
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at opretholde en drift af ar-

tens levesteder, der fremmer dens
værtsplanter, det vil sige større og
mindre områder med mange indivi-
der af artens værtsplante stående
omgivet af nøgen jord og udsat for sol
samt gerne i læ.

• Skrab mindre dele af levestedet og
tilgrænsende områder for at skabe
nøgen grus eller sand med gode mu-
ligheder for fremspiring af artens
værtsplante.

• Undlad som hovedregel græsning.
Hvis der græsses, skal dette være på
delarealer eller en meget ekstensiv og
kontrolleret græsning. Ved truende
overgræsning, skal det være muligt
at fjerne kreaturerne med kort
varsel.

• Skån værtsplanten ved høslet. Et evt.
høslet bør kun udføres om efteråret
og vinteren.

• Undgå udbredt tilgroning af artens
levested med højere urter og træer.

Biologi
Dværgblåfugl er 18-26 mm i vingefang.
Hannen er på oversiden mørkebrun med
varierende let lyseblå bestøvning og har
som nyklækket et iriserende skær. Hun-
nen er mørkebrun som regel med enkelte
blå skæl. På undersiden af bagvingerne
er begge køn blåligt grå med sorte pletter
omkransede af hvidt. Begge køn har hvi-
de frynser. Arten ser mere blå ud i flug-
ten end siddende. Dette skyldes, at un-
dersiden reflekterer lys fra himlen.

Arten er en af de lettest kendelige dan-
ske blåfugle grundet størrelsen. Mest
minder hunnen om små individer af hun-
ner af engblåfugl (Cyaniris semiargus).
For det utrænede øje kan arten også ligne
flere andre blåfugle, især hunnen af al-
mindelig blåfugl (Polyommatus icarus),
temmelig meget.

Det enkelte individ lever sjældent mere
end et par uger, oftest noget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra lidt ind i maj til lidt ind i juli. En
mere eller mindre delvis anden genera-
tion ses nogle år fra sidst i juli til sidst i
august eller endda ind i september i kol-
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dere år. Flyvetiden kan forskydes lidt alt
efter temperaturen i foråret.

Den enkelte population er sjældent på
mere end 40-50 dyr, men på store leveste-
der med mængder af værtsplanten rund-
bælg (Anthyllis vulnearia), kan den årvis
være meget talrig. Arten kan på selv vel-
egnede levesteder i nogle år være næsten
væk, især efter somre med tørke, hvor
værtsplanterne visner tidligt eller sætter
få blomster. I det hele taget varierer ar-
ten meget i antal fra år til år på det
enkelte levested.

Arten lever i små stationære kolonier
på meget små, under hundrede kvadrat-
meter, områder med egnet vegetation, og
spredes kun langsomt til nærliggende
mulige levesteder. Arten er en af de mest
stedfaste dagsommerfugle i Danmark, og
sandsynligvis flyver enkeltindivider ikke
meget mere end 50-100 meter væk fra

klækkestedet. Enkelte hunner forlader
dog kolonien og koloniserer nærliggende
arealer indenfor en radius af nogle få
hundrede meter. Der er endog eksempler
på hunner, som er fløjet flere kilometer.
Måske er artens spredningsevne under-
vurderet, sandsynligvis på grund af ar-
tens lille størrelse, da nyskabte potentiel-
le levesteder ofte bliver koloniseret in-
denfor en kortere årrække, selvom der
tilsyneladende er ret langt til den nær-
mest eksisterende population. For at op-
retholde en stabil population gennem en
lang årrække har den dog behov for et
større areal med passende vegetation,
gerne hvor mange småpopulationer fun-
gerer som en metapopulation. Helt iso-
lerede populationer med mere end fem
kilometer til nærmeste anden population
uden mellemliggende potentielle leveste-
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der, vil oftest uddø inden for en kortere
årrække.

Hannerne sidder tit på værtsplanten
eller en anden plante i nærheden, hvor
den opretholder et lille territorie og fly-
ver ud for at skræmme konkurrerende
hanner bort eller forfølge hunner. I kor-
tere eller længere perioder flyver hannen
også lavt rundt på levestedet for at finde
uparrede hunner.

