
Overblik

• Klarlæg artens yngleområde.
• Plej yngleområdet med passende slå-

ning om efteråret
• Græsning med højst 0,1 storkreatur

(SK)/ dyreenhed (DE) pr. hektar (70
kg pr. hektar.), hvis der benyttes sæ-
songræsning (sommer/vinter), og hvis
der benyttes helårsgræsning med
0,03 storkreatur (SK)/ dyreenhed
(DE) pr. hektar. (ca. 20-25 kg pr. hek-
tar.). I begge tilfælde bør afgræsnin-
gen ske i storfold med
aflastningsfold, hvor der kan til-
skudsfodres, hvis levestedet ikke skal
græsses mere.

• Udvid yngleområdet ved at etablere
egnede yngleområder i nærheden af
nuværende yngleområder.

Biologi
Mørk pletvinge er 31-39 mm i vingefang.
Grundfarven er brun til brunsort med
orange og gule tegninger på oversiden af
både for- og bagvinger. På undersiden af
bagvingerne er arten farvet i forskellige
brunlige og gullige nuancer i små felter.

Arten kan i Danmark kun forveksles
med brun pletvinge, som den dog ikke de-
ler levested med.

Det enkelte individ lever som regel ikke
meget mere end to uger, oftest meget kor-
tere.

Arten flyver fra midt i juni til midt i juli.
Flyvetiden forskydes lidt efter tempera-
turen i foråret. Hvor levestederne ud-
gøres af et netværk af nærtliggende enge
og kær, udgør populationerne ofte en me-
tapopulation, hvor der sker en større el-
ler mindre udveksling af individer mel-
lem de enkelte populationer.

I Danmark var populationerne i årtier
før artens uddøen meget isolerede og
præget af meget standfaste populationer,
som ikke var i kontakt med hinanden og
som oftest kun fandtes indenfor ganske
få hundrede kvadratmeter. Dette var
sandsynligvis en genetisk tilpasning til
isolationen efter metapopulationernes
sammenbrud.

Arten flyver således ikke meget om-
kring uden for levestedet. På de standfa-
ste populationer er aktionsradius for det
enkelte individ oftest ikke mere end 50
m. I udlandet, i de områder hvor metapo-
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pulationer stadig eksisterer, er aktions-
radius heller ikke stor, kun omkring 150
meter, men engene og kærene ligger så
tæt, at individer regelmæssigt når nabo-
populationer. Det er dog på disse leveste-
der normalt, at enkelte individer forlader
levestedet helt og tilbagelægger flere ki-
lometer.

I det mellemste Sverige og Finland,
hvor metapopulationerne stadig funge-
rer, ses ofte, at arten koloniserer gode ny-
skabte områder ret hurtigt, hvis de ligger
inden for en kilometers afstand fra eksi-
sterende populationer. Den mere stand-
faste type af arten, som vel i teorien bør
ses som en mellemstation mellem den
stabile metapopulation og endelig uddø-
en, kan sandsynligvis overleve meget
længe, inden den endeligt uddør.

Den enkelte population er sjældent på
mere end et par hundrede dyr og ofte fær-
re.

Arten suger nektar fra mange forskelli-
ge planter, som blomstrer i flyvetiden.
Udenlandske undersøgelser nævner især
forskellige arter af ranunkler (Ranuncu-
lus spp.) og tidsler. I Danmark besøger
sommerfuglen fortrinsvis kærtidsel (Cir-
sium palustre), ranunkler og trævlekro-
ne (Lychnis flos-cuculi) men også andre
nektarplanter.

Hannerne klækker ofte flere dage før
hunnerne, mens der i den sidste periode
af flyvetiden næsten udelukkende er
hunner til stede på levestederne.

Hannerne afpatruljerer i lange perio-
der levestedet for at opfange nyklækkede
hunner, som de finder ved hjælp af synet.
Parringen sker ofte umiddelbart efter
hunnens klækning.

I modsætning til flere andre dagsom-
merfuglearter parrer hunnerne sig kun
en gang, da hannen ved parring efterla-
der et sekret, som sikrer, at hunnen ikke
kan parre sig igen.

Efter en kort ægmodningsperiode be-
gynder hunnen at søge efter egnede

værtsplanter. De oprindelige danske po-
pulationer levede sandsynligvis udeluk-
kende på tvebo baldrian (Valeriana
dioica). Flere andre baldrian-arter især
hyldebladet baldrian (Valeriana sambu-
cifolia) men også lægebaldrian (Valeria-
na officinalis) bruges fx i Finland og Syd-
sverige. Angivelserne af andre værts-
planter end baldrian-arter i vores om-
råde, fx lancetvejbred (Plantago lanceo-
lata) og tveskægget ærenpris (Veronica
chamaedrys), beror sandsynligvis på for-
veksling med de næsten identiske larver
af brun pletvinge.

