
Overblik

• Klarlæg æglægningsområder på loka-
liteten.

• Undgå sprøjtemidler nær levestedet
og undgå tilførsel af næringsstoffer.

• Ekstensiv græsning ved køer eller he-
ste efterår og vinter med ca. 0,1-0,2
storkreatur (SK) pr. hektar (70-140
kg pr. hektar).

• Græsning med får kan ikke anbefa-
les.

• På lokaliteter, der ikke tidligere har
været græsset, bør yngleområderne
frahegnes.

• Etablering af aflastningsfolde, hvor
dyrene mindst opholder sig fra april
til udgangen af juni, og hvor der kan
tilskudsfodres.

• Et alternativ til græsning kan være
et årligt høslet i efteråret. Maksimalt
1/3 af arealet bør slås med efterføl-
gende fjernelse af plantematerialet.

• For at skabe områder med bar jord
kan afskrælning af vegetationen for-
søges i mindre områder.

• Bekæmp tilgroning ved manuel fjer-
nelse af træer og buske.

• Inddragelse og braklægning af næ-
ringsfattig jord i umiddelbar nærhed
af eksisterende populationer.

Biologi
Gråbåndet bredpandes vingefang er mel-
lem 24 og 29 mm. Som nyklækket er for-
vingeoversiden dækket af et fint mønster
af grå og brune bånd. I vingeranden er
der på både for og bagvinge en række
små hvide pletter, som udgør et godt ken-
detegn. Sliddet på vingerne ved den hur-
tige flugt gør desværre ret hurtigt som-
merfuglene ensfarvet brune. Undersiden
er karakteristisk med sin dominerende
kanelbrune farve kun afbrudt af to ræk-
ker hvide pletter nær vingerandene. Ar-
ten minder ikke rigtigt om andre af vores
dagsommerfugle, men den kan forvek-
sles med den dagaktive natsværmer
marmoreret kløverugle (Euclidia mi),
som bredpanden ofte deler levested med.
Kløverugle adskilles lettest fra gråbån-
det bredpande ved landingen, idet svær-
meren nærmest dumper ned i vegetatio-
nen, mens bredpanden lander oppe i
vegetationen eller på bar jord og er langt
mere kontrolleret og elegant.
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Sommerfuglen er primært en forsom-
merart, men flyvetiden er ret lang. De
første sommerfugle klækker oftest i mid-
ten af maj, men den kan være på vinger-
ne allerede i begyndelsen af maj. I kølige
år kan den træffes helt frem til begyndel-
sen af juli måned. I Sydeuropa er arten
tvekuldet, så med klimaforandringerne
kunne et delvist andet kuld næsten for-
ventes i Danmark. Et meget fåtalligt an-
det kuld blev således registreret for
første gang i 2018.

Det enkelte individ kan leve ca. tre
uger, men levetiden er oftest væsentligt
kortere.

Sommerfuglen er en hurtig flyver, der
er særdeles vanskelig at følge i flugten,
og som med sine diskrete farver er meget
let at overse.

Arten er ret lokalitetstro, og langt de
fleste individer fjerner sig maksimalt 100

m fra klækkestedet. Enkelte individer
kan dog flytte sig mere end 500 meter og
måske op til over en kilometer. Grundet
den ringe spredningsevne, og da de en-
kelte populationer er ret individfattige,
bør der være flere eller helst mange egne-
de levesteder med en indbyrdes afstand
under 100-300 meter. Herved opstår den
metapopulationsstruktur, som anses for
at være nødvendig for artens overlevelse
på lang sigt. I et sådant netværk kan ar-
ten finde egnede levesteder trods årsva-
riationer i temperatur og nedbør, og her-
ved vil en lokal uddøen i tørkeår balan-
ceres af rekolonisering i mere favorable
år.

