
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Undgå inddrift af næring fra tilstø-

dende landbrugsarealer.
• Sørg for at opretholde en drift af ar-

tens levesteder, der fremmer artens
værtsplanter.

• Undlad rewilding eller anden ukon-
trolleret græsning af artens leveste-
der, da dette vil være til stor skade
for arten.

• Undgå slåning af værtsplanten i
vækstperioden, da dette skader
værtsplanten samt eventuelle larver.
Slåning bør foretages på dele af area-
let fra sent efterår til vinter.

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

Biologi
Engblåfugl er 24-32 mm i vingefang.
Hannen er violblå som regel med formør-
kede sømkanter. Hunnen er brun med
varierende mængde blålig bestøvning på
det inderste af vingerne. Hos begge køn
er undersiden af bagvingerne brunligt
grå, hunnen mørkere end hannen, med et

mindre antal sorte pletter med hvid
kant. I modsætning til de fleste andre
blåfugle mangler arten tegninger yderst
på undersiden af begge vingepar. Begge
køn har hvide frynser på oversiden af
både for- og bagvinger.

Arten kan forveksles med flere andre
blåfugle. Mest ligner arten dværgblåfugl
(Cupido minimus), som dog som regel er
noget mindre. For det utrænede øje lig-
ner arten især almindelig blåfugl (Po-
lyommatus icarus) temmelig meget.

Det enkelte individ lever sjældent mere
end to uger, oftest meget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra først i juni til over midten af juli.
Flyvetiden kan variere alt efter tempera-
turen om foråret.

Arten er meget bundet til sit levested og
flyver sjældent langt væk fra dette.
Sandsynligvis er den normale aktionsra-
dius omkring 100 meter, men enkeltindi-
vider kan flyve noget længere.

Ofte findes den i små kolonier på et
mindre areal, og man kan opleve at finde
mange individer, som har søgt sammen
for at overnatte i vegetationen på det
samme lille område.
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Hannerne opretter små territorier med
en udkigspost men flyver også ofte rundt
lavt over bevoksningen i længere perio-
der på jagt efter uparrede hunner.

Hunnerne bruger det meste af deres tid
på nektarsøgning, solopvarmning og ef-
tersøgning af egnede værtsplanter til æg-
lægning.

I Danmark er artens værtsplante for-
trinsvis rødkløver (Trifolium pratense).
Sjældnere benyttes skovkløver (Trifo-
lium medium), harekløver (Trifolium ar-
vense), rundbælg (Anthyllis vulnearia) og
måske almindelig kællingetand (Lotus
corniculatus). Enkelte andre ærteblom-
strede planter opgives også i litteraturen
som værtsplante for arten, men de har
næppe nogen betydning på de danske
levesteder.

De hvidlige halvkugleformede æg læg-
ges enkeltvis eller nogle få stykker sam-

men på blomster af fritstående individer
af værtsplanten og altid på blomster-
stande, der er i starten af blomstringen.
Æggene lægges spredt, hvor der findes
egnede værtsplanter og klækker efter 7-
10 dage.

Larven lever helt overvejende af blom-
sterknopper, blomster og frugter indtil
overvintringen. Den overvintrer som
halvvoksen i bunden af vegetationen og
genoptager fourageringen på de fremsky-
dende værtsplanters blade i løbet af for-
året. Den hviler og soler sig på værts-
planten og har samspil med myrer, som
beskytter den.

Larverne er ofte beskyttet af myrer på
værtsplanterne, så tilstedeværelsen af
samfund af de rette myrearter er en for-
del for arten. I Danmark er det sandsyn-
ligvis forskellige Lasius-arter og måske
også mindre Formica-arter, der besøger
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larverne. Fra udlandet er arterne Lasius
niger, Myrmica sabuleti samt Formica
rufa og flere andre især Lasius- og Myr-
mica-arter angivet. Myrerne og sommer-
fuglens larver indgår i et symbiotisk for-
hold, hvor larverne opnår beskyttelse
mod forskellige fjender, mens myrerne
bliver belønnet med et sukkerholdigt se-
kret, som sommerfuglelarverne udskil-
ler.

Larven er som voksen lysegrøn med
mørkere grøn ryglinje. Den forpupper sig
først i maj. Puppen, der er brunlig, op-
hænges lavt i vegetationen eller mellem
visne blade som regel i nærheden af ind-
gangen til myre-samfund. Udviklingen
til voksen sommerfugl tager 14-21 dage.

