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Svalestjert
Utseende
Blekgul grunnfarge med svarte ribbetegninger. Blått bånd på bakvingens nedre
del med rød øyeflekk. Bakvingen ender i en tydelig stjert.
Vingespenn 72 -90 mm.
Lokalitet
Fuktig myr og gressenger nær vann og skog, ofte langs skogsveier. Finnes
også på tørrere områder nær kysten, da ofte på syrintrær i hager.

Sitronsommerfugl
Utseende
Sitter alltid med vingene slått sammen formet som et blad. Hunnen er blek
grønnhvit, hannen sitrongul. Begge har oransje midtflekker.
Vingespenn 55-60 mm.
Lokalitet
Flyr både i løv- og barskog om våren. På sensommeren finnes den ofte på
dyrket mark.

Rapssommerfugl
Utseende
På oversiden er vingene hvitaktige med grå skjell og gulaktig skjær. Hunnen har
mørkere tegninger enn hannene. De har også en ekstra svart flekk på
forvingen. Undersiden av bakvingene er trukket opp med grønne striper.
Vingespenn 37-47 mm.
Lokalitet
Hager, fuktige enger og grøfter, skog og veikant.

Dagpåfugløye
Utseende
Fire store øyeflekker på vingene. Disse er plassert på rødbrun bakgrunn, som
også har nyanser av blått, svart, hvitt, og gult. Undersiden er nesten svart.
Vingespenn 52-63 mm.
Lokalitet
Marker, enger og hager, veikanter og skogrydninger.

Neslesommerfugl
Utseende
Oransje og svart med en rad av blå halvmåneformete flekker rundt både for- og
bakvingenes kanter. Hvitt merke øverst på hver forvinge. På undersiden er
bakvingene mørke.
Vingespenn 35-52 mm.
Lokalitet
Hager, åker, eng og åpninger i skogen.

Admiral
Utseende
Knallrøde bånd tvers over forvingene, som på oversiden er svarte med hvite
flekker. Bakvingene har rødoransje bånd langs kantene. På undersiden har
vingene et spraglete mønster av svart, brunt og blått.
Vingespenn 52-62 mm.
Lokalitet
Marker, enger, frukthager og i blomsterrike områder.

Vanlig blåvinge
Utseende
Hannen og hunnen er ulike. Hannen har lyseblå vinger. Hunnen har blå og
brune vinger med en rad av oransje flekker langs kantene. Begge kjønn har
hvit rand rundt vingene og lysebrun og prikkete underside.
Vingespenn 21-33 mm.
Lokalitet
Blomsterrike enger og bakker.

Oransjegullvinge
Utseende
Hannen har ensfargede, gyldenrøde vinger med mørk bord langs kantene.
Hunnen har oransje forvinger med et sterkt innslag av svarte flekker og mørke
bakvinger med et oransje, bredt bånd. Grågul underside hos begge kjønn.
Vingespenn opp til 34 mm.
Lokalitet
Blomsterenger og langs veikanter.

Grønnvinge
Utseende
Brun overside. På undersiden har vingene en skinnende grønnfarge. Det går
en rad med hvite flekker nedover undersiden.
Vingespenn 20-26 mm.
Lokalitet
Buskvegetasjon, åpne skogområder langs stier, myr og lyngheier.

Aglajaperlemorvinge
Utseende
Oransjebrun overside med svarte streker og flekker. Undersiden har ovale
perlemorflekker på grønn bunn.
Vingespenn 40-60 mm.
Lokalitet
Åpne steder i skogen, langs landeveier, på heier og setervoller i fjellet.

Fløyelringvinge
Utseende
Mørkebrun overside med oransje kantbånd med svarte flekker. Undersiden
mørk med tre øyeringer og en hvit stripe. Hvit kant på nyklekte eksemplarer.
Vingespenn 40-50 mm.
Lokalitet
Åpent terreng, helst i skogstrakter med bartrær.

