
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Planlæg plejen efter de tre trin om-

talt ovenfor: Pleje af små populatio-
ner, pleje af stabile populationer
(randzonen) og etablering af nye leve-
steder i nærheden af eksisterende
populationer.

• Overvåg plejens virkning og juster
straks, hvis plejen får skadelig virk-
ning.

• Små og truede populationer hjælpes
med små og målrettede tiltag med
henblik på at fremme spiring af klok-
ke-ensian. Dette omfatter afskræl-
ning af tørv i baner, pletvis
afbrænding, buskrydning samt forsig-
tig vandstandshævning.

• Afgræsning på små levesteder må ik-
ke finde sted.

• Afgræsning på store arealer skal
være meget ekstensiv, og de græssen-
de dyr bør ikke have adgang til blå-
fuglens yngleområder i månederne
juni-august.

• Skab nye bestande af klokke-ensian
og værtsmyre på steder, hvor det

ikke kan skade eksisterende popula-
tioner af ensianblåfugl, men indenfor
spredningsafstanden for eksisterende
populationer.

• Skab varierede mikro-levesteder med
dværgbuske og græstuer for værts-
myren og forstyrrelser af jordoverfla-
den for klokke-ensian.

Biologi
Ensianblåfugl er en af vores største blå
sommerfugle med et vingefang på 30-35
mm og en brunliggrå underside med sto-
re, grove, sorte pletter og kun en smule
blå bestøvning på vingerne ved kroppen.
Oversiden hos hannen er mat blå, og selv
helt friske dyr er ikke skinnende blå i far-
ven som hos andre blåfugle. Hunnens
vinger er blå og sorte eller mørkegrå på
den yderste tredjedel og forkanten af vin-
gerne, så de sorte pletter på forvingernes
overside kan være svære at se.

Arten kan forveksles med både sort-
plettet blåfugl (Phengaris arion) og isblå-
fugl (Polyommatus amandus), men disse
to arter flyver så godt som aldrig på sam-
me levested som ensianblåfugl. Desuden
har undersiden af vingerne hos isblåfugl
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en række orange pletter langs bagvinge-
kanten, og hannen har en lysende blå
overside. Hos sortplettet blåfugl har beg-
ge køn en række sorte pletter på forvin-
gerne, og alle vinger er klart blå på over-
siden.

Levetiden for de voksne individer er
sædvanligvis kun nogle få døgn afhængig
af vejrforholdene. Enkelte individer kan
dog leve i op til 10 dage. Sommerfuglens
hovedflyvetid er de første tre uger af juli,
men arten kan i tidlige år findes fra midt
i juni og som det seneste i begyndelsen af
august. Artens årlige flyvetid strækker
sig i reglen over ca. 3 uger.

Hunnen af ensianblåfugl lægger i Dan-
mark sine æg på klokke-ensian (Gentia-
na pneumonante), som er larvens værts-
plante. Muligvis kan arten også bruge de
toårige arter af Gentianella fx bredbæg-
ret ensian (Gentianella campestris) som

værtsplante, men dette er ikke dokumen-
teret for Danmark.

Larven lever ca. 14 dage inde i frøkap-
slen af ensianblomsten, hvor den æder de
umodne frø. Ofte er der flere larver i den
samme frøkapsel, men i modsætning til
larverne af sortplettet blåfugl, er larver-
ne ikke kannibaler. Når larverne har
skiftet hud tredje og sidste gang, gnaver
de sig ud af frøkapslen og lader sig sidst
på eftermiddagen falde til jorden. Her
skal de adopteres af en arbejder af værts-
myren, som skal være en art stikmyre
(slægten Myrmica). I Danmark er værts-
myrerne korttornet stikmyre (M. rubra)
eller almindelig stikmyre (M. ruginodis).
I modsætning til i Centraleuropa, benyt-
tes engstikmyre (M. scabrinodis) ikke
som vært i Danmark.

