
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Etabler et større antal mindre ryd-

ninger i tæt afstand til de eksisteren-
de populationer.

• Skab 15-25 m brede lysåbne bånd ved
rydning af træer, hvor de forekommer
i tætte bevoksninger.

• Etabler mindst 10-20 m brede rabat-
ter langs de skovveje der forbinder
eksisterende populationer og nye ryd-
ninger. Rabatterne skal slås i rota-
tion og mosaik om vinteren, og det
afskårne materiale bør fjernes.

• Stop dræning af fugtig skov og rabat-
ter, hvor det forekommer.

• Undlad at indføre ukontrolleret af-
græsning, fx rewilding, på artens le-
vesteder.

Biologi
Sortplettet bredpande er 22-28 mm i vin-
gefang. Grundfarven er orange-gul med
udbredte sorte tegninger på oversiden af
forvingerne. Oversiden af bagvingerne er
sortbrun med gule tegninger. Hannen

virker langt overvejende gul, medens
hunnen synes mere sort.

Sommerfuglen kan ikke umiddelbart
forveksles med andre danske dagsom-
merfugle. Den kan dog overfladisk minde
om den dagaktive natsommerfugl kløve-
rugle, Euclidia glyphica, som tilmed kan
findes på samme levested og tidspunkt
som sortplettet bredpande.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra slutningen af maj til sidst i juni.
Flyvetiden kan forskydes lidt efter tem-
peraturen i foråret. Levetiden af den en-
kelte sommerfugl er sjældent mere end to
uger, oftest meget kortere.

Arten varierer som de fleste dagsom-
merfugle en del i populationsstørrelse fra
år til år. Som regel er arten ikke talrig
selv på gode levesteder men findes en-
keltvis. Enkelte år kan arten dog have en
opblomstring på en lokalitet og være gan-
ske talrig.

Sommerfuglene er stærkt stedbundne
og flyver som regel ikke udenfor leveste-
det. Langt de fleste individer i en popula-
tion bliver på det sted, hvor de er klæk-
ket. Sandsynligvis er deres aktionsradi-
us normalt ikke meget mere end højst et
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par hundrede meter. Enkelte individer
strejfer lidt længere omkring og kan kolo-
nisere egnede ubesatte områder i nær-
heden.

Arten har en ret skjult levevis, og ofte
finder man den kun, hvis man leder spe-
cifikt efter den, i hvert fald på lokaliteter,
hvor den er fåtallig.

Sommerfuglen er en flittig blomsterbe-
søger og benytter fortrinsvis storkenæb
(Geranium sp.) og fladstjerne (Stellaria
sp.) og flere andre nektarplanter.

Hannerne opretholder små territorier
på et lille område langs en skovvej, hvor
de sidder på græsser eller større blade af
højere urter samt på lavere træer og bu-
ske. Herfra flyver de ud og skræmmer
andre hanner væk eller opsøger forbi-
passerende hunner.

Begge køn sidder ofte på blade, til tider
ret højt over jorden, og soler sig.

Til æglægning vælger hunnerne for-
trinsvis individer af værtsplanten, som
vokser i halvskygge under buske, i kan-
ten af skovbryn, i grøfter, langs skrænter
eller lignende steder, gerne hvor der er
fugtigt, eller hvor der er udsivende vand.

Artens larve lever udelukkende på for-
skellige græsarter. I Danmark er den fo-
retrukne æglægningsplante ikke under-
søgt nøjere, men hunnerne benytter både
engrørhvene (Calamagrostis canescens)
og miliegræs (Milium effusum) samt mu-
ligvis flere andre græsser som fx almin-
delig kvik (Elymus repens) og skov-stil-
kaks (Brachypodium sylvaticum).

Æggene lægges enkeltvis eller nogle få
stykker sammen på værtsplanten.

Larven klækker af ægget efter et par
uger. Den lever skjult i et rør af sammen-
spundne blade af værtsplanten og æder
fortrinsvis om natten. Den fuldvoksne
larve kan leve mere frit på bladene, hvor
den sidder på en spunden silkepude. Den
er som voksen lyst grågrøn med smalle
hvidgullige længdestriber og med et mør-
kere hoved.

Larven overvintrer som voksen, og
uden at tage yderligere føde til sig for-
pupper den sig om foråret på et tørt græs-
strå i skovbunden. Puppestadiet varer
14-21 dage.

Levested
Sortplettet bredpandes levesteder i Dan-
mark er og har fortrinsvis været på skov-
enge, i skovbryn og langs skovveje og
grøfter i mere eller mindre lysåbne frodi-
ge fugtige blandede løvskove med halvhøj
urtevegetation.

