Sommerfugle bingo
Se om du kan få pladen fuld af sommerfugle. Sæt et hak ved de dyr du finder.

Her er en kort beskrivelse af udvalgte sommerfugle – god fornøjelse.

TAKVINGE
Nældens takvinge er Danmarks national
sommerfugl og ses mange steder med
sine rødbrune vinger med sorte og gule
pletter. Rundt i vingekanten ses små blå
pletter. Allerede tidligt om foråret kan
man se de overvintrede sommerfugle
flyve omkring, suge nektar, parre sig og
lægge æg på brændenælde. Larven
æder af nældebladene, forpupper sig og
flyver rundt resten af sommeren indtil
oktober, hvor de finder et sted at overvintre

RANDØJE
Der findes 14 arter af Randøje i Danmark. De er brunlige, gullige til orange.
De har øjepletter, mest tydelig på vingernes underside, hvor der er flere sorte øjepletter med en gul ring omkring og hvid
pupil. Græsrandøje kan let forveksles
med engrandøje. Begge hører til de mest
almindelige sommerfugle og ses hele
sommeren i åbne lysninger og enge.
Randøjer lever på græsser og halvgræsser.

ADMIRAL
En iøjnefaldende sommerfugl. I forsommeren ser man admiraler, der er klækket
i Sydeuropa og fløjet mere end 1000 km
for at komme hertil Danmark. De parrer
sig, lægger æg på brændenælder og
dør. Når æggene klækker, vil larverne
leve af nældens blade, indtil de
forpupper sig. Sommerens danske
admiraler ses ofte på nedfalden frugt
om sensommeren, hvor de lagrer deres
energidepoter op, så de kan klare at
flyve til syden om efteråret.

KÅLSOMMERFUGL
Der findes både en stor og en lille
kålsommerfugl, og de ligner hinanden
meget. Begge er hvide med mørke
aftegninger på vingespidserne. Hos stor
kålsommerfugl er vingespidserne helt
sorte hos både hun og han, men hunnen
har dertil to mørke runde pletter på forvingerne. Kålsommerfuglen lægger sine
æg på kål, hvor larverne kan æde hele
planter. Kålsommerfugle kan ses hele
sommeren, da der er flere generationer.
Nogle af sommerfuglene overvintrer i
Danmark, mens andre flyver sydover.

PÅFUGLEØEJE
Dagpåfugleøje har meget store
øjepletter i flotte farver. Øjepletterne
ligner vir-keligt store øjne, og når
sommerfuglen ”blinker” med dem. Når
den bevæger vingerne, kan det
skræmme insekt-ædende fugle væk.
Undersiden af vingerne er brunlige og
virker som camouflage, når
sommerfuglen har vingerne slået
sammen. Dagpåfugleøje kan ses fra
midten af juli og en månedstid frem,
hvorefter de går i vinterdvale fx i hule
træer og bygninger.

BLÅFUGL
Der er flere arter af blåfugle, der alle er
mindre sommerfugle med mange øjne
på undersiden. De ses især på planter
i ærtefamilien, fx på kløver eller kællingetand, hvor de suger nektar og lægger
æg. Den får ofte to kuld hver sommer,
og fra det sidste overvintrer enten larver eller pupper til foråret efter. En del
blåfugle har et særligt samarbejde med
myrer, hvor larven lever i myreboet,
hvor myrerne malker den for sukkerholdige ekskrementer. Til gengæld
beskytter myrerne den mod rovdyr.