Den benyttede art af værtsmyre kan
variere fra lokalitet til lokalitet og sågar
indenfor den samme lokalitet. I nogle til-
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Hun af ensianblåfugl der suger nektar på klokkelyng. Klokkolyng og hedelyng er ofte de eneste
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fælde er det påvist, at en del af en popula-
tion af blåfuglen benytter en art værts-
myre, medens en anden del benytter en
anden art værtsmyre. På en given lokali-
tet forekommer der ofte 2-4 arter af stik-
myrer.

Larven er »født« med evnen til at danne
de nødvendige duftstoffer (pheromoner),
som efterligner de duftstoffer, som ken-
detegner værtsmyrens larver. Når en ar-
bejder af værtsmyren finder blåfuglelar-
ven, bliver myren derfor narret til at tro,
at det er en larve af myrens egen yngel,
som er kommet væk fra myreboet. Blå-
fuglelarven bliver derfor som regel og ef-
ter ganske kort tid taget af en myre og
transporteret hjem til myreboet. Her bli-
ver den nu passet og plejet af myrerne,
som var den deres egen yngel. Ikke bare
bliver blåfuglelarven fodret og holdt ren,
men den fortærer også myrernes æg og
larver.

Da et myresamfund kan rumme mange
blåfuglelarver, op til 10-20 stk., bliver
myrernes yngel ofte hurtigt ædt væk,
men dette hjælper blot til, at arbejder-
myrerne fokuserer mere på at fodre og
pleje blåfuglelarverne. Blåfuglelarvernes
duftstof er så stærk en stimulus, at lar-
verne uden videre kan æde myreynglen
uden selv at blive angrebet af myrerne.

I løbet af efteråret vokser blåfuglelar-
verne til ca. 12 mm og overvintrer i myre-
boet. Hvis der er dårlige fødeforhold for
myrerne om efteråret, kan en del af blå-
fuglelarverne gå i stå tidligt i udviklin-
gen og i stedet overvintre som små lar-
ver. I løbet af foråret kan disse små lar-
ver enten nå at vokse sig store sammen
med de øvrige store larver, eller de kan
leve i myreboet hele sommeren og over-
vintre for anden gang og først blive til
sommerfugle det andet år. På denne må-
de kan populationen bedre overleve en
sæson med dårlige livsforhold på leve-
stedet.

Forpupningen sker sidst i maj eller
først i juni i de øverste kamre af myrebo-
et, og sommerfuglen klækker tidligt om
morgenen, hvor myrerne endnu er ret
passive af morgenkøligheden. Også pup-
pen bliver passet og bevogtet af myrerne,
idet den både har stimulerende duftstof-
fer og kan udsende vibrationer, som my-
rerne reagerer på.

Hannerne flyver patruljerende om-
kring for at lede efter de nyklækkede
hunner, som hurtigt bliver parret, i reg-
len den samme dag som de er klækket, og
i løbet af deres levetid kan hunnerne nå
at lægge 50-100 æg. De vælger omhygge-
ligt blomster af klokke- ensian, som er i
knop, og en hun kan afsætte flere æg på
den samme blomst. Andre hunner vælger
ofte den samme blomst til æglægning, så
man kan finde enkeltblomster med op
mod 25-30 æg.

Ensianblåfuglen besøger gerne blom-
ster, men ofte er nektarkilderne på ar-
tens levesteder ganske sparsomme og ud-
gøres stort set af klokkelyng (Erica tetra-
lix) og hedelyng (Calluna vulgaris).

Ensianblåfuglen er normalt en meget
standfast sommerfugl, som kun bevæger
sig korte afstande indenfor levestedet,
dvs. gennemsnitligt mindre end 50 m og
højst 300-500 m. I områder med delpopu-
lationer kan hunner dog bevæge sig over
større afstande, op mod en til to kilome-
ter, i deres søgen efter værtsplanter.