Hunnen flyver lavt omkring i vegetatio-
nen og hviler ofte på værtsplanten rund-
bælg. Arten lægger i Danmark sandsyn-
ligvis udelukkende æg på rundbælg. An-
dre ærteblomstrede planter opgives som
sjældne værtsplanter i udlandet fx al-
mindelig kællingetand (Lotus cornicula-
tus), sneglebælg (Medicago spp.) og gul
fladbælg (Lathyrus pratensis), men de er
så vidt vides endnu ikke observeret som
værtsplanter i danske populationer af ar-
ten. Nordpå i Skandinavien bruges på
mange levesteder alpe-astragel (Astraga-
lus alpinus) som værtsplante.

Æggene lægges enkeltvis og næsten al-
tid direkte i blomsterhoveder af værts-
planter men også i mindre omfang på bæ-
gerbladene. Værtsplanter, som er lige
ved at begynde blomstring og gror åbent
og varmt med bar jord omkring, kan have
æg afsat af flere forskellige hunner. Of-
test lægger forskellige hunner dog ikke
æg på det samme individ af værtsplan-
ten, da hunnerne slutter æglægningen af
med at gnide bagkroppen mod blomster-
hovedet. Derved afsættes muligvis et
duftspor, der skal afskrække andre hun-
ner fra at lægge æg samme sted. Denne
adfærd kan skyldes, at larverne er kanni-
balistiske.

Larven klækker efter en uges tid og
gnaver sig ind i et blomsterhoved og lever
her af de modnende frugtanlæg. I løbet af
juli er larven fuldt udvokset og sætter sig

til overvintring under planten mellem
blade eller i revner i jordbunden. Om for-
året forpupper den sig uden at æde mere.
Et varierende antal larver forpupper sig
straks om sommeren, når de er udvokse-
de, og klækker som en anden generation
efter nogle uger.

Larven er som voksen lys grålig med
mørkere tegninger og en lysere fodlinje.
Den er velcamoufleret i de tørre blom-
sterstande af værtsplanten, som har me-
re eller mindre samme farve som larven.

Artens larver og pupper opsøges i min-
dre omfang end så mange andre blåfugle-
larver gør af myrer. Især myrer af arten
Formica fusca, som ofte findes på som-
merfuglens levesteder, er i mindre om-
fang set i samspil med larverne. Fra ud-
landet er der også oplysninger om et vist
samspil med sort havemyre (Lasius ni-
ger) på nogle levesteder. Artens larver
har i lighed med de andre blåfuglelarver
kirtler som udskiller sukkervand, som
indtages af myrerne.

Puppen, der er hvidligt lerfarvet, pla-
ceres som regel i tør vegetation eller rev-
ner i jorden under værtsplanten.

Levested
Dværgblåfugl er bundet til helt åbne næ-
ringsfattige levesteder med meget rund-
bælg og et varmt mikroklima og gerne et
større udvalg af lave blomstrende nek-
tarplanter. Den findes som regel på me-
get tørre og spredt bevoksede sand- og
grusområder fx i grusgrave, på åse, langs
vejskråninger, langs kysten, på åbent
tyndt græsland, på industri- og havne-
arealer eller andre lignede steder. Næ-
sten alle levestederne findes på kalkrig
jord, som værtsplanten næsten udeluk-
kende findes på.

Artens levesteder er oftest syd- eller
vestskråninger på større arealer, der er
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bevokset med en åben og mosaikagtig ve-
getation. Selve levestedet er tyndt bevok-
set og får ofte nogen læ for vinden af
højere vegetation.

Artens levesteder er som regel forstyr-
ret på den ene eller anden vis, da der el-
lers ikke vil findes egnede arealer med
store bestande af rundbælg.

