
Overblik

• Undgå sprøjtemidler i områderne
nær levestedet og undgå tilførsel af
næringsstoffer.

• Identifikation af den type værtsplan-
te arten benytter til æglægning.

• Ekstensiv græsning uden tilskudsfo-
dring med kreaturer eller heste, ca.
0,2 storkreatur pr. ha. og etablering
af aflastningsfolde.

• Forebyg kysterosion. Hvor dette ikke
er muligt bør levestedet udvides ind i
landet. Dette kan ske ved rydning og
udplantning eller udsåning af blodrød
storkenæb.

• Ryd barrierer der forhindrer udveks-
ling af individer mellem populationer
fx ved skovning.

• Overvågning og bekæmpelse af ryn-
ket rose og bjergfyr.

Biologi
Sortbrun blåfugl er 24 til 32 mm i vinge-
fang. Grundfarven på oversiden er, som
navnet siger sortbrun, mens de orange
pletter langs vingekanterne varierer i
antal og størrelse. Nogle individer har

sømpletter på oversiden af både for og
bagvinger, de fleste har dog blot sømplet-
ter på bagvingerne, mens enkelte indivi-
der helt mangler sømpletter. Nogle indi-
vider har en svag hvid linje langs randen
af bagvingen.

Undersidens grundfarve er grå hos
hannerne, mens den er mere brunlig hos
hunnerne. På undersiden findes blåfug-
lenes sædvanlige pletmønster, men hos
sortbrun blåfugl er de sorte pupiller i
pletterne ret små, og det er den hvide
ring som dominerer.

Arten kan være meget svær at adskille
fra rødplettet blåfugl (Aricia agestis). En
typisk sortbrun blåfugl har en utydelig
sort midtplet på forvingen og kun orange
sømpletter ved kanten af bagvingerne.
På undersiden dominerer det hvide både
langs vingeranden og omkring de små
sorte pletter.

I fangenskab kan sommerfuglene leve
ganske længe op til 30-40 dage. Dette er
ikke tilfældet ude i naturen, hvor den en-
kelte sommerfugl næppe lever mere end
en til to uger. En lang levetid forudsætter
rigelig adgang til nektarplanter og væske
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i form af regn eller dug, da sommerfugle-
ne er meget aktive i solrigt og varmt vejr.

Flyvetiden ligger fra midten af juni til
midten af juli. I varme år kan den starte i
begyndelsen af juni. Flyvetiden for sort-
brun blåfugl ligger således mellem de to
kuld af rødplettet blåfugl. Så et frisk-
klækket individ truffet omkring måneds-
skiftet mellem juni og juli på artens
kendte lokaliteter er sandsynligvis en
sortbrun blåfugl.

Arten er meget lokalitetstro og flyver
ikke mange meter væk fra bestandene af
værtsplanter. Undersøgelser fra Storbri-
tannien antyder, at såvel hanner som
hunners bevægelsesradius i løbet af en
dag næppe overstiger 30 meter. Det vur-
deres således, at artens spredningsevne
er særdeles begrænset.

Flugten er hurtig og hoppende og fore-
går tæt over vegetationen. Under flugten
ses hvide glimt, når den meget lyse un-

derside eksponeres. Hannerne bruger en
stor del af dagen på at lede efter hunner
afbrudt af hyppige blomsterbesøg. Hun-
nerne flyver mindre men søger ligeledes
ivrigt til blomster, og ofte er det værts-
plantens blomster, der besøges.

Værtsplanten er i Danmark blodrød
storkenæb (Geranium sanguineum), der
også er værtsplanten i de sydlige dele af
Sverige og Norge. Hvor klimaet bliver for
koldt til blodrød storkenæb, benyttes an-
dre arter af storkenæb eller soløje (Heli-
anthemum nummularium). Hunnerne
opsøges og parres af hannerne umiddel-
bart efter klækningen. Efter parringen
går der ca. fire dage, før æggene er mod-
ne, og hunnen påbegynder æglægningen.
En hun kan lægge mellem 150-200 æg.
Æggene lægges primært omkring mid-
dagstid, hvor lysintensiteten er højest.
Før ægget lægges, undersøger hunnen
værtsplanten med fødder (smagsans) og
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antenner (lugtesans). Først herefter af-
sættes ægget på undersiden af bladet, så
tæt på bladribben, som hunnen kan nå
med bagkropsspidsen. I en undersøgelse
fra Storbritannien foretrækkes blade
med et høj kvælstofindhold. Dette bety-
der blot, at hunnen udvælger de sundest
tilgængelige værtsplanter, og IKKE at
der bør gødes på lokaliteten. Teorien er,
at larverne vokser hurtigere på en sund
næringsrig plante, og på den måde ud-
sættes for færre fjender.

