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Godt to tredjedele gennem sommerfugleåret 

er det ved at være tid til at samle sammen på 

de iagttagelser, der er indtastet i ADD2.0. Vi 

mangler stadig at se ensianblåfugl, 

kommabredpande og guldhale på vingerne, 

men ellers har vi iagttaget alle de arter, som vi 

kunne forvente. Fordelt på 64 arter er der 

indtil videre gjort i alt 20.029 iagttagelser af 

dagsommerfugle, hvilket er en stigning på 

235 % i forhold til sidste år og væsentligt 

flere end det gennemsnitlige antal 

registreringer i samme tidsrum i det første 

ADD i 90-93. Meget tyder derfor på, at vi 

(som planlagt) kan nøjes med et treårigt 

atlasprojekt. 

 

Art obs2014 

Nældens takvinge 1484 

Grønåret kålsommerfugl 1307 

Aurora 1237 

Dagpåfugleøje 1188 

Græsrandøje 1156 

Citronsommerfugl 1020 

Okkergul randøje 997 

Almindelig blåfugl 883 

Engrandøje 848 

Stor bredpande 782 

Tabel 1. Hyppigst rapporterede arter i ADD 2.0 

Almindelige arter ER almindelige 
 

Der er ingen overraskelser i top10 listen over 

iagttagelser (tabel 1). I alle tilfælde er der tale 

om vidt udbredte og let genkendelige arter. 

Nældens takvinge fortjener titlen som 

Danmarks nationalsommerfugl! Bemærkes 

skal dog et ekstremt godt 1. halvår for 

admiraler – med 677 iagttagelser bør efteråret 

for denne karismatiske art blive nærmest 

legendarisk. Der skal kigges træk ved 

sydvendte kyster i september-oktober! 

Hvis vi i stedet fokuserer på rødlistede arter, 

(tabel 2) fremgår det, at det – bortset fra 

kejserkåbe - er de typiske ”§3-arter”, der 

dominerer. Brun pletvinge scorer højt, bl.a. 

fordi nærmest alle småbestande i Fjeld Skov 

er blevet registreret, men det er også 

opløftende, at moseperlemorsommerfugl 



tvinger sig med på listen. Den er i kraftig 

tilbagegang, men er let at registrere, hvis man 

kommer ud i de rigtige højmoser og fattigkær. 

Der er dog flere positive nyheder. 

Argusblåfugl findes stadig i det 

midtsønderjyske, hvor den for 20 år siden var 

meget udbredt. Glædeligt er det også, at 

engperlemorsommerfugl er fundet på en 

række ”gamle” lokaliteter på såvel Sjælland 

som Fyn, og at noget tyder på, at den stadig 

gemmer sig flere steder derude. Til gengæld 

er der ikke meget håb for rødlig 

perlemorsommerfugl, hvor en målrettet 

eftersøgning ved Vejle Fjord var absolut 

negativ. Måske findes der stadig en skov med 

euphrosyne i det jyske, men det vil i så fald 

være en sand joker! Selvfølgelig er vi også 

glade for de mange svalehaler i østenvinden 

ultimo maj, men de fandt desværre næppe et 

”hjem” i det nørrejyske! 

 

 

 

Art obs2014 

Okkergul pletvinge 493 

Brun pletvinge 296 

Violetrandet ildfugl 245 

Isblåfugl 237 

Spættet bredpande 151 

Dukatsommerfugl 138 

Foranderlig blåfugl 131 

Kejserkåbe 107 

Moseperlemorsommerfugl 103 

Markperlemorsommerfugl 89 
Tabel 2. Hyppigst rapporterede rødlistede arter i ADD 2.0 