Historisk udbredelse
Dværgblåfugl har tidligere haft en vid
udbredelse i hele Danmark, hvor passen-
de levesteder har været til stede. Arten
har først og fremmest været almindelig i
Midt- og Nordjylland, i det nordlige Sjæl-
land, på Fyn, på Bornholm, Læsø, Anholt
og Samsø samt på flere mindre småøer.
Den har været fåtallig eller sjælden i
Sønderjylland, på Als, Langeland, samt
på Lolland, Falster og Møn og flere af de
sydlige små øer.

Status 2020
Dværgblåfugl findes stadig lokalt ud-
bredt i landet. Udbredelsen er nogenlun-
de den samme som tidligere, men der er
blevet betydeligt længere mellem popu-
lationerne.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som værende i tilbagegang
og moderat truet, men som dog findes
mange steder i de sandede egne af landet
fx i Midtjylland og langs kysten landet
rundt. Den er dog næsten fraværende fra
Bornholm, Lolland, Falster, Sønderjyl-
land og mange af Sydhavsøerne.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
LC (livskraftig).

Krav
Dværgblåfugls præcise krav til leveste-
derne kendes ikke til fulde, og i Danmark
er artens livskrav ikke særligt detaljeret
undersøgt.

Arten kræver næringsfattige meget
varme levesteder og foretrækker syd- og
vestskråninger.

Den har brug for solbeskinnede blom-
strende individer af værtsplanten rund-
bælg, som står beskyttet.

Desuden har den behov for forstyrrelse
af levestedet, da det er vigtigt, at der ved-
varende findes eller skabes nøgen jord,
hvor en god bestand af sommerfuglens
værtsplante kan spire og gro under de for
larven rette forhold.

Rundbælg er er pionerplante på lokali-
teter med rent sand eller grus. Leveste-
derne bliver ubrugelige for arten inden-
for en kortere eller længere årrække alt
efter næringsindholdet på levestedet.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den
kun behov for et levestedsareal på et par
hektar, som til stedse opfylder både den
voksne sommerfugl og larvens behov. Ar-
ten kan i kortere perioder klare sig på
ganske små områder (under 100 kva-
dratmeter) med egnet vegetation.

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

Derudover er det af stor betydning, at
artens levesteder ikke græsses, da arten
tolererer græsning dårligt, og selv meget
ekstensiv græsning med får, som det of-
test vil være på de tørre levesteder, vil
kunne true eller udrydde en population.

Et godt udbud af nektarplanter i artens
flyvetid er vigtigt. Den udnytter fortrins-
vis værtsplanten og kællingetand som
nektarkilder, men sjældnere også fx flad-
bælg og flere andre arter af især ærte-
blomstrede planter, der findes på leve-
stedet.

Trusler
Dværgblåfugl trues på sine levesteder
først og fremmest af tilgroning, opdyrk-
ning og tilplantning af levestederne.

Tæt opvækst af græs, urter og buske og
mindre blomsterflor på grund af øget næ-
ringsstoftilførsel, som følge af påvirkning
fra markgødning eller fra kvælstofned-
fald, er en trussel for arten.
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Arten trues af grusgravning på nogle af
sine levesteder.

Mulige levesteder på nyetablerede
skråninger langs veje ødelægges, da der
ofte køres muldjord på sådanne steder.
Denne praksis bør stoppes, da sådanne
næringsfattige solrige levesteder ikke
kun er vigtigt for denne art, men også
flere andre dagsommerfuglearter, især
blåfugle, hvis levesteder udgøres af de
tidlige tilgroningsstadier på næringsfat-
tig jord.

Specielle vejrforhold, som får en stor
del af larverne til at forpuppe sig og
klække samme eftersommer, kan i tørke-
somre uden genvækst af værtsplanten få
populationen til at blive meget fåtallig.

Arten kan også trues af isolation. Lokal
uddøen har altid været en del af artens

cyklus, men i dag er de enkelte populatio-
ner ofte så isolerede, at indvandring fra
andre levesteder ikke mere er mulig
grundet for store afstande. Derfor vil selv
egnede nyskabte levesteder i mange til-
fælde ikke blive koloniseret, som de blev
før i tiden, da populationerne lå tættere
på hinanden.

