
Overblik

• Klarlæg artens æglægningsområder
på lokaliteten.

• Undgå sprøjtemidler i områderne om-
kring levestedet og undgå tilførsel af
næringsstoffer.

• Brug ekstensiv helårsgræsning med
kreaturer ca. 0,3 til 0,5 kreaturer pr.
ha. og etabler aflastningsfolde, så dy-
rene kan fjernes ved truende over-
græsning.

• Manuel eller maskinel rydning af bu-
ske og træer, hvis tilgroning truer.

• Bekæmpelse af rynket rose, hvis den
forekommer på lokaliteten.

• I det midtjyske samt på Samsø vil
etablering af nye egnede levesteder i
en til to kilometers afstand fra eksi-
sterende populationer kunne tillade
en lokal spredning af arten.

Biologi
Kommabredpandes vingefang er mellem
25 og 32 mm. Arten kan minde en del om
stor bredpande (Ochlodes sylvanus), som
den lettest adskilles fra via undersidens
tegninger. Kommabredpandes bagvinge-

underside er olivengrøn med store krid-
hvide pletter, mens stor bredpandes
bagvingeunderside er brunlig med svage
gullige pletter. På forvingeoversiden er
duftskælstriben hos kommabredpande
sort med hvide skæl i midten, mens duft-
skælstriben hos stor bredpande er rent
sort.

Den gennemsnitlige levetid for det en-
kelte individ ligger omkring en uges tid.

Kommabredpande er en af vores sent-
flyvende dagsommerfugle. I varme år
kan flyvningen begynde i midten af juli. I
normale år starter flyvetiden i den sidste
halvdel af juli, hvorefter arten flyver i det
meste af august.

Kommabredpande er mindre lokalitet-
stro og mere omkringflyvende end mange
af vores øvrige dagsommerfugle. Et bri-
tisk fangst-genfangst forsøg viste, at ra-
terne for ud- og indvandring var så store,
at man vanskeligt kunne betragte de en-
kelte populationer som værende selv-
stændige. De enkelte populationer måtte
snarere betragtes som et stort relativt
løst netværk, der tilsammen udgør en
metapopulation. Denne tilpasning er ide-
el for en art, der som kommabredpande
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optræder relativt fåtalligt over store om-
råder. Her opstår der med tiden en lige-
vægt mellem uddøen af delpopulationer i
dårlige år, eller når forholdene på leve-
stedet forringes, afløst af rekolonisering
fra nabolokaliteter i gode år eller når
levestedet forbedres.

Britiske undersøgelser viste, at arten i
forbindelse med en periode med frem-
gang i tiåret 2000-2010 hurtigt spredte
sig til egnede levesteder. De fleste nye le-
vesteder lå indenfor to kilometer fra eta-
blerede populationer, men også områder
i op til seks kilometers afstand fra kendte
populationer blev koloniseret.

På Sjælland har arten dog kunnet eksi-
stere i årevis i enkelte vidt adskilte popu-
lationer. Dette kan forklares ved, at ad-
færden med udvandring er genetisk
bestemt. Når en population isoleres, vil
udvandrere blot gå tabt, og der vil ikke
være indvandring af nye individer ude-
fra. Med tiden vil en sådan population
herved komme til at bestå af lokalitetstro
individer med ringe tilbøjelighed til at
vandre. Britiske undersøgelser viser, at
populationer, med større afstand end ti
kilometer til nabopopulationer, må anses
for at være isolerede.

Arten er varmekrævende, og større ak-
tivitet ses først ved temperaturer over 20
grader. Hannerne klækker tidligere end
hunnerne, så der er ofte mange hanner
på vingerne, inden den første hun klæk-
ker.

Begge køn tilbringer en stor del af tiden
med blomsterbesøg eller solbadning. Ar-
ten søger ivrigt til blomster, specielt tids-
ler, knopurt (Centaurea) og blåhat
(Knautia arvensis), men også kløver (Tri-
folium), merian (Origanum vulgare) og
mange andre blomster opsøges.

Ved solbadning sidder sommerfuglen
lavt i vegetationen eller på den bare jord.
Forstyrres sommerfuglen, er flugten lyn-
snar, så dyret er næsten umuligt at følge
med øjnene. Hannerne holder territorier

i deres jagt på uparrede hunner. Ind-
trængende insekter tjekkes ud, og andre
hanner jages ud efter en hidsig forfølgel-
se. Hunner forfølges ligeledes og efter en
kort hektisk flyveopvisning, slår parret
sig ned på jorden. Herefter følger par-
ringen, der tager et par timer.

Artens værtsplante er græsarten fåres-
vingel (Festuca ovina). Hunnen lægger
æggene enkeltvist og er meget kritisk,
hvad angår placeringen af æggene.

Under æglægningen opsøger hunnen
små fritstående let-græssede tuer af få-
resvingel. Stråhøjden er altid under ti
centimeter, og ofte er den helt nede på
mellem en og fire centimeter. Britiske
undersøgelser har vist, at der er langt
flere æg i områder, hvor græsningen er
ophørt ca. en måned inden artens flyve-
tid og æglægning. Hunnerne foretrækker
altså græstuer, der er i gang med at rege-
nerere efter græsning. Det anbefales så-
ledes optimalt set at fjerne de græssende
dyr fra levestedet omkring midsommer.