Litteraturen oplyser ikke noget om,
hvorvidt hunnerne ved æglægningen fo-
retrækker store eller små planter af blod-
rød storkenæb, eller hvordan planterne
skal stå. Den i Danmark beskrevne æg-
lægning er iagttaget på en opstilling med
sommerfugle i fangenskab og skal derfor
tages med et vist forbehold. Umiddelbart
vil vi forvente, at hunnerne foretrækker
små planter af blodrød storkenæb, der
står frit. Dette vil give det mest favorable
mikroklima for artens larveudvikling.

Der går ca. en uge fra æggene lægges,
til larven klækker. Den lille larve gnaver
af bladundersiden uden at gennembryde
bladet. Dette skaber lyse pletter på bla-
det, som herved kan afsløre tilstedevæ-
relsen af en larve. I første stadie er larven
lysegul med lange hår. Efter ca. to uger
skifter larven hud, og i andet stadie er
larven mere grønlig og stadig stærkt be-
håret. I tredje stadie er laven lysegrøn
med en hvid fodlinje. I tredje stadie æder
larven kun kortvarigt, inden den sætter
sig til overvintring mellem døde plante-
dele tæt på jordoverfladen. Efter overvin-
tringen begynder larven igen at spise i
april. Larven er lysegrøn og har korte
børster i 4 og 5 larvestadie. Den er fuld-
voksen og 12-14 mm lang i begyndelsen
af juni, hvor den forpupper sig på eller
nær jorden i et løst spind. Puppetiden
varer ca. 14 dage.

Selvom larven har samtlige af de orga-
ner, der bruges af blåfuglelarver for at

tiltrække myrer, er der i naturen kun
meget sjældent iagttaget et tæt samspil
mellem larverne og myrer. I fangenskab
kan sommerfuglen således med ret stor
succes føres igennem til puppestadiet
uden myrer, hvis man har tålmodighe-
den og kender den rette teknik. Puppen
har på femte og sjette bugled et lille ap-
parat, der kan bruges til at frembringe
lyd. Lyden antages at blive brugt til at
tilkalde myrer, som formodentligt be-
skytter puppen mod visse parasitter og
rovdyr, som det også ses hos grøn busk-
sommerfugl (Callophrys rubi).

På levestedet nær Hirtshals findes my-
rerne Formica pressilabris og Formica
pratensis, der formodentligt til en vis
grad opvarter og beskytter larverne mod
fjender og parasitter.

Levested
Sortbrun blåfugl findes i Danmark altid i
den grå eller grønne klit lidt inde i lan-
det, men tæt på havet. Både den grå og
den grønne klit er stort set vegetations-
dækket. Således er den grå klit domi-
neret af græsser, mens den grønne klit
overvejende er bevokset med en mosaik
af urteagtige planter og græsser.

På disse åbne kystnære områder har
blæsten næsten frit spil, og det er derfor
en fordel, om de forreste klitter kan yde
en smule læ for vinden. Fælles for bioto-
perne er, at værtsplanten blodrød storke-
næb findes i rigelige mængder, og på de
bedste lokaliteter er den dominerende
plante.

Det er således en af de ret få danske
dagsommerfugle, der findes på en så-
kaldt primær biotop, der ikke er påvirket
af mennesker.

Tidligere kunne arten også findes på
stejle kystskrænter og kystoverdrev på
det vestlige og sydlige Bornholm samt i
Nordsjælland.

I Danmark udgør biotoperne oftest sto-
re stort set sammenhængende områder
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tæt på kysten. Ofte grænser de ind mod
land op til sommerhusbebyggelser, eller
ud mod kysten til skovbeplantninger el-
ler bymæssig bebyggelse. På disse lokali-
teter kan sommerfuglen være særdeles
talrig i gode år. Arten synes at trives på
både græssede og ugræssede lokaliteter.

