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Rødlistet artKlippeblåvinge
Scolitantides orion

Klippeblåvinge er en av våre to sjeldneste
blåvinger. Arten var tidligere utbredt langs Øst- og
Sørlandskysten fra svenskegrensa til Aust-Agder.
Etter 1970-tallet har arten gått kraftig tilbake, og i
dag er den kun kjent fra to begrensede områder i
Østfold og Aust-Agder. Klippeblåvingen flyr i mai-
juni på åpne klipper og svaberg langs kysten.
Larven lever på smørbukk.

Status
Kategori kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter
2010. Arten ble varig fredet i Norge i 2008.

Kjent nåværende forekomst og historisk
utbredelse av klippeblåvinge i Norge.

Tekst: Hallvard Elven (hallvard.elven@nhm.uio.no)
Kartgrunnlag: Norges sommerfugler (Aarvik et al. 2009)
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Kjennetegn
Vingespenn 27-32 mm. Vinger blå, mørkpudrete. Både fram- og bakvingen med
en rad svarte flekker langs vingekanten. Framvingen med en tydelig svart
midtflekk og i sjeldne tilfeller noen mindre flekker utenfor denne. Undersiden
gråhvit med store svarte flekker og et oransje kantbånd. Vingefrynsene kraftig
svart- og hvitrutete. Kjønnene ligner hverandre, men hunnen har noe mørkere
vingetegninger. Blåvingene er en stor sommerfuglgruppe med mange til dels
svært like arter, men klippeblåvingen kan lett skilles fra andre norske arter på de
store svarte flekkene på undersiden og på at både fram- og bakvingene har
svarte flekker langs kanten på oversiden. Klippeblåvingen flyr dessuten tidligere
enn de fleste andre blåvingene. Arten kan forveksles med hunnen til vårblåvinge,
men vårblåvinge mangler oransje tegninger på undersiden og undersidens svarte
flekker er betydelig spinklere.

Utbredelse
I Norge er klippeblåvingen i dag bare kjent fra Torpbukta i Halden (Østfold) og
Åsstø-området i Tvedestrand (Aust-Agder). I Norden for øvrig finnes
klippeblåvinge på noen få lokaliteter i det sørøstlige Sverige og Sør-Finland. Den
øvrige verdensutbredelsen strekker seg fra Spania i vest til Kamtsjatka i øst i et
belte som går gjennom Sør- og Mellomeuropa, Kaukasus, Mongolia, Kina og
Japan.

Biologi
Klippeblåvinge flyr i mai-juni på åpne svaberg hvor det vokser smørbukk. I Norge
finnes arten bare ved kysten, men på verdensbasis er den i like stor grad en
innlandsart. Sommerfuglen finnes normalt i områder med kalkrik, basisk

berggrunn, men de norske populasjonene ser
også ut til å trives på granitt. Sommerfuglen flyr
i en kort periode på omlag to uker og opptrer
fåtallig på lokaliteten, noe som gjør den lett å
overse. Den flyr lavt over bakken og sitter ofte i
ro. De hvite, flattrykte eggene legges enkeltvis
på smørbukk, hovedsakelig på oversiden av
bladene. Larven klekker 2-3 uker senere. Larven
er kort og grønn med rødbrun ryggstripe og
rødbrune sidetegninger. Den oppholder seg stort
sett på undersiden av bladene og minerer disse
nedenfra så bladene får karakteristiske
gjennomsiktige ”vinduer”. Larven til
klippeblåvinge oppvartes til en viss grad av
maur, noe som ikke er uvanlig hos blåvinger.
Maurene beskytter larven mot rovdyr og
parasitter, og i bytte får de sukkervann som
larven skiller ut fra bakkroppen. Samarbeidet
gagner begge parter, men klippeblåvingen er
ikke strengt avhengig av samarbeid med maur
for å overleve. Larveutviklingen tar cirka en
måned, og forpuppingen skjer på bakkenivå
under en stein, i en bergsprekk eller lignende.
På våre breddegrader overvintrer puppen før
den klekker, av og til to ganger. Lenger sør har
arten normalt to generasjoner i året.
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Bestandsstatus
Klippeblåvingen var tidligere kjent fra et tjuetalls lokaliteter
langs kysten av Øst- og Sørlandet. Siden begynnelsen av 1970-
årene har arten gått drastisk tilbake både i Norge og i Norden
for øvrig. Også i andre europeiske land har man hatt en
tilbakegang. Den sannsynligste årsaken til artens tilbakegang i
Norge er arealforandring som følge av gjengroing og utbygging.
Nedleggelse av jord- og skogbruk langs kysten har ført til at
mange områder som tidligere ble holdt åpne nå gror igjen. I
tillegg er strandsonen langs Oslofjorden og Sørlandskysten
attraktiv for utbyggingsformål, og klippeblåvingens leveområder
har vært under sterkt press de siste 50 årene. Forurensning og
sur nedbør har også vært foreslått som medvirkende årsaker.
Av de to lokalitetene man kjenner til i dag regnes bare Østfold-
bestanden for å være bæredyktig. Klippeblåvingen ble
midlertidig fredet i 2007 og varig fredet i 2008. Fredningen
innebærer også at artens leveområder vernes mot ytterligere
inngrep. I 2008-2009 ble de fleste historiske lokalitetene av

klippeblåvinge undersøkt, uten at arten ble gjenfunnet. Det er
likevel mulig at det finnes andre, ukjente populasjoner langs
kysten.

Typisk leveområde for klippeblåvinge. Torpbukta i
Halden.
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