille Ildfugl
2264 Cupido minimus (Fuess.) Dværgblåfugl
2267 Celastrina argiolus (L.) Skovblåfugl
2278 Aricia agestis (D. & S.) Rødplettet Blåfugl
2283 Polyommatus icarus (Rott.) Almindelig Blåfugl

NYMPHALIDAE
2293 Issoria lathonia (L.) Storplettet Perlemorsommerfugl
2303 Vanessa atalanta (L.) Admiral
2304 Vanessa cardui (L.) Tidselsommerfugl
2306 Inachis io (L.) Dagpåfugleøje
2308 Aglais urticae (L.) Nældens Takvinge
2310 Polygonia c-album (L.) Det Hvide C
2312 Araschnia levana (L.) Nældesommerfugl
2323 Melitaea cinxia (L.) Okkergul Pletvinge
2332 Apatura iris (L.) Iris
2336 Pararge aegeria (L.) Skovrandøje
2346 Coenonympha pamphilus (L.) Okkergul Randøje
2351 Aphantopus hyperantus (L.) Engrandøje
2353 Maniola jurtina (L.) Græsrandøje

Hestegræsning ved den sydlige del af Trekløversø; syd for sti i område 9 på følgende kort - 8. juni 2010.
Foto OB
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T-D Phønix-området med indsatte habitatpile omtalt i teksten.

Luftfoto af samme område som viser bevoksning og åbne områder.
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Den dagflyvende ugle Callistege mi - T-D, Phønix, 8. juni 2010.   Foto OB

Spættet Bredpande (Pyrgus malvae), må naturligvis ikke forveksles med arten på ovenstående 
billede, som er den dagflyvende ugle Callistege mi i familien Noctuidae. Den flyver i samme områ-
de som Spættet Bredpande i Phønixområdet og er også et hurtigt flyvende dyr.

Spættet Bredpande (Pyrgus malvae).
Der er tidligere blevet meldt et eksemplar af Spættet Bredpande, som var blevet observeret på en 
sti sydvest for Nautilen og parkeringspladsen i Nordsøområdet den 22. maj 2004 af Frank Joe 
Hansen lidt uden for undersøgelsesområdet ved Åløkkestedet; men nu er arten i hvert fald konsta-
teret i Phønixområdet.
Enkelteksemplarer udgør umiddelbart ikke en population, men arten findes sandsynligvis fåtalligt i 
nærområdet.
Spættet Bredpande overses let på grund sf sin lynhurtige flugt, mørke farve og mindre størrelse, 
men når den sætter sig på blomster eller til hvile i vegetationen, er det mest med udbredte vinger. 
Den optræder sjældent flere end nogle få stykker sammen på sine opholdssteder, som ofte er lys-
ninger langs skovveje eller på og langs hjulspor på enge og overdrev – mest på blomsterrige og
gerne i nærheden af eller på lidt fugtige steder. 
Sommerfuglen søger til blomster og gerne til forskellige ranunkler (Ranunculus sp.), mælkebøtter
(Taraxacum sp.) og kællingetand (Lotus sp.) samt andre småplanter, og ind imellem soler den sig 
ofte på åben jord eller sten med udbredte vinger. Hanner opretter territorier, hvorfra de jager andre 
sommerfugle og artsfæller ud med stor iver. Hvis man har opdaget arten og måske jaget den bort, 
kan man ofte blot stille og roligt vente på stedet, så vil dyret hurtigt vende tilbage til sin vante ob-
servationspost eller territoriet. 
Arten lægger æg enkeltvis på sine værtsplanter, der er forskellige planter i rosenfamilien; det kan 
være Krybende Potentil (Potentilla reptans) og flere andre potentilarter, men også Skovjordbær 
(Fragaria vesca) og Agermåne (Agrimonia sp.). Derimod benytter den ikke Katost (Malva sp.), som
artsnavnet ellers kunne antyde; det gør derimod andre arter bredpander i Sydeuropa.
Larven forpupper sig i tæt vegetation tæt på jordoverfladen i juli-august, og sommerfuglen flyver 
igen fra næste maj-juni, altså er arten puppe i 9 -10 måneder. Spættet Bredpande har kun en ge-
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neration om året, den starter normalt med at flyve først eller midt i maj, hvor mælkebøtterne blom-
strer på sit højeste, og sommerfuglen topper i begyndelsen af juni, hvorefter den forsvinder efter 
Skt. Hans. Den er et rigtigt forårs- og forsommerdyr ligesom fx Aurora (Anthocharis cardamines); 
længere sydpå i Europa flyver bredpanden i to generationer.
Spættet Bredpande er udbredt i Jylland, men er gået meget tilbage i den sydøstlige del af landet, 
nærmest i hele Sydsjælland fra en linje København-Kalundborg, Lolland og Falster.
På Fyn findes den spredt i den vestlige del og fra Langeskov mod syd til Fåborg-Svendborg; den 
mangler i et område på Midtfyn og i Nord- og Nordøstfyn og bredt langs Storebælt mod Svend-
borg.
Arten er ikke kendt fra mange af landets store øer Læsø, Samsø, Rømø, Als, Ærø, Langeland, 
Tåsinge, Møn, Amager og Bornholm.

