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Så er vi ved at være igennem den 
obligatoriske del af sommerfugleåret. 
Guldhale og kommabredpander har været på 
vingerne, og der udestår nu ingen yderligere 
arter – bortset måske fra en grønbroget 
kålsommerfugl, der lusker ind med 
østenvinden i den første del af september. 
Og hvilket sommerfugleår det har været. Pr. 
1. september er det blevet til intet mindre 
end 38568 observationer af 69 arter af 
dagsommerfugle. 
 
Lad os begynde med det mest imponerende: 
Ud af de i alt 653 kvadrater er der kun 39, 
hvori der endnu ikke er gjort observationer af 
dagsommerfugle. Nogle af dem er naturligt 
ikke helt lette at komme til; fx er øer som 
Hjelm og Hesselø ikke videre fremkommelige, 
ligesom flere af kvadraterne ude i havet kun 
omfatter grunde, som næsten kræver et 
besøg med havkajak eller en kålsommerfugl 
set fra flytælling! 
 
I løbet af vinteren vil vi begynde at analysere 
trends i forhold til ADD, som løb af stablen i 
1990-93, men det tager lang tid at digitalisere 
de 100.000 observationer, som dengang kom 
ind. Allerede nu kan det dog konstateres, at 
det er de færreste rødlistede arter, som 
formår at overraske positivt. Selv om 2014 
har været et overdådigt sommerfugleår, er 

det kun et fåtal arter, som er gået frem i 
forhold til ADD. Okkergul pletvinge er en af 
disse arter, som tilsyneladende ekspanderer 
– således er den dukket op i flere egne, 
hvorfra den ikke er angivet tidligere. 
 

 
 
Til gengæld er der ingen tvivl om, at 
ensianblåfugl, argusblåfugl, brun pletvinge, 
rødlig perlemorsommerfugl og 
klitperlemorsommerfugl er arter, som stadig 
går meget tilbage.  
 
Periodens mest særprægede observation er 
ganske dugfrisk, nemlig en brun pletvinge i 2. 
generation i Midtjylland. I Danmark er arten 
aldrig tidligere registreret i en sensommer-
generation, men fænomenet er dog udbredt 
længere sydpå.  

 



Statistik for folket 
 
Mange observationer 
I projektet er der i årets første otte måneder 
indtastet i alt 38721 observationer, heraf er 
6958 indtastet med mobil-applikationen 
Naturbasen. Den ”gamle” app har mere end 
to år på bagen, men i disse dage tester vi den 
nye version, som bliver langt, langt hurtigere 
og vil fungere selv i områder uden 
mobildækning. Vi forventer derfor klart, at vi 
i det kommende år ser endnu flere 
observationer indtastet på stedet og med 
deraf følgende høj præcision. 
 
Mange lokaliteter 
Der er indtastet observationer fra i alt 5110 
forskellige lokaliteter. De ti lokaliteter med 
flest arter er 
 

Pinseskoven, Vestamager 598 

Nakke 462 
Melby Overdrev 434 

Hinnerup Nord 420 
Slettemose 223 

Store Bilsø 217 
Bygholm Enge 197 

Voervadsbro 194 
Salpetermosen 192 

Holmene 164 
 
Denne fordeling er der ikke meget 
overraskende i. Pinseskoven og det 
nordsjællandske er velkendte lokaliteter, 
men også et par ”matrikler” har lusket sig 
med på listen.  
 
Klassiske arter 
Udbuddet af arter efterlader os ikke i en 
tilstand af forbløffelse. Det er de ganske 
forudsigelige arter, som er blevet registreret, 
og det er vel kun grønbroget kålsommerfugl, 
som har glimret med sit fravær. I projektet er 
der indtil videre indtastet 69 forskellige arter. 

