
Kendetegn

Ensianblåfuglen hører til den familie af sommerfugle 
der hedder blåfugle, hvoraf mange af arterne ligner 
hinanden. Hvis du ser en blåfugl i et område med netop 
hedemoser eller fugtig hede hvor der er Klokke-Ensian, 
er der god chance for at det er en Ensianblåfugl.

Ensianblåfuglens livscyklus 

Ensianblåfuglen har en usædvanlig livscyklus, som gør 
den til en både fascinerende, men også udsat sommer-
fugleart. Som larve spiser den frø og frugtvæv af planten 
Klokke-Ensian,  hvorefter den adopteres af røde stik-
myrer, som opfostrer den indtil den forpupper sig. 

Ensianblåfugl han

Ensianblåfugl på 
klokkelyng

Man kan lede efter Ensianblåfugl  
ved Klokkelyng hvor den suger 
nektar, eller på Klokke-Ensian 
hvorpå den lægger sine æg. 

Vingefanget er ca. 29 -35 mm. Oversiden af hannerne er 
skinnende violblå. Hunnens overside er sortbrun med et 
antal svage sorte pletter og varierende blå bestøvning.
Undersiden er typisk blåfugletegnet brun med sorte 
pletter. Et sikkert kendetegn er at Ensianblåfuglen 
mangler de orange sømmåner, og har en gråbrun 
underside. 

Isblåfugl

Ensianblåfugl hun

Klokke-Ensian

JULI

JULI-AUGUST

JUNI

Æggene lægges på blomsterknoppen og 
de øverste blade af Klokke-Ensian. 
De er hvide og har form som en 
fladtrykt kugle. Efter ca. 10 dage klæk-
ker larven og vil med det samme gnave 
sig direkte ind i blomstens frøkapsel. 
Her bliver den i 2-3 uger, til den når 
en størrelse på ca. 3 mm. Æggene kan 
blive siddende på planten i lang tid 
efter at larven er kravlet ud.   

De første Ensianblåfugle klækker 
fra deres pupper i starten af juli og 
de sidste kan findes flyvende til lidt 
ind til august. Hunnerne lægger 
æg på Klokke-Ensian umiddelbart 
efter paring

I starten af juni vil larven være fuldvok-
sen og veje 100 gange mere end da den 
først blev fundet af myrerne. Den vil nu 
forpuppe sig i myreboet og klække efter 
3 uger. Den nyudklækkede sommerfugl 
er blød og kravler ud af myreboet, før 
den sætter sig til at folde vingerne ud, 
- klar til at starte cyklussen forfra. 

Æg

Den voksne sommerfugl

Puppe

Larve og myrer 

AUGUST-MAJ

Larven lader sig dumpe ned på jorden, hvor den bliver fundet af en stikmyre som 
“adopterer” den. Myrerne slæber sommerfuglelarven ned i deres tue, som ligger 
skjult under jorden. Larven udskiller dufte der efterligner myrernes egne larver, 
hvilket snyder myrerne til at opfostre sommerfuglelarven igennem efteråret, vin-
teren og foråret, i den tro, at den er en af deres egne. Sommerfuglelarven er endda 
i stand til at tigge og lave lyde som signalerer til myrerne, at de skal fodre den frem 
for deres egne larver. 

Ensianblåfuglen er det man kalder en social parasit, 
hvilket vil sige at den udnytter myrernes sociale struktur. 
Arbejdermyrerne snydes til at fodre den vha. kemiske 
duftstoffer, som får myrerne til at tro at larven er en af 
deres egne afkom.                                   
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Ensianblåfuglen i Nationalpark Thy

Vil man gerne se Ensianblåfuglen, er der størst sandsyn-
lighed en solskinsdag uden for megen blæst, i midten eller 
slutningen af juli. Det kan ofte være behjælpeligt at have en 
kikkert med sig i felten, så man kan betragte sommerfu-
glen uden at skræmme den.

Udbredelse i og Danmark og Europa 

Ensianblåfugl forekommer i fugtige heder og enge i Vest- 
og Nordjylland samt Læsø, primært i kystnære habitater. 
Ensianblåfuglen blev i 2004 vurderet til at være sårbar i 
Danmark, da den, over de sidste årtier er forsvundet fra 
mange lokaliteter og flere af disse lokaliteter er reduceret 
i areal. 

Sommerfuglen findes i størstedelen af Europa bortset 
fra middelhavsområdet, de britiske øer og nordlige 
Skandinavien, men er i tilbagegang mange steder, lige-
som i Danmark. 

De primære årsager til tilbagegangen
er ødelæggelser og ændringer 
af egnede habitater, herunder
landudnyttelse, dræning 
og tilgroning.

Kortet viser udbredelsen af Ensianblåfugl i Danmark før 
1990 og efter 1990.

I det markede område ved Kokkjær Vand i den nordlige 
del af Nationalpark Thy, er der gode chancer for at se 
Ensianblåfugl. Området ligger tæt på Tved Klitplantage og 
Nørby. Ved kirken i Tved er der P-plads.

 Redaktion:
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 Maria Mikkelsen

  Ensianblåfugl
   Maculinea alcon

- Sommerfuglen der “adopteres” af myrer
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Kort over Nationalpark Thy