Selv ret ekstensiv græsning kan true el-
ler udrydde en population af arten, hvis
der græsses, mens larverne eller æggene
befinder sig i blomsterhovederne, da dis-
se oftest vil være de første dele af planten
som afgræsses.

Som med så mange andre sommerfugle
er de mange faktorer og kombinationen
af disse, som påvirker artens livmulighe-
der, meget komplekse og vanskelige både
at erkende og studere.
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Pleje
Dværgblåfugl er en art, som det er ret let
at pleje for. Nedenstående er fortrinsvist
baseret på engelske undersøgelser og er
et bud på en praksis, der med enkle mid-
ler og metoder kan skabe gode levesteder
for arten.

Grundige undersøgelser af artens leve-
vis og æglægningsadfærd på de enkelte
levesteder er et vigtigt arbejde forud for
igangsættelse af pleje eller anden drift,
hvis denne skal udføres på den bedst mu-
lige måde for arten.

Der bør til stadighed vedligeholdes og
skabes en mosaikagtig vegetation af la-
vere og højere vegetation med områder
bestående af nøgent grus eller sand med
store bestande af værtsplanten rund-
bælg. Dette kan gøres ved pleje af leve-
stedet med korte intervaller, så der hele
tiden eksisterer en mosaik af nøgen jord-
bund samt lavere og højere bevoksning.

Det er vigtigt ved pleje for arten at ska-
be et godt udbud af værtsplanten rund-
bælg. Arten bruger oftest solbeskinnede
individer af værtsplanten på steder med
nøgen jord, hvor larven kan finde de rette
mikroklimatiske forhold.

Plejen kan foregå ved, at der med korte
intervaller skrabes større eller mindre
huller i vegetationen på de varmeste om-
råder fx på syd- og vestskråninger på eg-
nede levesteder. Der bør i forvejen være
bestande af værtsplanten på det mulige
levested. Plejen kan foretages med bull-
dozer, mindre maskiner eller manuelt.
Skrab i rotation med et interval på tre til
fem år, så der til stadighed skabes nye
potentielle æglægningsområder for ar-
tens hunner. Skrab kun på områder, der
ikke bruges til æglægning, så disse na-
boarealer ved hjælp af plejen gøres brug-
bare for arten i kommende sæsoner.
Denne pleje kan foretages uanset årstid.

Det vil være en god idé at skabe nye po-
tentielle levesteder mellem nuværende

levesteder, der ligger mere end en halv
kilometer fra hinanden, for at skabe kon-
takt mellem de enkelte småpopulationer
og dermed opnå en mere stabil metapo-
pulation, der er langt mere modstands-
dygtig ved lokal uddøen på det enkelte
levested.

Overvågning af antallet af spirende in-
divider af værtsplanten er en ret let må-
de at vurdere, hvor egnet levestedet og
nærliggende arealer er for arten.

Artens værtsplante og dermed arten
selv tåler meget dårligt græsning. Hvis
levestedet af andre grunde plejes ved
græsning, bør såvel græsningstrykket
som sommerfuglens populationsudvik-
ling overvåges tæt. Skal der græsses, vil
køer være det bedste valg, da de skaber
bar jord og hermed spiringsmuligheder
for værtsplanten.

Græsningstrykket bør ikke overstige
0,1 storkreatur (SK)/ dyreenhed (DE) pr.
hektar (70 kg pr. hektar.). Ved helårs-
græsning bør græsningstrykket være cir-
ka en tredjedel. Det skal være muligt at
fjerne kreaturerne med kort varsel, hvis
græsningstrykket på værtsplanterne bli-
ver for stort. Tilskudsfodring må ikke
forekomme.

Artens værtsplante tåler meget dårligt
slåning i vækstperioden, så dette bør helt
undgås. Hvis man vælger at slå, bør der
derfor tidligst slås fra sidst i september,
og slåningen skal være afsluttet i det
tidlige forår.

Det er vigtigt at holde opvækst af buske
nede, så maskinel rydning af disse kan
blive nødvendig. Der må gerne være lægi-
vende højere vegetation i periferien af le-
vestedet, men selve levestedet må ikke
være bevokset med høj vegetation.

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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