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Dukat sommerfugl
Forekomst

Det hvide W
Fouragering voksen

Flyvetid

Guldhale
Æg placering

Af hensyn til insekter i vegetationen foretages slåning med fingerklipper,
skiveklipper eller lign, så materialt ikke mases. Materialet bør henligge et
døgns tid inden opsamling, så evt. larver kan forlade planterne. Slåning kan
med fordel foretages med kæde foran klipperen. Det får insekter mv. til at
forlade vegetationen i tide.

Æg. Periode

Kejserkåbe
Larve. Foderplante

Larve/puppe
periode

Violetrandet ildfugl
Stadie.
Overvintrigssted
Overvintring

Skovlysnings-arter

Blomster generelt

Dukat sommerfugl Skovlysninger og
tørre bakker

Tidsler, hjortetrøst,
røllike, brombær,
blåhat, alm. gyldenris

Juli-sept

Lavt på
foderplante

Aug- marts

1. rødknæ; 2. alm.
syre

April-juni

Æg

I førnen

Det hvide W

På og omkring
elmetræer på alle
biotoper

Tidsel, hjortetrøst

Juni-aug

Trækroner med
blomsterknopper

Aug - febr

Elm i skovbryn

Marts-juni

Æg

Gren med
blomsterknop

Guldhale

Krat, hegn, skovbryn, Alm gyldenris,
skovlysninger med
hjortetrøst, tidsler
Prunus arter

Aug-sept

Grenvinkler på
Sept - april
mirabel, slåen etc.

1. slåen; 1. mirabel

Maj-juni

Æg

I busken/på træet

Kejserkåbe

Skovlysninger og
brede skovveje

Juli-sept

På stammer af
Sept - marts
større træer med
furet bark i
nærheden af violer

Violer

April - juni

Æg/lille larve I barkrevner

Tidsler, hjortetrøst,
røllike, brombær,
blåhat, alm. gyldenris

Overdrevs-arter

Blomster generelt

Okkergul
Tørre overdrev/tørre Div. kurvblomster
Pletvinge. Er
lysåbne brakmarker
sandsynligvis ikke
på Skansebakken
længere.
Violetrandet
ildfugl

Overdrev, eng og
mose

Maj-juni/juli I æghobe på
undersiden af
blade af
lancetvejbred

Brombær, kærtidsel og Juni- juli
andre kurvblomster

Gerne midt på
stængler ved
bladbaser af alm.
syre (rødknæ)

Juni/juli

Lancet vejbred

Juli-aug

Små larver i
larvespind

På foderplante. Tør
og lav vegetation

juni - midt juli

Alm. syre; rødknæ

Juli - maj

Små larver

Basis af Rumex i
førnen

Okkergul pletvinge

Mosaikslåning i tid og rum til
glæde for sommerfugle

Pleje Krav

Direkte følsom periode for
slåning af områder med
foderplante

Skovlysnings-arter Blomster i skovbryn (blomstrende buske)
Dukat sommerfugl Tørre steder med rødknæ lades urørt så meget
som muligt - eller slås i turnus

April - juni. Rødknæ områder

Det hvide W

Skån og sikre fritstående blomstrende elme. Sørg Følsom men kan overleve
for nye elme af hensyn til elmesyge
hvis plejekrav følges

Guldhale

Skån dele af slåenkrat og mirabel, men skab
løbende fornyelse af dele af krattet

Kejserkåbe

Friholde skovenge for tilgroning med høslæt men bevar
April -nogle
juni. Viol
blomstrende
områder partier af hensyn til fouragering

Følsom men kan overleve
hvis plejekrav følges

Overdrevs-arter

Blomstrende overdrev

Okkergul
Undgå slæt på tørre steder med foderplante,
Pletvinge. Er
men slå delvist for at undgå tilgroning med
sandsynligvis ikke biomasse.
på Skansebakken
længere.

Juli - april

Violetrandet
ildfugl

Juni - midt juli. Lysåben
rumex områder

Sen høslæt (midt juli ->) på mindre dele af
lokaliteten. Materiale fjernes.