Tuen skal helst være omgivet af pletter
af bar jord, hvilket er med til at sikre det
meget varme mikroklima, der er en for-
udsætning for en succesfuld larveudvik-
ling. Inden ægget lægges undersøger
hunnen græsset med forbenene (smags-
sans), og først herefter placeres ægget
med bagkropsspidsen langt nede på et af
fåresvinglens strå. På et sådant velegnet
sted kan der ofte findes æg afsat af flere
hunner, ligesom flere larver undertiden
kan leve tæt sammen endda til tider i et
fælles hylster.

Hunnerne lægger primært æg i varmt
vejr, hvor jordtemperaturen er over 25
grader, og æglægningshastigheden synes
at være temperaturafhængig og topper
ved ca. 30 graders varme. Hunnerne er
mindre kræsne med placeringen af ægget
ved æglægning i varmt vejr.

Ægget overvintrer indeholdende en
fuldt udviklet larve, og ægget sidder ikke
særligt godt fast på græsstrået. Dette
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kan være en tilpasning til græsning, så
ægget ved forstyrrelse ikke bliver ædt
men i stedet falder ned på jorden.

Ægget klækker i begyndelsen af april.
Den spæde larve spinder straks flere
græsblade sammen til et lille hus, som
den opholder sig i, undtagen når den er
ude at æde. Forstyrres larven på en af
sine æde-udflugter, retirerer den lynhur-
tigt til sit lille hus. Ofte strækker larven
sig ud af huset og »fælder« et græsblad,
som den herefter trækker ind i huset og
fortærer. Larven forlader ikke engang
huset, når den udskiller sine fækalier.
Her vender den i bunden af huset og bak-
ker herefter op, stikker bagkropsspidsen
ud af huset og nærmest slynger ekskre-
menterne væk.

Som nyklækket er larven gul, men ef-
terhånden, som den vokser til, bliver den
mere grågrøn til olivengrøn. Larvetiden

strækker sig over ca. 14-15 uger. Til sidst
ser den ret tyk ud og har en stor sort
hovedkapsel. Larven forpupper sig i bun-
den af græstuen i et løst spind. Puppeti-
den varer ca. 18 dage.

Levested
I Danmark er levestedet især tørre san-
dede strandoverdrev, sandede marker i
skove, heder eller klitområder. Det skal
helst være større områder, hvor der vek-
sles mellem græssede arealer og arealer,
der ligger mere uudnyttet hen.

Fælles for levestederne er, at de findes
på meget næringsfattig jord med en vari-
eret flora. De græsses af kreaturer eller
får og gødes ikke.

Historisk udbredelse
Indtil ca. 1950 forekom kommabredpan-
de lokalt men ret udbredt i hele landet.
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Levested for kommabredpande. Bemærk den lave vegetation langs sporet, hvor der vokser
spredte tuer af værtsplanten fåresvingel.



Først herefter begyndte en voldsom tilba-
gegang. Sidst i 1950’erne forsvandt arten
fra Fyn, Lolland, Falster og Møn. Arten
forsvandt fra sin sidste sjællandske fore-
komst ved Heatherhill i 1991 og fra Slu-
segård på Bornholm i 1992. Undervejs
forsvandt den også fra langt størstepar-
ten af dens østjyske udbredelse, mens
den stort set har holdt stand langs Jyl-
lands vestkyst og i Nordjylland.

Status 2020
I dag findes arten kun i Jylland, på Læsø
og Samsø. I Jylland findes den især på
det sydlige Djursland, og i klit/hedeområ-
der ved Skagen, i Thy og ved Skallingen,
mens den er mere pletvist udbredt på let-
te udyrkede jorde i det centrale Jylland.

Kommabredpande blev i rødlisten 2005
vurderet som truet (EN). I Rødliste 2019
er arten vurderet som nær truet (NT).

Krav
Kommabredpandes krav til levestederne
er ikke velundersøgt i Danmark, her må
vi langt hen ad vejen støtte os til britiske
undersøgelser.

I Danmark forekommer arten på lette
sandede ugødede og usprøjtede jorde, der
oftest græsses i et eller andet omfang.

Kommabredpande kræver tilsynela-
dende en større mosaik af egnede leveste-
der, hvor der er hyppig genudveksling
mellem delpopulationerne via lokal ud-
vandring og indvandring. Gennem ar-
tens evne til at sprede sig, skabes der en
løst sammenbunden metapopulation
med mange mindre adskilte delpopula-
tioner. Afstanden mellem de enkelte del-
populationer kan være op til to kilome-
ter.

Da arten er meget varmekrævende,
skal vegetationen være lav, så hunnerne
får adgang til små enkeltstående tuer af
fåresvingel omgivet af områder med blot-
tet jord.

Arten søger ivrigt til blomster, så der
skal være adgang til rigelige nektarres-
sourcer i form af tidsler, knopurt, blåhat
og andre blomsterplanter.