Arten er kun aktiv i varmt og solrigt
vejr. Den tilbringer en ret stor del af ti-
den med solbadning på den bare jord af-
brudt af blomsterbesøg. Her foretrækker
sommerfuglen gule blomster som kællin-
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getand (Lotus corniculatus) og håret hø-
geurt (Hieracium pilosella), men også ti-
mian er en yndet nektarkilde.

Hannerne er territoriehævdende enten
fra pletter på den bare jord, der benyttes
til solbadning eller fra udsigtsposter hø-
jere i vegetationen. Overflyves hannen af
et andet insekt, jages det i lynhurtig
flugt. Er det en hun eller han af samme
art, starter det med zig-zag flyvning lavt
over vegetationen, der afbrydes af en hid-
sig opadstigende spiralflugt. Sommer-
fuglen vender hyppigt tilbage til den plet
den lettede fra. Parringen foregår lavt i
vegetationen.

Om aftenen sætter sommerfuglene sig
ofte til hvile højt i visne blomsterstande,
her indtager den en karakteristisk hvi-
lestilling med taglagte vinger som en
natsommerfugl. I dårligt vejr er det ofte
muligt at finde sommerfuglen på disse
hvilesteder.

Værtsplanten er langt overvejende kæl-
lingetand (Lotus corniculatus), men også
sumpkællingetand (Lotus uliginosus) an-
gives. Kællingetand er en ret almindelig
plante, og man skulle derfor forvente, at
gråbåndet bredpande var langt mere ud-
bredt, men artens hunner finder kun
ganske få værtsplanter egnet til æglæg-
ning.

De værtsplanter, der accepteres af ar-
tens hunner, står oftest omgivet af ret lav
vegetation (5-15 cm) eller helt alene.
Yderligere vælger hunnerne kun større
ubeskadigede individer af værtsplanten,
der er omgivet mere eller mindre af blot-
tet jord eller sten. Efter at hunnen om-
hyggeligt har inspiceret adskillige værts-
planter, placeres ægget på en af værts-
plantens længere skud, der løber over
bar jord. Ægget afsættes nær skudspid-
sen på oversiden af bladet og gerne tæt
på bladstilken. Hunnerne er så kræsne
med æggets placering, at man ikke sjæl-
dent finder æg afsat af flere hunner på
samme plante.

Hunnen lægger således æggene, hvor
mikroklimaet er meget varmt, hvilket
utvivlsomt er en forudsætning for succes-
fuld larveudvikling.

Ægget er først gult, men skifter efter et
par dage farve til orange. Larven klæk-
ker efter 9-12 dage og spinder straks et
lille hus af to til tre blade. Inde i huset
æder den spæde larve kun bladenes
inderste cellelag. Efterhånden som lar-
ven vokser, ædes hele bladet, så det er
nødvendigt at flytte til et større hus med
jævne mellemrum. Flytningen sker om
natten, og larven forbliver i sine bladhu-
se under hele udviklingen. Huset holdes
rent, da larven skyder sine ekskrementer
ud af huset med betydelig kraft. Som
færdigudviklet larve spinder den i begyn-
delsen af august et lille overvintringshus
(hibernaculum), hvor den voksne larve
opholder sig hele vinteren. Efter overvin-
tringen indtager laven ikke føde men for-
pupper sig i marts/april i et løst spind på
jorden.

Puppen klækker efter 21-28 dage.

Levested
Arten foretrækker primært sandede jor-
de og kan således findes på kystnære he-
der, i de inderste klitter, på strandenge
og på sandede overdrev. De enkelte popu-
lationer er ofte små dvs. mindre end 50
individer.

Fælles for levestederne er en meget næ-
ringsfattig jord med ret lav vegetation og
en varieret flora, der ikke gødes og enten
er ugræsset eller græsses meget eksten-
sivt.