Populationsstørrelserne er ofte relativt
små, dvs. nogle hundrede individer. På
større levesteder eller områder med flere
dellevesteder kendes populationer på
nogle tusinde individer. Dog kan popula-
tionsstørrelserne variere meget fra år til
år især afhængig af vejret det forudgåen-
de efterår og forår. Har det været koldt
og regnfuldt eller meget tørt, har værts-
myrerne haft et dårligt fødegrundlag, og
dermed får myresamfundene færre ar-
bejdere og dermed mindre kapacitet til at
brødføde blåfuglelarver.
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Levested
Ensianblåfugl lever på hedemoser, fugti-
ge heder og sjældnere i klitlavninger. Ar-
ten kan desuden forekomme på tørvep-
rægede moser ved søer og vandløb. Der
kendes nogle ganske få og ældre fund af
arten fra tørre biotoper på kalkholdig
jord, hvor arten muligvis har levet på to-
årige arter af ensian og hos en tørbund-
selskende værtsmyre, men dette har ikke
kunnet sandsynliggøres endsige doku-
menteres.

Historisk udbredelse
Ensianblåfugl har en samlet udbredelse,
som strækker sig fra Læsø over Himmer-
land, langs den jyske vestkyst til Frøslev
Mose i Sydøstjylland og Midtjylland. Ar-
ten forekom tidligere på mange lokalite-

ter indenfor det nuværende udbredelses-
område foruden på enkelte lokaliteter i
Østjylland, men arten er de seneste
30-40 år forsvundet fra mange små leve-
steder. Forekomsten er i dag spredt og
delt i to hovedområder, dels i det nordlige
Jylland fra Læsø til Hanstholm, og dels i
det sydvestlige Jylland fra Ringkøbing
Fjord og Billund mod syd til Frøslev
Mose. Kun på Læsø og i området fra Blå-
vand mod nord til Henne Strand og må-
ske på Fanø og Rømø synes arten at have
en del små levesteder på de udtrakte he-
deområder.

Status 2020
Arten er gennem de sidste 20-30 år for-
svundet fra en del af sine levesteder, men
det mere nøjagtige omfang kendes ikke.
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Arten anses i Rødliste 2019 for truet på
grund af opdyrkning, dræning, randpå-
virkning fra landbrug og eutrofiering ge-
nerelt. Disse negative faktorer er dog af
overordnet art, og konkret er det proble-
mer som tilgroning med især birk og
skovfyr og øget vækst af blåtop pga. dræ-
ning og kvælstoftilførsel fra luften i sam-
menhæng med manglende forstyrrelse af
jordoverfladen på levestederne.

Arten må anses for at have et påtræn-
gende behov for målrettet pleje og sikring
af de eksisterende levesteder, og da den
vurderes stadig at have mere end 25 leve-
steder, er det stadig muligt at sikre og
øge artens forekomst ved en målrettet
indsats.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
VU (sårbar).

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Ensianblåfugl kræver i sagens natur til-
stedeværelse af såvel værtsplante som
værtsmyre, men da de to værtsarter ikke
nødvendigvis har sammenfaldende krav
til levestedet, skal et levested for ensi-
anblåfuglen have en stor variation med
en mosaik af mange mikro-biotoper. På
et optimalt levested forekommer 30-40 %
af planterne af klokke-ensian indenfor
værtsmyrens fourageringsområde, og en
levedygtig population af ensianblåfuglen
kræver, at mindst 10% af værtplanterne
vokser indenfor værtsmyrens fourage-
ringsområde, som er 2-3 m fra myreboet.

For at kunne trives og opretholde en
stor bestand kræver klokke-ensian, at
der sker forstyrrelser i jordoverfladen in-
denfor en afstand af 1-2 m fra frøsætten-
de planter. Frøene bliver med vindens
hjælp drysset ud af frøkapslerne, så
spredningsevnen er meget begrænset.
Da blåfuglens larver lever af frøanlægge-
ne, skal planterne optimalt stå talrigt
men spredt i terrænet. Samtidig skal der
være en god spredning på ensian-popula-

tionens blomstringsperiode, da en talrig
forekomst af blåfuglen ellers kan være et
problem ved at decimere ensianbestan-
dens frøsætning. Optimalt skal et leve-
sted desuden have en bestand af klokke-
ensian i forskellige udviklingsstadier
med løbende opvækst af nye planter. Le-
vestederne kan let blive »for gamle« med
et tykt lag af tørv og græs, hvor frøene af
ensian ikke kan spire, og hvor bestanden
af ensian efterhånden bliver mere og me-
re senil og langsomt uddør.