Hunnen leder ved hjælp af synet efter
værtsplanter og lander fx ofte på blade af
planter, hvis bladform minder om baldri-
ans (Valeriana spp.) blade fx skvalderkål
(Aegopodium podagraria). Ved nærmere
undersøgelse med benene afgør hunnen,
om bladet er baldrian, og om den speci-
fikke plante er formålstjenlig som æg-
lægningsplante. Hvad der specifikt udlø-
ser æglægning på den enkelte plante el-
ler blad vides ikke, men ofte foretrækkes
den samme plante af flere hunner, og
planten kan derfor indeholde flere grup-
per æg. Hunnen lægger æggene på un-
dersiden af bladene. Æggene lægges i
grupper med mellem 30 og 200 med et
gennemsnit på ca. 100, og hunnen vælger
næsten altid ikke-blomstrende planter
til æglægning. I første omgang lægger
hunnen to til ti grupper æg og har deref-
ter brug for tid til modning af flere æg. I
anden omgang kan hunnen lægge 200 æg
mere som regel i mindre grupper end i
første omgang. Hunnen lægger for-
trinsvis æg om eftermiddagen og bruger
lange perioder til at lede efter velegnede
værtsplanter.

Æggene klækker efter et par uger, og de
små larver lever først socialt i spind på
værtsplanten. Larverne overvintrer som
halvvoksne og i mindre grupper i små
vandtætte spind lavt i vegetationen. Ef-
ter overvintringen spredes larverne og le-
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ver enkeltvist eller i små grupper indtil
forpupningen, som sker i den lave vege-
tation nær værtsplanterne.

Larverne kan sandsynligvis optage
stoffer, iridoider, fra værtsplanten, som
gør dem giftige og dermed beskytter mod
fjender.

Arten er i de store sammenhængende
metapopulationer, i hvert fald flere ste-
der i Norden, ofte udnyttet af en artsspe-
cifik snyltehveps, Cotesia melitaearum.

Larven er som voksen sortbrun med ly-
sere torne. Forpupningen finder sted i
sidste halvdel af maj lavt i vegetationen.
Udviklingen til voksen sommerfugl tager
14-21 dage.

Levested
Mørk pletvinge lever fortrinsvis på na-
turligt næringsrige, fugtige og kalkpræ-
gede enge og kær med lav vegetation og
en større bestand af værtsplanten oftest
beliggende i lysninger i skov. Mange af
levestederne er oversvømmede om vinte-
ren.

Arten findes ikke på enge og kær på ler-
jord, hvor dens værtsplanter oftest over-
skygges af mere højtvoksende planter

Som regel holdes levestederne lysåbne
af meget ekstensiv kvæggræsning.

Ofte er levestederne meget små, mel-
lem en halv og 2 hektar, og selve kernele-
vestedet, hvor æglægningen foregår, er
ofte ikke mere end et par hundrede kva-
dratmeter.

Oftest er levestederne kendetegnet af
et stort udvalg af nektarplanter i artens
flyvetid.

Historisk udbredelse
Mørk pletvinge fandtes tidligere lokalt i
Nord– og Midtsjælland samt i mindre
grad på Midtfyn. I disse områder starte-
de en voldsom tilbagegang fra omkring
1950 og kulminerede med, at arten uddø-
de i Danmark i 1982, hvor de sidste indi-
vider blev set på Sjælland i moserne ved
Farum Sø og Bastrup Sø 1982. Fra Fyn
holdt arten ud på sine sidste levesteder
til midt i 1960’erne blandt andet ved Hø-
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jes Ris til 1964-1965 og ved Slukefter tæt
på Odense, hvor det sidste individ blev
set i 1967.

Enkelte individer er fundet udenfor de
nævnte hovedudbredelsesområder først i
1900-tallet fx tre mere eller mindre sikre
enkeltindivider fra Østjylland og et lig-
nende antal fra Bornholm. Arten har
sandsynligvis ikke haft faste populatio-
ner hverken i Jylland eller på Bornholm
efter år 1900, og de iagttagede individer
må nok ses som strejfende individer eller
fejlopgivelser. Desuden er arten kendt
fra nogle få lokaliteter på både Lolland og
Falster. De sidste individer herfra er fra
omkring 1955.

Status
Mørk pletvinge findes i dag som genin-
troducerede populationer på et par loka-
liteter omkring Allerød i Nordøstsjæl-
land. På disse lokaliteter, hvor der i for-
vejen var foretaget en pleje, som var
gavnlig for arten, blev der i 2013-2015
udsat individer fra Skåne. I nærheden af
den første lokalitet er der med held
etableret endnu et par populationer. Po-
pulationerne på de to første lokaliteter
med genetablering har siden været små
men stabile.

