Mange dagsommerfugle i Danmark er forsvundet pga.
intensivt landbrug og brug af gødning og pesticider på
marker og i haver. Skovene er desuden blevet for tætte
og mørke. På skovenge, som bliver slået eller græsset af
store græsædere, vil der være planter med nektar til de
voksne sommerfugle og fødeplanter til larverne. Græsæderne skaber lysninger og dermed varme og det elsker
sommerfuglene. Du kan hjælpe sommerfuglene.

Vil du have flere sommerfugle i din have?

Det er nemt at lokke alle slags insekter til haven. Hvis
man planter eller sår lavendel, merian, isop, lægeoksetunge, gederams, mælkebøtte, rødkløver, røllike, storkenæb eller hjortetrøst er man sikker på at få besøg. Man
kan også få sommerfugle såsom Nældens takvinge og
Dagpåfugleøje til at yngle i haven. Det kræver blot et par
kvadratmeter med brændenælder (Stor nælde) til
larverne. Sidegevinsten er, at hvor der er insekter, er der
også fugle. Her er nogle forslag til, hvor du kan søge mere
viden om dagsommerfugle: lepidoptera.dk, gribskov.
dn.dk, sommerfugleatlas.dk og naturbasen.dk
Tak for hjælp til Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening/Gribskov.

Imellem hul 12 og hul 13 på Gilleleje Golfklubs bane er der sået en
blomstereng for at tiltrække sommerfugle og andre insekter.

Gi’ et stykke af græsplænen til sommerfuglene.
Vælg et åbent stykke af haven med masser af lys.
- Fjern græsset og de øverste 10-20 cm af jordlaget.
- Løsn jorden og bland den med 50% sand.
- Frøene blandes med ”sandjorden” og spredes.
- Riv lidt så frøene bliver dækket og vand jordstykket.

En blomsterfrøblanding til sommerfugle og andre insekter
kan købes i mange butikker og via internettet.

Status på dagsommerfugle i Danmark.

Der er registreret 60 forskellige arter dagsommerfugle i
Danmark i år. Ifølge sommerfugleatlas.dk er 52 af de
observerede arter markant færre i 2020 end hvad der
gennemsnitligt er observeret de seneste 4 år. De 37 af
dagsommerfuglearterne er rødlistede. Det betyder, at
de er truede eller særligt sårbare.
Sommerfuglebusken Buddleja er flittigt besøgt. Busken findes i
mange farver. På denne lilla art sidder en Kejserkåbe (han).
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Dagsommerfugle

Citronsommerfugl

Nældens takvinge

Admiral

Hannen citrongul, hunnen
hvidgullig. *54-64 mm. Let
kendelig vingeform hvor alle fire
vinger er trukket ud i en lille
spids. Skov og krat, men strejfer
til blomsterrige steder efter
nektar. Larven lever på tørst og
vrietorn. Voksne ses fra marts
-juni (overvintrede) og juli til
september.

Aglais urticae
Orangerød sommerfugl med
sorte pletter på oversiden af
vingeforkanten. Kendes på den
hvide kantplet ved forvingespidsen. *45-50 mm.Træffes overalt.
Larvens foderplante er Stor
nælde. Her på Sankthansurt.
Flyver fra marts-maj (efter
overvintring) og igen juni-okt.
Danmarks Nationalsommerfugl.

Grønåret kålsommerfugl

Tidselsommerfugl

Engrandøje

Kålsommerfugle findes overalt,
men mest i haver hvor der ikke
sprøjtes. *37-48 mm. Vingeoversiderne er hvide med sort
forvingespids. På undersiden ses
de grønne årer, som har givet
sommerfuglen sit navn. Flyver
fra maj-september, dog flest i
højsommeren.

Stor orangebrun sommerfugl,
som trækker hertil fra Nordafrika. *50-60 mm. Kendes på
den sorte forvingespids med
hvide pletter. Træffes overalt,
men svinger i antal. I 2019 kom
store sværme fra Afrika. Larvens
foderplante er især tidsler, her
dog på en purløgsblomst.
Ankommer maj-juni, og danske
efterkommere bliver set til
juli-september.

Temmelig mørk sommerfugl
med ensfarvede vingeundersider, der ofte har gulringede
øjepletter. *38-47 mm.
Vidt udbredt i Danmark på
lokaliteter med højt græs.
Larvens foderplante er diverse
græsarter. Flyver fra midt i juni
til slutningen af august.

Gonepteryx rhamni

Pieris napi

Dagpåfugleøje

Inachis io
Stor rødbrun sommerfugl med blålige vingepletter. *52-65 mm.
Nok den mest velkendte af alle arter i Danmark. Træffes overalt.
Larven æder Stor nælde. Flyvetid fra overvintring marts-maj og
igen fra juli-oktober. Her suger to individer nektar på en sommerfuglebusk.

Cynthia cardui

Nældesommerfugl

Araschnia levana
En lille sommerfugl med to
generationer. *31-42 mm.
Forårsgenerationen er i orange
farver med mørke pletter på
vingeoversiden og sommergenerationen (foto) er mørk med
en hvid streg på bagvingeoversiden og hvide pletter på
forvingeoversiden. Larven lever
på Stor nælde. Den orange form
flyver fra april-juni og den
mørke form fra juli-august.

* Vingefang

10 danske dagsommerfugle

Vanessa atalanta

Stor sortagtig sommerfugl med
rødorange vingebånd. *50-69
mm. Træffes overalt. Larven
lever på Stor nælde. Kommer
flyvende hertil fra Sydeuropa i
maj-juni og danske efterkommere flyver fra juli-oktober.
Mange trækker mod syd i
august-oktober. I milde vintre
overvintrer nogle i Danmark.

Aphantopus hyperanthus

Græsrandøje

Maniola jurtina

Mørk sommerfugl, som lettest
kendes på den orangebrune
forvingeunderside. *31-47
mm. Findes i det meste af
Danmark på steder med højt
græs. Larven lever på
forskellige græsarter. Flyvetid
fra først i juni til sidst i august.

Almindelig blåfugl
Polyommatus icarus

Lille sommerfugl med et
vingefang på *24-32 mm.
Vidt udbredt i Danmark og ses
oftest på varme, tørre, åbne og
blomsterrige lokaliteter.
Favoritplanten (voksen og
larve) er Kællingetand, men
også andre ærteblomster er
set. Her er den på Merian.
Flyvetid fra maj-september i to
generationer.