Værtsmyren foretrækker i reglen lidt
mere tørre og mere stabile levesteder end
klokke-ensian, og den forekommer derfor
ikke nødvendigvis på det samme mikro-
levested som ensianplanterne. Men for at
blåfuglelarverne skal kunne adopteres af
værtsmyren, skal dennes samfund ligge
indenfor en radius af 1-2 m fra værts-
planter med larver. Tætheden af værts-
myrens samfund er i reglen et pr. 5-10
m2. I visse tilfælde kan tætheden være
helt op til et samfund pr. m2. Værtsmy-
ren tåler ikke længerevarende oversvøm-
melse af samfundene, dvs. flere måneder.
I tilfælde af voldsom forstyrrelse af my-
rernes levested fx ved tørveskrælning el-
ler afbrænding, kan værtsmyren genind-
vandre i løbet af nogle få år, med mindre
indgrebet omfatter store arealer. Myrer-
ne kan spredes dels få meter ved »knop-
skydning« fra eksisterende myresam-
fund og dels noget større afstande ved
hjælp af sværmende hanner og dronnin-
ger. Myrerne kan dog tilsyneladende
overleve en overfladebrand om vinteren,
da myresamfundet på det tidspunkt be-
finder sig tilstrækkeligt dybt under jord-
overfladen.

Trusler
En af de største trusler for ensianblåfug-
len er, at levestederne i stigende grad bli-
ver bevokset med træer især birk og fyr
fremmet af næringstilførsel fra luften.
Opvæksten af træer og buske medfører
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en øget dræning af levestedet. Desuden
øges tilgroningen med især græsarten
blåtop. På sådanne levesteder kan frø af
klokke-ensian ikke spire, og populatio-
nen af ensian vil efter nogle år forsvinde
og dermed også populationen af ensian-
blåfugl.

På små levesteder, som der ofte er tale
om, dvs. 0,5-1 ha, kan græssende dyrs af-
gnavning af ensianplanterne være et al-
vorligt problem, som helt kan udrydde en
population af blåfuglen på et øjeblik. Kre-
aturer og hjortevildt æder gerne blom-
strende ensian, og sker dette i ugerne op
til og i blåfuglens flyvetid, hvor æggene
lægges på blomsterknopperne, kan det
være fatalt for blåfuglen.

Da værtsmyren ikke tåler længereva-
rende oversvømmelse, dvs. ud over al-
mindelig vinter- og forårsoversvømmel-
se, kan en hævning af vandstanden på
hedemoser være en trussel.

Det er ukendt i hvor høj grad klima-
forandringerne, specielt en højere gen-
nemsnitstemperatur i sommerperioden.
påvirker værtsmyrerne. Da de enkelte
arter af stikmyrer har ret snævre tole-
rancer for den optimale temperatur, er
det meget muligt, at en stigende generel
temperatur medfører, at værtsmyren
ændrer typen af levested så meget, at der
ikke længere er overlap med forekomsten
af klokke-ensian.

Pleje
Den optimale pleje af et levested for ensi-
anblåfuglen består i at skabe en biotop
med en vedvarende mosaik af våde og
tørre småarealer med både forstyrret
jordoverflade, hvor ensian kan spire og
trives, og småarealer med ældre og mere
stabil vegetation i form af dværgbuske
som fx hedelyng og mos- eller græstuer,
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Larve og puppe af ensianblåfugl i et kunstigt myrebo. Bemærk hvordan myrerne bevogter og
plejer larven og puppen



hvor værtsmyren kan etablere sine sam-
fund.

