BLIV KLOGERE PÅ

SOMMERFUGLE
Vi kender alle til sommerfugle. De er smukke og iøjefaldende og de fylder os med glæde og naturen med liv. Sommerfuglen
er en indikator på, om naturen har det godt. Når et areal har mange forskellige arter af sommerfugle, er naturkvaliteten
god med masser af nektarrige planter, godt med lys, varme og gemmesteder.
En stor del af de danske sommerfugle er dog forsvundet inden for de seneste cirka 50 år, og de sommerfuglearter, som
er truede i Danmark, stiller helt specielle krav til deres levesteder. Men der er stadig håb for at stoppe udviklingen, og
du kan være med!
Der er 63 dagsommerfuglearter I Danmark i dag, hvor der tidligere var 75 arter. 23 arter er truede. I Ishøj er der registreret
24 arter af dagsommerfugle. De er alle almindelige arter, som er udbredt i det meste af landet. Du kan se et udpluk her.

Navn: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni)

Navn: Tidselsommerfugl (Cynthia cardui)

Navn: Det hvide W (Satyrium w-album)

Levested: Citronsommerfugl er som udgangspunkt knyttet til
skov- og moseområder, hvor værtsplanten forekommer, men den
kan flyve langt omkring og havner ofte i bynære områder langt
væk fra levestederne.

Levested: Tidselfuglen er tilknyttet det åbne land - enge, overdrev
og grøftekanter. Du kan også finde den i haver og andre steder,
hvor sommerfuglens værtsplanter gror

Levested: Det Hvide W findes mange steder hvor der findes mellemstore til store elmetræer der blomstrer hvert år. Den kendes fra
både byparker, langs veje og skovlysninger.

Flyveperiode: Maj - oktober

Flyveperiode: Juli - august

Værtsplanter: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke,
katost, græskar, kurveblomster, slangehoved, ærteblomst, rublad,
elm, rose, jernurt, snerle, vejbred, skærmplanter.

Værtsplanter: Forskellige arter af elme træer

Antal kuld pr. år: 1

Trækforhold: Overvintrer i Danmark

Flyveperiode: Marts - oktober
Værtsplanter: Tørst og Vrietorn
Antal kuld pr. år: 1
Trækforhold: Overvintrer i Danmark

Antal kuld pr. år: 1

Trækforhold: Tidselsommerfuglen er en træk-sommerfugl. Den
kan ikke overleve danske vintre og kommer hvert år fra Sydeuropa.

Navn: Dagpåfugleøje (Inachis io)

Navn: Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae)

Navn: Nældens takvinge (Aglais urticae)

Levested: Dagpåfugleøjer er knyttet til nælder og findes især på
frodige steder langs skovbryn, vandhuller, lavninger o.l. Om efteråret søger de ofte til haver for at fouragere på haveblomster og
overmoden frugt.

Levested: Kålsommerfugle findes overalt i det dyrkede land. Arten
er særlig hyppig i haver, der ikke sprøjtes med insektmidler.

Levested: Arten træffes overalt, hvor der er nælder, og allerede
i marts på solrige dage, dukker de første takvinger op. Nældens
takvinge er således en af de første rigtige forårsbebudere

Flyveperiode: April - september

Værtsplanter: Korsblomster, især kål, raps, strandsennep og
strandkål

Værtsplanter: Brændenælder
Antal kuld pr. år: 1
Trækforhold: Overvintrer i Danmark

SAMMEN OM ET VILDERE ISHØJ

Flyveperiode: Maj - oktober

Flyveperiode: Marts - oktober
Værtsplanter: Stor nælde og undertiden liden nælde

Antal kuld pr. år: 3-4

Antal kuld pr. år: 1-2

Trækforhold: Hvert år trækker mange nye individer op over
Danmark sydfra

Trækforhold: Overvintrer i Danmark

Navn: Almindelig blåfugl (Polyommatus icarus)

Navn: Lille ildfugl (Lycaena phlaeas)

Levested: Arten lever i kolonier på mange forskellige typer af tørre
og varme lokaliteter, dvs. på skrænter, i vejkanter, på brakmarker
og enge.

Levested: Lille Ildfugl er almindeligt forekommende over hele Danmark, man finder den dog oftest varme steder som overdrev, enge
og ruderater.

Flyveperiode: Maj - september

Flyveperiode: April - oktober

Værtsplanter: Æggene lægges enkeltvis på arter af ærteblomstfamilien, især Rødkløver, Hvidkløver, Harekløver, Gul Kløver mm.

Værtsplanter: Forskellige syrearter, sædvanligvis Almindelig Syre,
skræppe eller Rødknæ

Antal kuld pr. år: 2-3

Antal kuld pr. år: 3

Trækforhold: Overvintrer i Danmark

Trækforhold: Overvintrer i Danmark