1. Undersøgelse
Tarup-Davinde, Phønix - 8. juni 2010 – efter kraftig regn dagen før.
Kl. 13.00 – 17.30, med mange nyklækkede dagsommerfugle.
Varmt, solrigt og stille vejr med drivende skyer og korte skyggeperioder. 

OBSERVATIONER : (kort side 3)

Område 1 (op ad skrånende terræn til vejkant)
17 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
1 stk. Spættet Bredpande (P. malvae)
11 stk. (9 + parring) Dværgblåfugl (C. minimus)
1 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)
5 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)
2 stk. Callistege mi (ugle)

Område 2
12 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 

Område 3 (ind mod skovkant)
10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
1 stk. Grønåret Kålsommerfugl ( P. napi)
1 stk. Lille Ildfugl (L. phlaeas)
1 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)
3 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 
1 stk. Siona lineata (måler)

Område 4
9 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
1 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)

Område 5 (Stenværksø a)
8 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
2 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)
3 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)
1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 
1 stk. Chiasmia clathrata (måler)
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Område 6 (Stenværksø b)
10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
8 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 
1 stk. Chiasmia clathrata (måler)

Område 7 (Stenværksø syd)
10 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
3 stk. (1 + parring) Dværgblåfugl (C. minimus)
3 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)

Område 8
35 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
2 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
2 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)
5 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)
1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 

Område 9 (mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd)
106 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
6 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
5 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)
1 stk. Callistege mi (ugle)
1 stk. Siona lineata (måler)

Område 10 (Knolden)
14 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
105 stk. Dværgblåfugl (C. minimus)
2 stk. Callistege mi (ugle)
2 stk. Siona lineata (måler)

Dværgblåfugl (Cupido minimus) – Stenværksø syd (område 7) - 8. juni 2010.  Foto OB
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KONKLUSION :
Ved valget af dagen den 8. juni 2010 med fugtigt og varmt vejr efter en kølig periode, ville man 
kunne forvente det maksimale udbytte ud fra de vejrmæssige forhold, og det blev til fulde indfriet.
Det høje antal af nyklækkede individer fortæller tydeligt, hvad arealet kan præstere med hensyn til 
antallet af dagsommerfugle, skønt artsantallet kun er på 6. 
Dværgblåfugl var til stede i område 1 – 2 – 4 – 6 – 9 og specielt i 10 (Knolden), og fraværende i 
område 3 og 5. I alt blev der optalt ca. 147 eksemplarer. (Se kort side 3)
Antallet af Almindelig Blåfugl var generelt fordelt med pænt individantal i alle områderne og speci-
elt med overvældende højt antal i område 9 - i alt optalt ca. 231 eksemplarer.
Tallene viser, hvor vigtigt det er for de to arter, at optællingsområderne beholder den lave plante-
vækst med henholdsvis Rundbælg, kløverarter og andre ærteblomstrede planter. Den lave plante-
vækst gør områderne varme og mere tørre; reduktionen af Rejnfan har virkelig været effektiv.

Man bør være påpasselig med græsningen i område 9; da området er lavtliggende, må man nøje 
følge udviklingen i området. Det er muligvis et område, der skal vedligeholdes efter hvorledes det 
pågældende års vejrlig udvikler sig. Det så rigtig godt ud i år på observationstidspunktet. Måske 
skal man være mere opmærksom på opvækst af buske og træer i dele af de åbne områder – se fx
billedet af hestegræsning side 2.
Område 7 ved Stenværksø syd er ved at være faretruende tillukket af forskellig opvækst, så den 
varme skråning med Dværgblåfugl bliver indelukket og skygget. Hvis det får lov at fortsætte, vil 
arten forsvinde fra stedet. 