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

Krav
Mørk pletvinges præcise krav til leveste-
derne kendes ret godt fra flere undersø-
gelser i udlandet blandt andet Sverige og
Finland, men i Danmark er artens livs-
krav ikke særlig velundersøgt.

Arten kræver naturligt næringsrige
fugtige kalkprægede enge og kær med lav
vegetation, som indeholder en stor be-
stand af værtsplanten groende på tuer
eller flader.

Næsten alle tidligere danske levesteder
samt de nuværende skånske var eller er
rigkær.

Vegetationshøjde på tuerne eller flader-
ne med værtsplanterne skal højst være
omkring 3-10 cm, og vegetationshøjden
på hele levestedet er i det hele taget som
regel meget lav oftest kun fra 3-25 cm.

Arten kræver græsning med køer eller
eventuel manuel pleje, der skaber sam-
me forhold. De nuværende levesteder i
Skåne er alle græsset af køer samt af
rådyr og elge.

Der skal findes et stort antal mosrige
tuer eller mosflader på levestedet, hvor
vegetationshøjden er meget lav. Mospu-
derne skal udsættes for solindstråling en
stor del af dagtimerne. Moslaget på tuer-
ne holder længe på varmen og er 3-4 cm
nede under overfladen tydeligt varmere
end omgivelserne selv efter kort tids sol-
bestråling. Larverne lever en stor del af
deres liv nede i disse varme mospuder og
udnytter desuden overfladen af mosset
til solbadning.

Levestederne, på tuer eller flader, må
ikke indeholde ret meget førne, da dette
skubber de mikroklimatiske forhold i ne-
gativ retning med mere skygge og lavere
temperatur.

Tuerne og kærene skal udsættes for
tramp fra køer eller andre store græs-
sere, da dette har en positiv indflydelse
på fremspiring af nye værtsplanter i den
blottede jord langs tuernes kant.

Levestederne skal friholdes for op-
vækst af træer og buske samt tagrør og
anden høj græs- og urtevegetation.

Arten kræver et fugtigt mikroklima og
de fleste tidligere levesteder i Danmark
fandtes på enge og kær langs åer eller
søer. På flere af de skånske levesteder
står der ofte blankt vand mellem tuerne
på levestedet i hvert fald om vinteren og
foråret.

Arten er tilpasset oversvømmelse af le-
vestedet vinter og tidligt forår, ved at lar-
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verne laver vandtætte overvintrings-
spind. Dræning, inddigning eller regu-
lering af levestedet, som fjerner disse
oversvømmelser, ændrer vegetationen
drastisk og bør undgås.

Arten kræver ret vindbeskyttede leve-
steder. Mange af de tidligere danske og
mange af de nuværende skånske leveste-
der findes i naturlige sænkninger i land-
skabet. De skånske er vindbeskyttede af
skov fra mindst to sider. Som regel er de
helt åbne mod syd.

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

Arten har sandsynligvis ikke behov for
mere end et par hektar egnet levested i
de standfaste isolerede populationer. Så-
danne populationer er dog til stadighed
truede af uddøen og er næppe levedygtige
i længden. Med optimale forhold vil man
dog kunne opnå populationer, der sand-
synligvis vil kunne overleve mange år-
tier.

Det er vigtigt, at levestederne har gode
bestande af artens foretrukne nektar-
planter, tidsler og ranunkler på leveste-
derne.

Trusler
Mørk pletvinge må betragtes som tem-
melig truet på de lokaliteter, hvor den er
blevet udsat. Dette skyldes dels, at der er
udsat få dyr på få levesteder, og dels at
levestederne måske ikke er optimale for
arten. De største trusler mod artens op-
rindelige levesteder i Danmark var især
ophør af græsning og efterfølgende til-
groning.

Derudover har faktorer som opdyrk-
ning, tilplantning og dræning af leveste-
derne samt vandregulering i mange årti-
er inden den endelige uddøen også haft
stor negativ effekt.

Desuden har kvælstoftilførsel, som be-
virkede opvækst af højere planter, som
overskyggede værtsplanterne, også haft
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stor betydning for artens uddøen på de
sidste levesteder i Danmark.

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

Pleje
Mørk pletvinges eksakte krav til leveste-
derne kendes ikke til fulde, da arten som
de fleste dagsommerfugle i Danmark ik-
ke er velundersøgt. Nedenstående for-
slag til pleje bygger derfor fortrinsvis på
udenlandske undersøgelser og litteratur.

De herunder angivne midler og metoder
kan forventes at metoder kan forventes
at skabe gode levesteder for arten.

Det er vigtigt at kende æglægningsom-
råderne, så man ikke ved et tilfælde un-
der forvaltning af arealet kommer til at
ødelægge disse for arten.