Historisk udbredelse
Tidligere var arten vidt udbredt i det me-
ste af Jylland, mens arten altid har været
ganske lokal på Øerne. I løbet af det 20
århundrede er den uddød på Fyn, på Lol-
land, samt på Midt- og Sydsjælland samt
forsvundet fra stort set alle indlandslo-
kaliteter i Jylland.
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Status 2020
Det eneste sted arten endnu holder fast
på Øerne er efter 1990 på Melby Over-
drev i Nordsjælland. I Jylland findes ar-
ten kystnært i det vestjyske mellem Hvi-
de Sande og Blåvand, i Thy, langs Jam-
merbugten og nord for en linje mellem
Hirtshals og Frederikshavn samt på det
sydlige Mols og på Læsø.

Arten blev rødlistet som truet (EN) i
2003. I Rødliste 2019 er arten vurderet et
trin lavere til næsten truet (NT), lidt
uforståeligt, da arten stadig må betrag-
tes som værende i stærk tilbagegang.

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Gråbåndet bredpandes krav til leveste-
derne er ikke velundersøgt i Danmark,
så vi må endnu engang støtte os til briti-
ske undersøgelser.

Arten forekommer udelukkende på let-
te, sandede, ugødede jorde, der enten ik-
ke græsses eller græsses meget eksten-
sivt. Disse relativt uberørte græsarealer

skal holdes fri for påvirkning af sprøjte-
midler i form af herbicider og insekti-
cider.

Der skal være adgang til nektarkilder i
form af blomster.

Vegetationshøjden på levestederne må
godt variere, men der skal være områder
med ganske lav (5-15 cm) vegetation, for
at der er egnede værtsplanter til æglæg-
ning. Det er også vigtigt med en vis form
for forstyrrelse, så der skabes blottet jord
omkring en del af værtsplanterne. Den
blottede jord giver et varmt mikroklima
til larveudviklingen, og udnyttes af de
voksne sommerfugle til solbadning.

Pletvis forekomst af buske eller små-
krat kan være med til at give læ til værts-
planterne og hermed et varmere mikro-
klima. Højere vegetation fx blomster-
stande udnyttes som hvilepladser, hvor
arten tilbringer natten.

Ideelt set skal der over et stort areal
være mange små områder beliggende i
umiddelbar nærhed af hinanden, der op-
fylder de ovennævnte kriterier. Dette
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skyldes, at arten har en ringe spred-
ningsevne samt forekommer i ret små po-
pulationer på under 50 individer. For at
de enkelte delpopulationer kan overleve
på længere sigt, skal de derfor indgå i en
større løst sammensat metapopulation.
Afstanden mellem de enkelte delpopula-
tioner bør ikke overstige 100-300 meter.
Der må ikke være større barrierer som le-
vende hegn eller lignende, der adskiller
de potentielle levesteder.

Trusler
Artens tilbagegang skyldes primært tab
af egnede levesteder. Naturlige upåvir-
kede græsarealer er med tiden blevet op-
dyrket eller udnyttet landbrugsmæssigt,
så de enten gødes, overgræsses eller un-
dergræsses. Denne omlægning medfører,
at arten ikke længere kan finde egnede
værtsplanter til æglægning.

Græsses der for intensivt, beskadiges
værtsplanterne og bliver herved uegnede
til æglægning. Et for højt græsningstryk
vil også føre til et stort tab af æg og lar-
ver, der jo tilbringer de ni af årets måne-
der på værtsplanten.

Andre trusler er ophør af ekstensiv
græsning og efterfølgende tilgroning. Ar-
tens levesteder udgør ofte de tidlige sta-
dier i en naturlig succession. Overlades
levestederne til sig selv, vil de med tiden
blive uegnede for arten.

Manglen på egnede levesteder fører til,
at de enkelte populationer efterhånden
omgives af intensivt drevet landbrugs-
jord og herved fragmenteres og isoleres
fra hinanden. Denne isolation vil føre til
tab af genetisk variation, og med tiden vil
populationen uddø.

Næringsstoftilførsel fra luften udgør et
problem, da det vil føre til tiltagende ve-
getationshøjde og hermed et koldere mi-
kroklima.