Inden en plejeindsats iværksættes, må
forekomst af både værtsmyre og værts-
plante registeres, hvilket ret let og med
fordel kan ske i sensommer eller efterår,
hvor visne klokke-ensian med evt. fore-
komst af de hvide æg fra blåfuglen er
nemme at se. Registrering af forekomst
af værtsmyren må ske i perioden juni til
september.

En plejeindsats kan groft opdeles i tre
typer afhængig af udgangspunktet.

I tilfælde af, at der er tale om en lille og
truet population på et lille levested, dvs.
under ca. 1 ha, er små og målrettede ind-
satser relevante. Det gælder om at sikre
og forbedre leveforholdene for den eksi-
sterende lille population af ensianblå-
fugl, så bestanden ikke uddør. Leveste-
det kan forbedres ved hjælp af afskræl-

ning af tørv (»sod-cutting«) i baner, ikke
flader, pletvis afbrænding, rydning af op-
vækst og meget forsigtig vandstands-
hævning. Afskrælning eller afbrænding
skal ske indenfor 1-2 m fra frøsættende
ensian-planter

I næste trin eller i tilfælde af en større
levested med en stabil population af blå-
fuglen, bør man forsøge at udvide yngle-
området, så randområderne omkring le-
vestedet forbedres, og populationen af
blåfuglen og dens to værter dermed øges
og stabiliseres. I randzonerne kan der be-
nyttes mere drastiske metoder som af-
skrælning eller afbrænding af større are-
aler, rydning af træer og større buske og
meget ekstensiv afgræsning udenfor en-
sians blomstringstid i juni-august. Det er
en fordel at bevare lævirkningen fra en-
keltstående træer og buske. Afbrænding
skal ske på skiftende tidspunkter af året,
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Levested for ensianblåfugl med klokkelyng og klokke-ensian. Vegetationen skal gerne forstyr-
res mere end vist på billedet, for at fremme spiring af nye værtsplanter.



da der ellers kan ske en genetisk forskyd-
ning mod ensian-planter, som blomstrer
på tidspunkter, hvor blåfuglen ikke fly-
ver.

Det tredje og ganske langsigtede trin er
etablering af nye levesteder i nærheden
af en eksisterende population, dvs. in-
denfor en afstand af ca. 1 km. I dette trin
skal der ikke tages meget hensyn til be-
stande af klokke-ensian og ensianblå-
fugl, og derfor kan omfattende og mere
hårdhændede metoder benyttes på større
arealer. Det kan fx være afskrælning el-
ler afgravning, afbrænding med nogle års
mellemrum og på forskellige tidspunkter
på året samt afgræsning. Udsåning af
klokke-ensian på bearbejdet jord kan og-
så fremme etableringen af nye levesteder
for blåfuglen.

Som andre organismer med meget be-
grænset forekomst, har ensianblåfugl
brug for en metapopulationsstruktur,
dvs. flere eller mange enkeltpopulationer
med mere eller mindre forbindelse med

hinanden, med mindre en enkelt popula-
tion forekommer på både et stort areal og
har en stor bestandsstørrelse.

En meget ekstensiv afgræsning af me-
get store arealer, som indeholder en eller
flere populationer af ensianblåfuglen, er
en god løsning på lang sigt. Det er dog
også her nødvendigt med en overvågning
af effekten, og der kan være behov for en
frahegning af små og sårbare yngleloka-
liteter i juni, juli og august. På våd hede
anbefales et græsningstryk på 0,06 til
0,03 dyr pr. ha for kvæg og 0,12 til 0,06
dyr pr. ha for hest, men der skal tages
højde for et eventuelt allerede eksiste-
rende græsningstryk fra fx kronvildt.
Heste har den fordel, at de både træder
huller i vegetationen og er ret selektive
græssere, som ofte undgår at æde ensian.
Der må ikke tilskudsfodres.

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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Blåfugle og ildfugle ynder at hvile på græsstrå, og ofte med hovedet nedad. Her en han af ensi-
anblåfugl, bemærk den karakteristiske matblå grundfarve.