Arten opholder sig fortrinsvis i grænse-
området mellem lysåbne områder og me-
re skygget skov. Den kan på enkelte leve-
steder også sekundært ses i mørkere
skov, hvor den sammen med skovrandøje
kan være den eneste dagsommerfugl i de
små lysbrønde.

På gode lokaliteter findes der som regel
et større antal egnede små levesteder i
umiddelbar nærhed af hinanden.

Historisk udbredelse
Sortplettet bredpande har været lokal og
sjælden i Danmark, siden den blev kon-
stateret for første gang i 1941. Fra 1960-
1980 forekom arten lokalt og i nogle år
talrigt på en lille snes levesteder især i
østlollandske skove og enkelte steder på
Falster.

Arten forsvandt fra Falster omkring
1970, og fra 1980’erne satte en kraftig til-
bagegang ind også på Lolland. Først i
1990’erne forekom den kun fåtalligt på
knap 10 lokaliteter. Som et af de sidste
områder udenfor skovområderne om-
kring Maribo Søerne forsvandt den fra
Hamborg Skov omkring 2010.

Status 2020
Sortplettet bredpande har indenfor de
sidste 5 år været intensivt eftersøgt på
sine tidligere levesteder. Desværre har
det været med negativt resultat, så det
kan med ret stor sikkerhed antages, at
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den i dag kun findes fåtalligt nogle få ste-
der centreret omkring Storskov ved Ma-
ribo på Lolland (Storskov, Søholt, Hulde-
gave, Favrsted Skov, Holmeskov, Svine-
kobbel, Skelsnæs med flere). Arten er
også i Storskov blevet mere og mere få-
tallig år for år og ses nu som regel kun i
ganske få individer.

De danske entomologiske foreninger
indførte en populationsbeskyttelse af ar-
ten i 2012.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
CR (kritisk truet), og er fredet fra 2021.

Krav
Sortplettet bredpandes præcise krav til
levestederne kendes ikke til fulde, og i
Danmark er artens livskrav ikke under-
søgt i detaljer.

Arten kræver fugtige halvnæringsrige
lysåbne skovområder med mange lysnin-
ger, brede rabatter langs skovvejene og
åbne græsområder.

Et kronedække på omkring 25-40% er
passende for arten i yngleområderne.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte.

Det er vigtigt med en stor bestand af eg-
nede værtsplanter.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den be-
hov for et levestedsareal på mindst 5 hek-
tar som til stedse opfylder både den voks-
ne sommerfugls og larvens behov. Sand-
synligvis har arten også behov for, i hvert
fald, hvis den skal kunne overleve på
lang sigt, at der opretholdes en metapo-
pulation bestående af flere mindre popu-
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lationer med mere eller mindre konstant
kontakt til hinanden.

Det er vigtigt med et godt udvalg af
nektarplanter i artens flyvetid. Især lave
planter på under 25 cm bliver foretruk-
ket af arten.

Trusler
Sortplettet bredpande er en af Danmarks
mest truede dagsommerfugle, og findes i
øjeblikket kun på ganske få og nærtlig-
gende lokaliteter.

De største trusler mod arten må i dag
anses for at være tilgroning og tilplant-
ning samt fortsat dræning af levesteder-
ne.

Desuden er opretholdelse af produkti-
onsdriften af skovene, hvor arten lever,
en stor trussel. Driftsformer med mang-

lende kontinuitet af lysninger og mangel
på soleksponerede kanter langs skovveje
skaber ikke egnede ynglesteder.

Samtidig slåning af alle rabatterne
langs skovvejene, især den tidlige som-
merslåning, er en alvorlig trussel mod
arten.

Næringstilførsel fra omkringliggende
landbrugsarealer samt luftbåret kvæl-
stofforurening er ligeledes en trussel for
arten.

Intensiv afgræsning eller storstilede og
ukontrollerede rewilding-projekter, der
omfatter artens levesteder, må betragtes
som værende risikabelt måske endda di-
rekte skadeligt og kan bidrage til, at ar-
ten forsvinder fra levestedet. Dette gæl-
der også for flere andre dagsommerfugle
tilknyttet skovlysninger.

232

Skovlysninger og lysåben skov med miliegræs og andre store græsarter er levested for sortplet-
tet bredpande.

Sortplettet bredpande

Carterocephalus silvicola



Større lokale bestande af fasaner kan
være en alvorlig trussel for artens larver
og pupper. På de tilbageværende danske
levesteder bør der ikke forefindes bestan-
de af eller ske udsætning af fasaner.

Derimod kan urørt skov med biodiversi-
tetsformål være en løftestang for at ud-
tynde løvskov og opretholde eller skabe
de nødvendige små skovlysninger, også
gerne langs skovveje. Se det generelle
afsnit om skov.