Effekten af klimaforandringerne med
mere varme og mere nedbør er svær at
gisne om. Arten er hos os i den nordligste

del af sin europæiske udbredelse, og der-
for kunne et varmere klima måske tæn-
kes at påvirke arten i en positiv retning.
En negativ påvirkning via øget dødelig-
hed hos de overvintrende larver kan dog
ikke udelukkes.

Pleje
Helt firkantet bør man starte med to ba-
sale ting. Dels at friholde eksisterende le-
vesteder for sprøjtemidler og gødskning,
og dels at Klarlægge artens yngleområ-
der på lokaliteten inden der udføres ple-
jetiltag.

Endnu mangler der i høj grad detaljeret
viden om, hvordan plejen bør tilrettelæg-
ges på artens danske levesteder. Vælger
man at forsøge ekstensiv græsning på
tidligere ugræssede arealer, ville det af
forsigtighed være optimalt at indhegne
yngleområderne. Herefter kan det vur-
deres, om græsningens effekt på de om-
liggende arealer er positiv, altså om der
skabes nye potentielle yngleområder.

Britiske undersøgelser viser, at en form
for græsning eller slid ofte er nødvendigt
for pletvist at holde vegetationshøjden
nede under de fem cm, der foretrækkes af
artens hunner ved æglægningen. Græs-
ning ved køer eller heste bør foretrækkes
fremfor fåregræsning. Dette skyldes, at
køer og hestes græsning giver en mere
varieret vegetationshøjde, og fordi de i
højere grad træder vegetationen op og
skaber områder med blottet jord. Den
varierede vegetationshøjde tilgodeser ar-
tens behov for såvel æglægningssteder
som hvilesteder.

Det anbefales, at græsningen udføres i
et rotationsregime med etablering af af-
lastningsfolde. Der græsses i efteråret og
om vinteren. Herefter overføres dyrene
til aflastningsfolden, og græsning undla-
des mindst fra april til udgangen af juni.
Årsagen til dette er, at hunnerne ikke
lægger æg på beskadigede værtsplanter.
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Ekstensiv græsning af artens tilbage-
værende store jyske forekomstområder
med ca. 0,1- 0,2 storkreatur pr. ha i rota-
tion vil kunne bidrage til at skabe en
variation i vegetationshøjden over større
områder. Herved vil der kontinuerligt fo-
rekomme egnede yngleområder på trods
af årsvariationer i nedbør og temperatur.
Desuden vil man kunne bibeholde et ret
tæt netværk af indbyrdes forbundne del-
populationer, som er nødvendigt for at
opretholde en modstandsdygtig metapo-
pulation.

Vurderes det, at græsning ikke er mu-
ligt, kunne et enkelt høslet i efteråret
være et alternativ. Ved høslet bør maksi-
malt 1/3 af arealet slås årligt, og det slåe-
de materiale skal fjernes.

Afskrælning af vegetationen i mindre
områder bør også forsøges, hvis det kni-
ber med at skabe områder med bar jord.
Det tager dog flere år, før værtsplanterne
opnår en størrelse, så de er egnede til æg-

lægning. En medvirkende årsag til, at
arten har kunnet klare sig på Melby
Overdrev gennem så mange år, skyldes
sandsynligvis det slid på vegetationen,
som militærets køretøjer skabte samt
harvning af brandbælter med nogle års
interval.

Opvækst af træer og buske bør holdes
nede. Gerne ved manuel rydning da det
er det mest skånsomme.

På isolerede levesteder er langtidsover-
levelsen også afhængigt af at arten kan
sprede sig til nærliggende (100-300 me-
ters afstand) egnede levesteder. Her bør
der således være fokus på mulig inddra-
gelse og braklægning af marginal land-
brugsjord i levestedets umiddelbare nær-
hed.

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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Levested for gråbåndet bredpande, bemærk områderne med åben jord. Arten yngler, hvor
værtsplanten kællingetand står omgivet af bar jord.