Trusler
Den største trussel mod arten er tab af le-
vesteder, hvilket er årsagen til artens
voldsomme tilbagegang gennem de sene-
ste 70-80 år. Årsagerne til tab af leveste-
der kan tilskrives sprøjtning med pestici-
der, tilførsel af næringsstoffer ved gødsk-
ning samt nedlæggelse af ekstensivt
græssede arealer.

Gødskning eller ophør af græsning vil
føre til højere vegetationshøjde, og her-
med ødelægges det varme mikroklima
nær jordoverfladen, der er en forudsæt-
ning for larvernes udvikling.

Tilgroning kan også udgøre et problem.
I de kystnære områder i Vestjylland, ved
Skallingen, Thy og omkring Skagen er
det specielt den invasive art rynket rose
(Rosa rugosa), der er en trussel. Opvækst
af andre buskvækster på Djursland og på
de midtjyske levesteder kan ligeledes ud-
gøre et potentielt problem. Igen er det
ødelæggelse af det varme mikroklima,
der giver problemerne.

Kvælstofnedfald fra luften kan potenti-
elt udgøre et problem med næringsstof-
tilførsel og herved øget vegetationshøjde.

Fragmentering af levestederne udgør
også et problem. Er der mere end ti kilo-
meter mellem populationerne, ophører
genudveksling. Er det mindre populatio-
ner, der bliver isoleret, vil disse med ti-
den uddø.

Kommabredpande er meget varmekræ-
vende, så klimaforandringer regnes for
at være medvirkende til artens fremgang
på de engelske levesteder. Udbredelsen i
England er dog stadig langt mindre end
for 70 år siden.

En øget nedbørsmængde kan dog tæn-
kes at føre til højere vegetation og således
på sigt være skadelig for arten.
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Pleje
Det umiddelbare mål må være at bibe-
holde de tilbageværende levesteder for
kommabredpande i en relativt uændret
tilstand, dvs. fri for gødskning og sprøjte-
midler samt med opretholdelse af et pas-
sende græsningstryk. Det følgende retter
sig primært mod de nuværende større
sammenhængende udbredelsesområder
for kommabredpande ved Skallingen,
Thy, Skagen, på Læsø og på det sydlige
Djursland.

Britiske undersøgelser viser, at en eller
anden form for græsning er en nødven-
dighed for at skabe de enkeltstående tuer
af fåresvingel med den strå-højde på fire
til ti centimeter, der foretrækkes af ar-
tens hunner ved æglægningen. Græsnin-
gen kan foretages af flere forskellige græ-
sædere, kronvildt, kreaturer og får eller
geder. Det vigtigste er, at græsningstryk-

ket på den enkelte lokalitet skaber eg-
nede værtsplanter til hunnernes
æglægning.

De britiske undersøgelser anbefaler
ideelt set rotationsgræsning, så der fx
græsses af får forår og tidlig sommer.
Herefter fjernes dyrene omkring mid-
sommer, og græsset gives ca. en måned
til at regenerere. Dette skyldes, at artens
hunner primært lægger deres æg på fåre-
svingel, der er ved at regenerere efter
græsning. Herefter bør der igen græsses
efterår og vinter med kreaturer. Dette re-
gime er næppe muligt ret mange steder,
men mindre kan gøre det.

Her vil vi foreslå relativt ekstensiv
græsning over hele sæsonen med krea-
turer, da fåregræsning skal være meget
intensiv for at skabe optrådte områder
med blottet jord omkring tuerne af fåres-
vingel. Et så højt græsningstryk vil inde-
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bære en stor risiko for overgræsning med
efterfølgende negative konsekvenser for
såvel sommerfuglen som floraen på loka-
liteten. Der bør etableres aflastningsfol-
de, så overgræsning kan undgås i tørre
år. I disse aflastningsfolde vil man kunne
tilskudsfodre dyrene. Et græsningstryk
med ca. 0,3 til 0,5 kreaturer pr. ha burde
være passende.

Opvækst af træer og buske bør forhin-
dres gerne ved manuel optrækning eller
maskinel fjernelse af større buskadser.
Her bør man være specielt opmærksom
på at forhindre den invasive art rynket
rose i at bide sig fast. Rynket rose udgør
desværre et tiltagende problem på disse
lette, ugødede sandjorde.

Fragmentering af levesteder med efter-
følgende isolering af populationerne er et
problem, hvor der ikke findes store sam-

menhængende egnede levesteder for ar-
ten. Dette gælder mange af de midtjyske
populationer og på Samsø. Netop her er
etablering af egnede levesteder indenfor
en til to kilometers afstand fra de eksi-
sterende populationer meget vigtigt, så
der kan oprettes de løst sammenbundne
metapopulationer, der er en forudsæt-
ning for artens overlevelse på længere
sigt. Dette kan gøres ved at tage lette
sandede jorde ud af intensiv drift og lade
dem overgå til ekstensivt græssede area-
ler. Herved kan der skabes trædesten
mellem eksisterende populationer, lige-
som arten gives mulighed for ekspansion
til nye egnede levesteder.

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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Nyklækket han af kommabredpande. Den varmt orange farve på oversiden bleges med tiden til
en mere okkergul farve.
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