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Dagsommerfugle

Hvorfor se på sommerfugle?
 o De fortæller os noget om naturen. Hvor sommerfuglene 

lever er der også mange andre ikke så synlige insekter (de 
er indikatorart). 

 o De er afhængige af specifikke værts- og nektarplaner, 
mange arter er følsomme over for ændringer. 

 o Sommerfuglearterne er indbyrdes forskellige. 

 o Det er smukke dyr. 

 o Flere arter er i tilbagegang, der er derfor behov for en 
indsats for at sikre de sårbare arter.

Kendetegn
Kendes fra sværmere på, at de oftest hviler med vingerne 
klappet sammen. Dagsommerfuglene kan kendes på de 
kølleformede følehorn. 

Familier
Der findes i Danmark 4 almindelige familier. Ofte kan man kende familierne alene på sommerfu-
glenes farver:

 o Hvidvingefamilien: Hvide eller gule. 

 o Bredpandefamilien: Gule eller brune evt. med pletter (små). 

 o Takvingefamilien: Mangefarvede og farvestrålende. Randøje dog brune med øjepletter. 

 o Blåfuglefamilien: Oftest blå (små).
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Dagpåfugleøje (Takvingefamilien)
En af de mest almindelige og 
mest udbredte sommerfugle 
i Danmark. Larven lever på 
brændenælder. Overvintrer 
som voksen og har kun en 
generation årligt. 

Levested: Findes overalt i det 
åbne land, især i blomsterrige 
haver, fugtige skovbryn, moser 
og søer.

Græsrandøje (Takvingefamilien)
Danmarks talrigeste som-
merfugl. Ses ofte på blå/lilla 
blomster. Larven lever af for-
skellige græsser. Ligner meget 
Engrandøje, som også er 
meget almindelig i Danmark 
og lever mange af de samme 
steder.
 
Levested: På  steder med højt 
græs, der ikke gødes for meget.

Admiral (Takvingefamilien)
Træksommerfugl der kommer 
til Danmark fra Sydeuropa. 
Ankommer til Danmark sidst 
i maj. Den nye generation af 
sommerfugle som er udklæk-
ket i Danmark flyver sydpå i 
september og oktober. 
 
Levested: Overalt, især i 
fugtige skovlysninger, moser 
og frugthaver. Larven lever på 
brændenælder.

Alm. Blåfugl (Blåfuglefamilien)
Den mest udbredte art af alle 
i blåfugle-familien. Familien 
rummer mange sjældne 
og sårbare arter som er i 
tilbagegang.
 
Levested: Lysåbne, uforsty-
rrede og ikke gødede arealer. 
F.eks. overdrev, vejkanter og 
enge. Der skal være ærte-
blomster, som larven lever af. 

Nældens Takvinge (Takvingefamilien)
Danmarks nationalsom-
merfugl. Ses overalt og er 
meget talrig fra tidligt forår til 
sensommeren. Overvintrer 
som voksen sommerfugl i Dan-
mark, ses ofte i vindueskarme, 
på lofter eller lignende. Larven 
lever på brændenælder.
 
Levested: Overalt hvor der 
er brændenælder, ofte i nær-
heden af bebyggelser. 

Stregbredpande (Bredpandefamilien) 
Skiller sig ud fra de andre 
dagsommerfugle. De er små 
hurtige dyr, der kan minde om 
natsværmere. De er meget 
blomstersøgende på gule og 
blå/lilla blomster. Larven lever 
på forskellige græsser. 
 
Levested: Findes på solrige 
åbne og ugødede arealer med 
højt græs. 

Grønåret Kålsommerfugl (Hvidvingefamilien)
I modsætning til Stor og 
Lille kålsommerfugl æder 
den Grønårede kålsommer-
fuglelarve ikke kålplanter. 
Den lever derimod af andre 
korsblomstrede planter som 
f.eks. vandkarse og engkarse. 
Kendes fra de andre kålsom-
merfugle på de fremtrædende 
grønne ribber på vingerne.

Levested: Skov og på fugtige steder, men kommer også i det åbne 
land.

Citronsommerfugl (Hvidvingefamilien)
Forårsbebuder, flyver fra de 
tidligste forårsdage i marts. 
Ny generation ses talrigt i juli 
og august. Overvintrer som 
voksen i det fri mellem tæt 
vegetation. 
 
Helt afhængig af Tørsttræer 
eller Vrietorn, som larverne 
lever på.

Levested: Krat, skov, remiser eller haver hvor der er Tørst eller 
Vrietorn. 