Levested
Engblåfugl findes på forskellige ugødede
mere eller mindre næringsfattige og var-
me levesteder med varierende fugtighed
som fx enge, grøfter, råstofgrave, klitter-
ræner og overdrev. Oftest er levestederne
præget af mosaikagtig bevoksning med
lavere vegetation omgivet af lægivende
højere bevoksning.

Levestederne er også kendetegnet ved
et stort udvalg af nektarplanter i artens
flyvetid som fx forskellige tidsler, kællin-
getand (Lotus spp.), gul fladbælg (Lat-
hyrus pratensis), musevikke (Vicia crac-
ca), rødkløver (Trifolium pratense) samt
flere andre.

Historisk udbredelse
Engblåfugl har tidligere været alminde-
lig og haft en vid udbredelse i det meste
af Jylland, den nordlige del af Sjælland
og på Bornholm.

Fra omkring 1950 og op til de første år
efter årtusindeskiftet forsvandt arten fra
størstedelen af sine sjællandske og born-
holmske levesteder og gik fra at være
temmelig almindelig til at blive meget
sjælden. En lignende men dog mindre ud-

talt udvikling har også kendetegnet ar-
ten på dens jyske levesteder.

Status 2020
Engblåfugl findes i dag stadig ganske lo-
kalt i dele af Jylland. Især i Nordvestjyl-
land og enkelte steder i Midtjylland fin-
des endnu en del populationer af arten.
Den er så godt som forsvundet fra Sjæl-
land og Bornholm, hvor den begge steder
kun findes ekstremt fåtalligt på en en-
kelt eller et par lokaliteter.

Det er en af de arter, som i øjeblikket
må betragtes som ekstremt truet på
Sjælland og Bornholm. Populationerne
her er meget små og isolerede, og genind-
vandring i tilfælde af uddøen er ikke en
mulighed fra nærliggende levesteder. I
Jylland klarer arten sig bedre, men er
også gået voldsomt tilbage.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
VU (sårbar) og er fredet i Danmark fra
2021.

Krav
Engblåfugls præcise krav til levesteder-
ne kendes ikke til fulde, og i Danmark er
artens livskrav ikke særlig, hvis overho-
vedet, undersøgt.

Arten kræver lysåbne næringsfattige
levesteder, hvor den færdes i overgangen
mellem lavere og højere vegetation.

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

Det er vigtigt og af afgørende betyd-
ning, at levestederne holdes fri for gød-
ning og sprøjtegifte.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække har arten
behov for et levestedsareal på omkring
15 hektar som til stedse opfylder både
den voksne sommerfugls og larvens be-
hov. Sandsynligvis er det af betydning for
arten, at levestedet også byder på gode
forhold for de myrearter, som arten har
et samspil med.

73

Engblåfugl

Cyaniris semiargus



Et godt udbud af lave nektarplanter er
vigtigt for arten. I Danmark drejer det
sig ofte om arter som høgeurt (Hieracium
spp.), tidsler, kællingetand, gul fladbælg,
musevikke, rødkløver og flere andre nek-
tarplanter.

Trusler
Engblåfugl er en af de mest truede dags-
ommerfugle i Danmark især i de østlige
egne, hvor den er ekstremt truet og des-
værre nok på nippet til at uddø.

Den største trussel for arten er nok øde-
læggelse af levestederne gennem til-
plantning, opdyrkning, tilgroning, inten-
siv græsning og bebyggelse.

En anden betydende trussel for arten er
en øget tilførsel af kvælstof enten som føl-
ge af inddrift fra markgødning eller ved
kvælstofnedfald fra luften.

Dette medfører tilsyneladende, at
værtsplanten ændres, så hverken hun-
nerne eller larverne finder den egnet.
Desuden truer næringstofstilførslen også
levestederne da den bevirker en tættere
græsvækst og et mindre blomsterflor.

Engblåfugl kan også trues af slåning af
værtsplanterne, medens larverne er til
stede på disse.

Opgivelsen af tidligere tiders drift med
længere braklægningsperioder, hvor ar-
ten kunne leve på rødkløver, som blev
brugt som kvælstof-fikserende afgrøde,
er afløst af en anden driftsform. Nu er
braklægningsperioden kortere, der bru-
ges kunstgødning og værtsplanterne slås
for tidligt eller pløjes ned. Alle disse fak-
torer er medvirkende til, at disse arealer
ikke mere kan opretholde populationer af
blåfuglen. I realiteten kan sådanne mar-
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Hun af engblåfugl på værtsplanten rødkløver. Egnede værtsplanter står frit og er lige startet
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ker nu virke som fælder for arten, da
hunnerne lægger deres æg på arealet,
som derefter slås mens larverne er til
stede.