Den enkelte lokalitet kan være lille som
i Storbritannien. Her angives en nedre
grænse for biotopstørrelsen på ca. 50 x 50
meter, samt at mange af de britiske bio-
topers størrelse næppe overstiger en hek-
tar (100 x 100 meter). På den enkelte af
disse små lokaliteter er populationen of-
test under 200 individer, hvoraf maksi-
malt en tredjedel kan ses på en enkelt
dag, når flyvetiden topper.

I det meste af Mellem- og Sydeuropa er
sommerfuglen et decideret bjergdyr. Det
er kun i den nordlige del af Storbritanni-
en og Skandinavien samt Nordøsteuro-
pa, at der findes lavlandspopulationer af
arten.

Historisk udbredelse
Sortbrun blåfugl blev i Danmark først er-
kendt og adskilt fra den mere udbredte
rødplettet blåfugl i 1960. Den danske ud-
bredelses tyngdepunkt viste sig hurtigt
at ligge langs Vendsyssels vestkyst. Der
var dog et enkeltfund fra Glatved strand
på Djursland i 1994, men her er arten
ikke senere genfundet.

Arten fandtes fra 1960 til 1990 i Nords-
jælland ved Rørvig og på Bornholms vest-
kyst fra 1960 frem til 1979. Årsagen til
artens forsvinden i Nordsjælland og på
Bornholm er tilgroning af lokaliteterne
med buske og træer.

Status 2020
I dag findes arten kun i et smalt bælte af
kystnære lokaliteter langs Nordjyllands
vestkyst fra Skiveren i nord til Tornby
Strand et stykke syd for Hirtshals. I det-
te område anses artens forekomst at væ-
re ganske stabil.

De nordjyske populationer tilhører un-
derarten ssp. vandalica, der er endemisk
for Danmark.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
sårbar (VU). Dette er to kategorier lavere
end kritisk truet (CR) som den blev vur-
deret til i 2003, uden at arten har øget
hyppighed eller udbredelse.

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Sortbrun blåfugls krav til levestederne
er ikke velundersøgt i Danmark. Som tid-
ligere nævnt findes arten i primær natur,
der ikke er påvirket i nævneværdig grad
af mennesker. Værtsplanten trives her i
den næringsfattige grå og grønne klit.

Værtsplanten skal gerne forekomme i
tætte bestande og gerne sammen med
andre blomsterplanter, da sommerfugle-
ne har brug for adgang til rigelige mæng-
der nektar.

Det er uvist, hvor vigtigt myrer er for
larvernes og puppernes overlevelse i na-
turen.

Holdes biotoperne fri for tilførsel af næ-
ringsstoffer og sprøjtemidler (herbicider
og insekticider) samt for opvækst af bu-
ske og træer, vil de formodentligt bevare
den karakter, de har i dag.

Små isolerede populationer vides at ha-
ve en begrænset overlevelsestid. Da som-
merfuglenes spredningsevne er meget
begrænset, er det vigtigt, at populatio-
nerne ligger så tæt, at der er mulighed
for udveksling af individer mellem de en-
kelte populationer, altså at de udgør en
metapopulation.

Trusler
De største trusler mod arten er kystero-
sion og den invasive art rynket rose også
kaldet hybenrose (Rosa rugosa). Yderli-
gere kan menneskelig påvirkning af lo-
kaliteterne ved udvidelse af eksisterende
sommerhusbebyggelser og ved vejanlæg
være en trussel.
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I 2012 tog havet en stor del af sortbrun
blåfugls biotop ved Skiveren, og kystero-
sion udgør et problem på de nordligste bi-
otoper fx ved Uggerby Å og Kjul Å.

I 2015 anlagdes en ny indfaldsvej til
Hirtshals, og i forbindelse med vejbyg-
geriet flyttede man 3000 m2 grønsvær
med værtsplanter for herved at bevare
biotopen. Den flyttede grønsvær med
værtsplanter overlevede flytningen. Ar-
ten er efterfølgende fundet ved Hirtshals,
så det ser ud til at populationen over-
levede at blive flyttet.