Klassiske lokaliteter fører an 
 

Diversitetskortet (figur 1) har langt hen ad 

vejen vist det forventelige. I foråret førte 

Nordsjælland stort, fordi vi her har en række 

tidlige forårsarter, som ikke ses ret mange 

andre steder – der gælder bl.a. østlig takvinge, 

sørgekåbe og det hvide c, men efterhånden 

som de sent blomstrende heder, enge og 

overdrev kom op i gear, viste Mols og 

Søhøjlandet, at de formentlig vil kæmpe hårdt 

om prisen for mest artsrige kvadrat. Dog viser 

diversitetskortet også det glædelige, at 

Midtsjælland og det sydlige Jylland huser 

væsentligt flere arter, end de hidtidige 

registreringer har vist. Hvor-kratluskerne-bor-

eller-arbejder-effekten gælder stadig i dansk 

naturhistorie! Således ses det tydeligt på 

kortet, at fx den øvre del af Vejle Ådal samt 

højderyggen i disse år gennemgår en grundig 

insektundersøgelse. Disse områder har i 

mange år været ret tyndt besat, hvad 

sommerfugleregistreringer angår.

 



 
Figur 1. Kort over artsantallet i atlaskvadraterne. Jo rødere, des flere arter. 

Vejrlig med enorm effekt 
 

Fænologisk udmærker 2014 sig ved for alle 

arter – på nær trækgæsten tidselsommefugl 

med én dag – at være tidligere ude end 2013. 

For at undgå ”ekstremerne” regnes arternes 

opdukken som værende datoen for iagttagelse 

#5 i foråret. For forårsarterne var forskellene 

udprægede med en hel måneds forskel, og 

medianforskellen mellem 2013 og 14 var hele 

12 dage! Bemærkes skal det dog, at der til 

gengæld ikke var den store forskel hos de to 

udprægede varmearter gråbåndet bredpande 

(3) og fransk bredpande (2). Det handler 

formentlig om, at deres forekomst er ekstremt 

betinget af mikroklimaet ved jordoverfladen, 

som mere handler om solindstråling end om 

gennemsnitstemperatur. 

 

Art diff 14-13 

Admiral 67 

Det hvide c 38 

Dagpåfugleøje 37 

Citronsommerfugl 36 

Sørgekåbe 35 

Stregbredpande 21 

Det hvide w 20 

Skovrandøje 19 

Moserandøje 18 

Kejserkåbe 17 

Aurora 15 

Skovblåfugl 15 

Rødplettet blåfugl 15 

Tabel 3. Forskel i dage mellem arternes første forekomst i 2014 og 13, målt som obs #5 af arten.  

Hårdt arbejde forude! 
 

Selv om vi er meget positivt overraskede over 

opbakningen til projektet, og det i dén grad 

vælter ind med observationer – både via app 

og hjemmeside - er det allerede nu tydeligt, at 

der udestår et stort arbejde, især langt væk fra 

de store byer, hvor der findes store §3-arealer 

nærmest uden prikker overhovedet. Vi vil i 

det kommende år forsøge at få finansieret en 



håndfuld atlaslejre, hvor vi i højsæsonen vil 

koncentrere os at få sat rigtig mange prikker 

på kortene, både til sommerfugle- og 

guldsmedeatlas. 

 

 
Figur 2. Vest for Herning.... Der er megen §3, hvor arter som klitperlemor, foranderlig blåfugl, violetrandet ild, isblåfugl og 

alle de andre burde komme på kortet! 

Praktisk info 
 

ADD 2.0 kan findes på webadressen 

www.sommerfugleatlas.dk. Man deltager i 

projektet ved at indtaste fund på adressen 

http://www.fugleognatur.dk/indtastobs.aspx 

eller ved hjælp af Naturbase-app’en, som 

findes på Google Play eller i App Store. Bag 

projektet står Naturhistorisk Museum Aarhus 

(kontakt Morten DD på 

mortendd@molslab.dk) og fugleognatur.dk 

(kontakt Thomas Eske Holm på 

admin@fugleognatur.dk). Endvidere kan 

projektets Facebook-side 

(www.facebook.com/sommerfugleatlas) altid 

anbefales – her sker dagligt 

erfaringsudveksling og opdateringer, hvor 

man kan blive klogere på vore 

dagsommerfugle. 
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