Billede taget fra sydenden af den sydlige gren af Trekløversø mod Knolden.
Den nye rydning af skråning mod søen træder frem – en fin åbning af området ! - 8. juni 2010.  Foto OB
Området over skråningen og foran træerne må betragtes som kernehabitaten for Dværgblåfugl i T-D.
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Område nr. 9 – set mod nord fra sti. – 8. juni 2010.  Foto OB

Udsigt mod nordnordøst på langs af den vestlige del af Trekløversø. - 8. juni 2010.  Foto OB



9

2. Undersøgelse
Tarup-Davinde, Anes Høj - 18. juni 2010
Kl. 14.15 – 17.15
Skyet til skyfrit, men køligt blæsende fra nordvest.

OBSERVATIONER : (kort side 10)

Område 1 (øst for parkeringsplads)
8 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
2 stk. Nældens Takvinge (A. urticae) – nyklækkede !
4 stk. Okkergul Randøje (C. pamphilus)
6 stk. Blodplet (Tyria jacobaeae)
1 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 
1 stk. Camptogramma bilineata (måler)
1 stk. Myelois circumvoluta (småsommerfugl: Pyralidae)

Område 2
2 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)

Område 3
3 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
2 stk. Skråstregbredpande (T. sylvestris) 
2 stk. Gammaugle (Autographa gamma) 

Område 4
1 stk. Nældens Takvinge (A. urticae) – nyklækket ! 

KONKLUSION :
Selv om der vokser en god bestand af Rundbælg et par steder i områderne 1 og 2 (side 10) er
Dværgblåfugl (C. minimus) stadig ikke fundet ved Anes Høj. Det højtliggende terræn ved område 1
giver et varmt og tørt miljø for insekter i kuperet område med gode læforhold.

Småsommerfugl Pyralidae : Myelois circumvoluta - hvilende på Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer).
Dyret har intet biologisk med planten at gøre, dens larver lever i stængler af tidsler.

Dyrets længde 1,7 cm. - T-D Anes Høj, 8. juni 2010.  Foto OB
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Både Ibjerg og Anes Høj med indsatte områdeangivelser omtalt i teksten.

3. Undersøgelse
Tarup-Davinde, Ibjerg - 10. august 2010
Kl. 12.30 – 14.00
Skyfrit og omkring 20-23 oC.

OBSERVATIONER : (se ovenfor)

Område 5
2 stk. Nældesommerfugl (A. levana)

Område 6
1 stk. Stregbredpande (T. lineola)
45 stk. Almindelig Blåfugl (P. icarus)
2 stk. Stor Kålsommerfugl (P. brassicae)
15 stk. Grønåret Kålsommerfugl ( P. napi)
1 stk. Lille Ildfugl (L. phlaeas)
8 stk. Dagpåfugleøje (I. io)
18 stk. Nældens Takvinge (A. urticae)
2 stk. Storplettet Perlemorsommerfugl (I. lathonia)
3 stk. Rødplettet Blåfugl (A. agestis)
24 stk. Græsrandøje (M. jurtina)
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KONKLUSION :
Sydsiden af skoven er ubetinget lokaliteten med den største artsrigdom af dagsommerfugle. Et 
varmt og tørt område med endnu lav plantevækst, hvor især tilstedeværelsen af Rødplettet Blåfugl
og Stor Perlemorsommerfugl fremhæves; artsrigdommen viser beliggenhedens potentiale. 
Området på sydsiden af skoven på Ibjerget, der skal genoprettes efter grusgravningen, bør så vidt 
muligt søges bevaret med et lag gruset og meget gerne lidt stenet overflade og ikke muld eller for 
god morænejord. Hvis der lægges næringsrig muldet jord eller lerholdig jord som overfladejord, vil 
området blot vokse til med høje urter som Grå Bynke, Rejnfan og Ager-tidsel, der hurtigt kvæler de 
lavere småplanter af ærteblomstfamilien i bunden, der kræver åbne voksesteder. På denne poten-
tielt fine højtliggende og varme lokalitet i T-D området, bør der absolut bruges et så næringsfattigt 
sandet eller gruset medie som muligt, og helst med lidt ujævn overflade. Rundbælg vil ikke kunne 
gro i et eller andet blandet muldet moræne, og Dværgblåfugl vil derfor på forhånd være afskåret fra 
at kunne indfinde sig på lokaliteten.