Sandsynligvis er arten også negativt
påvirket af de igangværende klimaforan-
dringer, da den fortrinsvis er udbredt øst
for os i områder, som har kontinentalt
klima. Den indvandrede til Danmark i en
periode med et klima, der var mere konti-
nentalt med blandt andet koldere vintre
end nu.

Som med så mange andre sommerfugle,
er de mange faktorer, som påvirker ar-
tens levemuligheder, meget komplekse
og vanskelige både at erkende og stu-
dere.

Pleje
Nedenstående er et bud på en praksis,
der kan give gode forhold for arten ved at
skabe forskellige mikrohabitater, der
kan benyttes som yngleområder.

Artens overordnede krav til levestedet
kan opfyldes med en pleje, der tilgodeser
vedligeholdelse og nyskabelse af lysåben
blandet løvskov med brede urte- og blom-
sterrige rabatter langs skovvejene samt
mange lysninger og kontinuerlige små
rydninger inden for kort afstand af ek-
sisterende levesteder.

I øjeblikket, hvor de få tilbageværende
populationer er i tilbagegang og truede,
er det vigtigt at kende æglægningsområ-
derne. Det er en forudsætning for, at man
kan udføre plejen på den bedst mulige
måde og for, at man ikke kommer til at
ødelægge levestederne i forbindelse med
forvaltning af arealerne.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte.

I skove med eksisterende populationer
bør der skabes kontakt mellem nuværen-
de levesteder og potentielt egnede leve-
steder i umiddelbar nærhed. Dette kan
opnås ved at muliggøre artens spredning
langs skovveje og grøfter. Et optimalt
middel til at opnå denne spredning, samt
at skabe periodevise eller permanente
ynglearealer, er at gøre rabatterne langs
skovvejene 5-20 m brede og holde disse
åbne ved periodevis mosaikagtig slåning.
Disse brede rabatter vil, foruden at give
arten bedre livsvilkår, også generelt ska-
be et rigere og mere varieret insektliv.
Det vil også være positivt at fælde træer i
brede bånd gennem større tætte beplant-
ninger, så der skabes varme områder
med lav bevoksning.

Slåning af rabatterne langs skovvejene
bør altid foregå med fingerklipper eller
med anden skånsom metode og i mosaik
på skift, så ikke alle rabatter slås samti-
dig. Et udgangspunkt kunne være at slå
fra en fjerdedel til en femtedel af rabat-
terne hvert år.

Slåning om vinteren vil sandsynligvis
være mest skånsomt for arten, da den i
resten af året er til stede ret højt på
værtsplanterne. Det bør dog generelt
undgås, at der slås direkte i kendte æg-
lægningsområder men kun i disses umid-
delbare nærhed. Alt afslået materiale bør
om muligt fjernes.

Med en så sårbar og fåtallig art, er det
nødvendigt at udvise den største forsig-
tighed i forbindelse med plejetiltag. Det
må på det kraftigste frarådes at foretage
ukontrollerbare plejetiltag som indførsel
af græsning fx gennem rewilding, som
omfatter store dele af artens yngleområ-
de. Sådanne tiltag vil kunne skade arten
betragteligt og sandsynligvis få popula-
tioner til at forsvinde. Selv mindre om-
fattende forsøg med græsning bør ikke
foretages i områder, hvor arten allerede
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yngler, men eventuelt på mindre dele af
tilstødende arealer. Let vintergræsning
med under 0,1 storkreatur pr. hektar (70
kg pr. hektar) vil sandsynligvis være det
mindst skadelige for arten, hvis græs-
ning af andre grunde skønnes nødven-
digt og brugbart som pleje af levesteder.

På det eneste nuværende danske leve-
sted bør produktionsskov omlægges med
det formål at skabe store arealer med
mere varieret og lysåben løvskov af især
eg og ask.

En skovdrift med betragtelige indslag
af stævningsdrift og driftede skovenge
samt brede blomsterrige rabatter langs
nogle af skovvejene i en mosaik med
mere urørt lysåben naturskov vil være
det ideelle. Desuden ville et kontrolleret

stop for dræning samt et stop for brug af
sprøjtemidler og gødskning på de nær-
mest liggende landbrugsarealer være
med til at give arten en mulighed for
fortsat eksistens i Danmark.

Med en så sjælden art må der ikke spil-
les hasard med plejen af det sidste tilba-
geværende levested. Det er på den anden
side sandsynligvis så tæt på at være sid-
ste udkald, hvis arten skal bevares som
dansk art, at det er trængende nødven-
digt med aktiv indsats for arten allerede
indenfor ganske få år.

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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Både han og hun solbader ofte lavt i vegetationen langs skovveje, stier eller i små lysåbne plet-
ter i skoven.