I sommerhusbebyggelser, der grænser
op til mange af sortbrun blåfugls leveste-
der, er rynket rose/hybenrose en yndet
prydplante. Længere mod syd i Thy ud-
gør store, tætte fladedækkende bevoks-
ninger af rynket rose et tiltagende pro-
blem i den grå og grønne klit. På sigt er
rynket rose derfor en stor potentiel trus-
sel, da store rosenkrat overskygger og
fortrænger den naturligt hjemmehøren-
de flora og hermed kvæler værtsplanten
blodrød storkenæb.

Sommerfuglen overvintrer i larvestadi-
et, og klimaforandringerne kombineret
med kvælstofnedfald vil kunne forringe
larvernes overlevelse, ved at mikrokli-

maet bliver koldere nede i vegetationen,
hvor larverne overvintrer.

Sortbrun blåfugl er vidt udbredt i Skan-
dinavien nord for den danske forekomst,
alligevel kan et koldere mikroklima tæn-
kes at udgøre et problem, da der i artens
nordlige udbredelse ligger et beskyttende
lag sne over larvernes overvintringskvar-
ter.

Alternativt kan larveoverlevelsen på-
virkes negativt af klimaforandringernes
tiltagende milde og våde vintre. Højere
temperatur og mere fugtighed kan med-
føre at larvernes stofskifte bliver for højt
til, at de har oplagret energi nok til at
overleve overvintringen, eller at larverne
angribes af skimmelsvampe.

Pleje
Det optimale er at forsøge at bibeholde
artens tilbageværende levesteder uæn-
drede.

Det er essentielt at undersøge, hvilke
værtsplanter hunnerne lægger deres æg
på, inden man forsøger sig med plejetil-
tag.

Det er vigtigt at undgå næringsstoftil-
førsel og sprøjtemidler i og omkring leve-
stederne.
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fugl hviler sig på
græsstrå, de karak-
teristiske hvide ringe
omkring undersidens
sorte pletter kan lige
anes på billedet.



Som tidligere nævnt er mange af artens
levesteder primær natur, men arten tri-
ves også i områder, hvor der græsses eks-
tensivt med enten køer eller heste. Som
nævnt under klitperlemorsommerfugl
(Argynnis niobe) kan den tiltagende
kvælstoftilførsel fra luften udgøre et pro-
blem i form af øget opvækst af græsser
der igen medfører til et koldere mikrokli-
ma. Det er et problem, der kan løses ved
ekstensiv græsning med kreaturer.

Vælger man græsning, bør der etable-
res aflastningsfolde. Herved kan dyrene
fjernes og der kan tilskudsfodres i tørre
år, hvor overgræsning ellers kunne ud-
gøre et problem.

Kysterosion bør forebygges så vidt mu-
ligt, og hvor den ikke kan undgås, bør
man forsøge at udvide levestedet ind i
landet. Dette kunne fx ved Skiveren gø-
res ved at rydde den skov, der afgrænser
biotopen indadtil. På de ryddede områder
bør man udplante eller udså værtsplan-
ten blodrød storkenæb.

Som tidligere nævnt afgrænses leveste-
derne ofte ind i landet af sommerhusbe-

byggelser. Her kunne krav om, at som-
merhusgrundene skal holdes som natur-
grunde, give arten mulighed for at brede
sig ind i landet. Igen vil udplantning/ud-
såning af værtsplanter langs grusveje i
sommerhuskvarterer og på sommerhus-
grunde kunne sikre en udvidelse af de
eksisterende levesteder.

Sommerhusområderne bør ikke udvi-
des, og det kan anbefales at sommerhu-
sejere informeres om blåfuglen fx via en
folder.

De steder, hvor skov- eller kratbevoks-
ning når helt ud til kysten, bør der ryd-
des, så den ikke udgør en barriere for ud-
veksling mellem de eksisterende popula-
tioner. Især rynket rose bør overvåges
tæt, så det sikres, at en bekæmpelse af
denne invasive art kan indledes tidligt.

Indhent gerne råd og yderligere oplys-
ninger fra specialister i dagsommerfugle
omkring pleje af levesteder for arten.

Se desuden de generelle afsnit. �
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