Rødplettet Blåfugl (Aricia agestis) kræver åben, soleksponeret og helst gruset og stenet jordbund –
med vækster fra Storkenæbfamilien til sine larver. 

Hos Rødplettet Blåfugl er begge køn brune uden spor af blå bestøvning. Vingefang 2,5 cm. Foto OB

Det er altid en fornøjelse at træffe den lille flotte sommerfugl i naturen, men det er ikke noget, vi 
ligefrem er forvænte med her på Fyn.
Rødplettet Blåfugl kræver værtsplanter fra Storkenæbfamilien (Geranium sp.) til sine larver, disse 
planter er lave og gror meget i grusede, stenede områder, som optager solvarmen og derved giver 
sit eget mikroklima på selv små områder. 
Liden Storkenæb (G. pusillum) og Blød Storkenæb (G. molle) er yndede værtsplanter. Desuden 
anvender arten også Hejrenæb (Erodium cicutarium) som værtsplante.
En ubenyttet parkeringsplads med perlesten, der gror til med lave storkenæb kan udgøre en rigtig 
god habitat for Rødplettet Blåfugl - så længe pladsen får ro og ikke bliver sprøjtet mod ukrudt. 
Arten er ellers knyttet til tørre, blomsterrige overdrev og skrænter, men også skovlysninger og 
skovkanter, samt ruderater og brakmarker, hvor der gror Hejrenæb. 

Sommerfuglen lever i kolonier og er ret god til at flytte rundt efter, hvor værtsplanterne forekom-
mer; men mange steder i landet, er der langt mellem forekomsterne af blåfuglen.
Den flyver normalt i to generationer årligt. Den første generation flyver fra midt i maj til ca. Sankt 
Hans. Den anden generation starter i midten af juli, og i begyndelsen af august er arten langt mere 
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talrig, ind da den toppede i den første generation i juni. Omkring midten af september forsvinder 
blåfuglen helt, men det enkelte års vejrsituation, kan have stor indflydelse på flyvetiderne. 
I varme somre kan en partiel tredje generation opleves i oktober, hvor enkelte eksemplarer kan 
flyve rundt og opsøge de få blomstrende planter, der er tilbage.
De små larver om efteråret overvintrer efter 3. hudskifte nær jordoverfladen i vegetationen og gen-
optager fødeindtagelse igen i marts – april, men de må naturligvis følge vinterens længde. 
I Danmark forekommer Rødplettet Blåfugl i Østjylland fra Ålborg til Kolding, på Fyn er der langt 
mellem kolonierne på den nordlige del, og den er fåtallig eller manglende på de sydlige øer som 
Ærø, Tåsinge og Langeland; den forekommer i den nordlige halvdel af Sjælland med en spids mod 
syd til Vordingborg, samt pletvis på Lolland – Falster – Møn og ellers på Bornholm. 
Arten er således udbredt i landet bortset fra Vestjylland og Sydjylland, hvor den kun er iagttaget
ganske få gange. I det øvrige Norden findes den kun i Skåne, så de nordlige jyske levesteder ud-
gør således de nordligste i Europa.

Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) fouragerende på Hjortetrøst.   
Vingefang 4, 0 cm.   Foto OB

Storplettet Perlemorsommerfugl hører især hjemme på sandede åbne lokaliteter, men da den strej-
fer rundt fra sine yngleområder for at fouragere, kan den træffes næsten alle steder. 
Ynglestederne er ofte sandede eller grusede områder med Almindelig Stedmoderblomst (Viola 
tricolor), men også på kultiveret jord som stubmarker (uden maskinbearbejdning) eller brakmarker 
med planten Ager-stedmoderblomst (V. arvensis). Det er hændt, at de storblomstrede stedmoder-
planter i haver enkelte gange har været benyttet som værter for dens larver.
Sommerfuglen flyver i en lang periode fra starten af maj til oktober, og der kan træffes helt nye og 
uskadte eksemplarer hele sæsonen igennem, så dens generationer er vanskelige at finde ud af. 
Da der er fundet eksemplarer tidligt på foråret, har man talt om overvintring af den voksne som-
merfugl, men sagen drejer sig nok om indflyvning fra sydligere områder i Europa.
Udbredelsen i Danmark svinger meget. Brakmarkerne har de senere år givet arten så gode vilkår, 
at den ofte er blevet iagttaget på fouragering i byernes villahaver, men det vil nok ændre sig nu 
efter brakmarkerne er pløjet op til dyrkning.

Status for Køllesværmere : Intet at bemærke for året 2010. 