Mange steder er der nu så langt mellem
populationerne, at uddøen på grund af
indavl og manglende mulighed for gen-
etablering er en trussel.

Samtidig kan skadelige men svært på-
viselige påvirkninger som fx klimaæn-
dringer være en trussel. Engelske studi-
er tyder på, at især gentagne skift mel-
lem perioder med meget koldt vejr med
frost og meget milde perioder om vin-
teren har en tydelig negativ effekt på
arten.

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.

Pleje
Engblåfugls eksakte krav til levesteder-
ne i Danmark kendes ikke til fulde. I re-
sten af Europa er arten heller ikke særlig
godt undersøgt med hensyn til pleje.
Nedenstående forslag til pleje bygger så-
ledes på de relativt få publicerede under-
søgelser samt på upublicerede oplysnin-
ger. De her foreslåede midler og metoder
må forventes at skabe gode levesteder for
arten.

Så længe en bestand af arten er lille og
truet, er det især vigtigt at kende æglæg-
ningsområderne, så man ikke ved et til-
fælde kommer til at ødelægge disse.
Grundige undersøgelser af artens levevis
og æglægningsadfærd på de enkelte leve-
steder er et vigtigt arbejde forud for
igangsættelse af pleje eller anden drift,
hvis denne skal udføres på den bedst mu-
lige måde for arten.

Det er vigtigt ved pleje for arten at be-
vare og udvide områder med mange
værtsplanter i en mosaikagtig lav bevok-
sning beskyttet mod kvælstofpåvirkning.

Dette er formentlig en forudsætning for
at skabe egnede mikroklimatiske forhold
for artens larver og de myrer, som ofte
beskytter og plejer larverne.

Ofte lever arten på ret næringsfattige
levesteder, hvor tilgroning sker ret lang-
somt, men en vis pleje vil i længden være
nødvendig for, at levestederne holdes åb-
ne.

Der kan manuelt skabes de rette for-
hold for arten for eksempel ved hjælp af
høslæt, harvning eller skrabning af egne-
de områder i kort afstand til ynglearea-
ler. Herved kan der skabes nye velegnede
levesteder med lav mosaikagtig bevoks-
ning og mange værtsplanter i de første år
efter plejen. Der kan plejes for arten det
meste af året, men efterårs- og vinterple-
je, hvor larverne ikke er til stede på
værtsplanterne, vil være det optimale.

Meget ekstensiv vintergræsning kan på
mere tilgroede levesteder komme på tale,
men kun på skiftende dele af arealet for-
modentlig med 3-5 års interval. Det vil
sandsynligvis være passende med græs-
ning hvert 3-5 år.

Et passende græsningstryk vil formo-
dentlig som udgangspunkt ikke overstige
0,05 til 0,1 storkreatur (SK)/ dyreenhed
(DE) pr. hektar (35- 70 kg pr. hektar.)
som sæsonafgræsning. Hvis græsningen
på levestedet foregår som helårsgræs-
ning, bør græsningstrykket kun være
omkring 1/3 af græsningstrykket ved sæ-
songræsning. Dette bør justeres hen over
græsningssæsonen for at opnå den for ar-
ten bedste påvirkning af vegetationen og
levestedet.

Der bør foregå en tæt overvågning af
græsningstrykket og populationsudvik-
lingen for arten efter start af græsning
for at sikre, at græsningen foregår på den
optimale måde. Det skal være muligt at
fjerne kreaturerne med kort varsel, hvis
græsningstrykket bliver for stort. På ste-
der hvor opdeling og kontinuerlig flyt-
ning af dyrene er for vanskelig, kan der
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på arealer med den mindste naturkvali-
tet oprettes en aflastningsfold. Her kan
dyrene stå med tilskudsfodring i de peri-
oder, hvor selve lokaliteten ikke kan tåle
afgræsning. Tilskudsfodring må ikke fo-
rekomme andre steder end i aflastnings-
folde. Heste eller køer vil sandsynligvis

være de mest egnede græssere, da de
skaber det rette optråd i vegetations-
dækket.

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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Hannen af engblåfugl hviler i den lave vegetation på levestedet, her et blad af vejbred. Den lave
vegetation sikrer soleksponerede værtsplanter og gode livsvilkår for flere myrearter.