Det er vigtigt, at der til stadighed fin-
des passende yngleområder, samt at der

meget gerne skabes nye egnede yngleom-
råder i levestedets umiddelbare nærhed.

Selve levestedet skal friholdes fra træ-
og buskopvækst.

Hvis arten uddør på et isoleret levested,
vil arten aldrig kunne rekolonisere leve-
stedet, og derfor bør man altid tilstræbe
at skabe flere nærtliggende populatio-
ner, så der er individudveksling mellem
de enkelte populationer. Man kan også
øge den genetiske variation ved at flytte
enkeltindivider mellem de danske popu-
lationer eller ved et tilskud af enkelt-
individer fra svenske populationer.

De nuværende levesteder i Danmark
plejes næsten udelukkende med høslæt. I
Sverige, i hvert fald i Skåne, græsses næ-
sten samtlige levesteder af køer. Det må
formodes, at de oprindelige danske leve-
steder også alle har været ko-græssede.
Sandsynligvis kan populationer af arten
i Danmark ikke opretholdes i længden
uden afgræsning, da høslæt med le næ-
sten aldrig skaber de helt rette betingel-
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ser fx i forhold til vegetation og mikrokli-
ma for larvernes udvikling. Desuden
medfører høslæt, at myretuer og jord-
knolde bliver jævnet/fjernet, da de er i
vejen for leen eller slåmaskinen.

Med hensyn til græsningsregime bør
det undersøges, på hvilke tidspunkter
køerne sættes ud på de skånske leveste-
der og efterligne dette.

Den ekstensive græsning med køer, der
skal til for at skabe den rette vegetations-
højde, er formodentligt ikke nok til at
holde opvækst af pil og birk nede. Derfor
må man i Danmark regne med at skulle
rydde træer og buske manuelt, da kære-
ne her ikke udsættes for elg-»græsning«,
som de bliver i Skåne.

Der bør sigtes mod en vegetationshøjde
på 3-10 cm på tuer eller flader med
værtsplanter, og at vegetationshøjden på
hele levestedet varierer mellem 3 og 25
cm, hvor den højere vegetation med nek-
tarplanter primært findes i randen af lo-
kaliteten.

Et passende græsningstryk vil formo-
dentlig som udgangspunkt højst være
omkring 0,1 storkreatur (SK)/ dyreenhed
(DE) pr. hektar (70 kg pr. hektar), hvis
der benyttes sæsongræsning. Dette bør
justeres over græsningssæsonen for at
opnå den for arten bedste påvirkning af
vegetationen og levestedet. Hvis græs-
ningen på levestedet foregår som helårs-
græsning, bør græsningstrykket kun væ-
re omkring 1/3 af græsningstrykket ved
sæsongræsning.

De nuværende danske populationer fin-
des på meget små levesteder. Ved græs-
ning skal et stort område på mange hek-
tar der indeholder levestedet indhegnes
som storfold. Storfolden bør opdeles i tre
til fire mindre folde, så græsningstrykket
kan styres optimalt. Selve levestedet bør
ikke afgræsses hele året.

Det skal være muligt at fjerne krea-
turerne med kort varsel, hvis græsnings-
trykket bliver for stort.
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På steder, hvor opdeling og kontinuer-
lig flytning af dyrene er for vanskelig,
kan der på arealer med den mindste na-
turkvalitet oprettes en aflastningsfold.
Her kan dyrene stå med tilskudsfodring i
de perioder, hvor selve lokaliteten ikke
kan tåle afgræsning.

Tilskudsfodring må ikke forekomme
andre steder end i aflastningsfolde.

Der bør kontinuerligt foregå en tæt
overvågning af græsningstrykket og po-
pulationsudviklingen for arten for at sik-
re, at græsningen foregår på den opti-
male måde.

Eventuelt kan der manuelt skabes de
rette forhold for arten. Fx vil en slåning
med le, hvor værtsplanten findes på mos-
flader, kunne skabe den rette lave vege-
tation. Denne pleje bør foretages om
efteråret, så larverne skades mindst mu-
ligt, og der skabes gode æglægningsfor-

hold for hunnerne i den kommende sæ-
son.

Grundigt forarbejde på overvejede ud-
sætningssteder er vigtigt. Blandt andet
skal værtsplantens forekomst undersø-
ges og klarlægges. Desuden bør græsnin-
gen på arealet igangsættes flere år i for-
vejen, så det er muligt at finjustere det til
artens krav.

Naturforvaltere, som skal skabe nye
arealer, hvor der planlægges udsætning
af arten, bør besøge de nuværende dan-
ske levesteder, hvor arten er udsat men
også de skånske levesteder, så man kan
få et indblik i, hvordan levestederne ser
ud der.

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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Levested for mørk pletvinge, lav vegetation med den blomstrende værtsplante tvebo baldrian.