De ti mest talrige arter er (målt på antal 
observationer) 
 

Dagpåfugleøje 2574 
Nældens Takvinge 2426 

Græsrandøje 2405 
Grønåret Kålsommerfugl 2262 

Admiral 1999 
Almindelig Blåfugl 1960 

Engrandøje 1847 
Okkergul Randøje 1586 

Citronsommerfugl 1472 
Stor Kålsommerfugl 1454 

 
Tusinder af randøjer 
Målt på antal individer er listen faktisk 
væsentligt anderledes. Det samlede antal 
individer er 226.358! De fordeler sig som 
følger: 
 

Græsrandøje 29223 

Engrandøje 26212 
Dagpåfugleøje 18419 

Almindelig Blåfugl 14786 
Okkergul Randøje 11604 

Grønåret Kålsommerfugl 10764 
Nældens Takvinge 8962 

Lille Kålsommerfugl 7573 
Okkergul Pletvinge 6788 

Stor Bredpande 5467 
 
Listen afspejler tydeligt, at randøjerne 
virkelig er talrige ude i det åbne land, og at 
de i 2014 har fløjet i mere end to måneder. 
Den eneste rødlistede art, der er kommet 
med, er okkergul pletvinge, hvor vi endda har 
frasorteret angivelser af hundreder og 
tusinder af larver. Stadig findes okkergul 
pletvinge ofte i store koncentrationer på 
velegnede græslandshabitater, og 9. pladsen 
er derfor både reel og velfortjent! 
 



Svalehalen undgår bund 5 
De sjældneste ti arter er (målt på antal 
observationer) 
 

Sort Ildfugl 26 
Fransk Bredpande 26 

Ensianblåfugl 25 
Gul Høsommerfugl 22 

Sortplettet Blåfugl 21 
Svalehale 16 

Spejlbredpande 16 
Sortplettet Bredpande 16 

Mørk Pletvinge 15 
Sortbrun Blåfugl 15 

Orange Høsommerfugl 4 
 
Det er en trist liste. Ensianblåfugl, som 
tidligere var vidt udbredt i det midt- og 
vestjyske, byder kun på 25 observationer, og 
trods eftersøgning er der flere kvadrater, 
hvor den ikke er genfundet. Som 
nedenstående foto illustrerer, kommer 
svalehale hvert år ind over landets grænser i 
slutningen af maj og igen, når den nye 
generation klækker ultimo juli. På et eller 
andet tidspunkt må der for pokker være 
touchdown! 
 

 
 
Myreflittige Emil og Magnus 
I projektet har hidtil deltaget 809 
observatører, hvor der i ADD var 539. De 
flittigste 37 observatører står for halvdelen af 
observationerne. I det tidligere atlas-projekt 
var den kraftigste indsats fordelt på flere 

skuldre, nemlig 44. De flittigste observatører 
er  
 

Emil Bjerregård 2575 
Magnus Vest Hebsgaard 2073 

Charlotte Svensson 1338 
Morten DD Hansen 914 

Torben Nielsen 675 
Martin Bjerg 642 

Anni & Peter Nielsen 587 
Bo Johansen 552 

Søren Nygaard 550 
Søren M. Rasmussen 547 

 
Som et kuriosum skal nævnes, at 189 
observatører har bidraget med blot en 
observation. Om vi skal tolke det som, at folk 
- efter at have ”smagt på varen” – har valgt 
andre græsgange, eller om det er spontant 
besøgende oven på medieomtale, skal være 
usagt.  
 

 
 
Kvadraterne 
Mols Bjerge er stadig det mest artsrige 
kvadrat med 47 arter, men dømt ud fra vores 
bedste prognose bør også kvadratet nordfor 
kunne komme op på det samme antal. 
Atlasprojektet viser allerede nu, at de mest 
artsrige arealer er Skagen Odde, Mols Bjerge, 
Søhøjlandet og Melby Overdrev, men 
derudover findes en del kvadrater, der ligger i 



den høje del af mellemlaget på 35-40 arter. 
Thyholm, Mariager Fjord, Vandskellet, Bøtø 
mv. 
 
Som nævnt mangler vi obs. fra beskedne 39 
kvadrater, og selvfølgelig vil det blive en 
vigtig målsætning i projektet at få fyldt dem 

alle ud. Af brofaste, lavthængende frugter 
kan nævnes, at Lolland og det østlige 
Sønderjylland står for hhv. 8 og 9 af de 
tomme kvadrater. Derudover bliver det 
virkelig en kunst at finde den lille bid af en 
klit, som er eneste landkending i et af 
Jammerbugt-kvadraterne. 

 
 

        
 

 
 
 


