
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Etabler et større antal mindre ryd-

ninger i tæt afstand til de eksisteren-
de populationer.

• Etabler 10-20 m brede rabatter
(mindst) på de skovveje der forbinder
eksisterende populationer og nye ryd-
ninger.

• Harvning af mindre områder i nær-
heden af yngleområder, fx mindre
stykker af rabatterne langs skovveje-
ne, for at skabe egnede områder for
værtsplanterne.

• Drift eksisterende enge med egnet
pleje fx mosaikslåning.

• Undlad græsning eller hvis nødven-
digt af andre årsager så kun ekstrem
ekstensiv vintergræsning med om-
kring 0,05 til 0,1 storkreatur (SK)/
dyreenhed (DE) pr. hektar (35-70 kg
pr. hektar).

• Undlad at indføre ukontrolleret af-
græsning, fx rewilding.

Biologi
Kejserkåbe er 55-70 mm i vingefang.
Grundfarven er lys orange med sorte teg-
ninger på oversiden af både for– og bag-
vinger. På undersiden af bagvingerne er
den farvet i forskellige grønlige og violet-
te nuancer med sølvstriber. Hunnen fin-
des i en mørk genetisk betinget variant,
hvor oversidens orange farve er erstattet
af en grønlig brun farve.

Arten kan forveksles med de andre
store perlemorsommerfugle, især skov-
perlemorsommerfugl (Argynnis adippe)
og markperlemorsommerfugl (Speyeria
aglaja), men ingen af disse har sølvstri-
ber på undersiden, men derimod pletter.
Desuden forveksles arten jævnligt af
mange naturinteressede med den store
dagflyvende natsommerfugl sømplet (Ag-
lia tau). Sømplet flyver i maj, så man bør
aldrig komme i tvivl, da de to arters fly-
vetid ikke overlapper hinanden.

Det enkelte individ lever sjældent mere
end to uger, oftest meget kortere.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra omkring de sidste dage af juni til
hen sidst i august med flest individer på
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vingerne omkring 20. juli. Enkelte år kan
efternølere ses i starten af september.
Flyvetiden kan forskydes en del alt efter
temperaturforholdene om foråret.

Arten lever i Danmark udelukkende på
forskellige violarter (Viola spp.). Værts-
planter omfatter hundeviol (Viola cani-
na), håret viol (Viola hirta), skovviol
(Viola reichenbachiana) og kratviol (Vio-
la riviniana).

Æggene lægges enkeltvis eller nogle få
stykker sammen i barkrevner på træer i
nærheden af violer. Æggene lægges ofte
spredt over større områder indenfor leve-
stedet, hvor der findes egnede områder
med værtsplanter. De lægges gerne i
kanten af lys højskov uden nogen særlig
form for undervegetation, hvor violerne
står frit.

Hunnen flyver søgende rundt på leve-
stedet for at finde grupper af violer i om-
råder uden for meget underskov. Hun-
nen flyver lavt over violerne, lander gan-
ske kort for at registrere værtsplanten,
og hvis hun finder dem egnede, flyver
hun op på en nærliggende træstamme,
hvor hun lægger sine æg godt gemt i ud-
søgte barkrevner og andre steder.

Under æglægning kan hunnen godt
komme til at tage fejl og i stedet for at
lægge æg på træstammer vælge at bruge
cykeldæk, frokostborde, bukseben på
fløjlsbukser og andet, hvis disse befinder
sig i nærheden af værtsplanten.

Larven klækker efter et par uger, hvor-
efter den spinder en lille silkepude i
barksprækken, hvorpå den sætter sig til
overvintring. I april vandrer larven ned
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Det typiske levested for kejserkåbe består af en meget lysåben skov med ældre træer gerne med
furet bark, hvor æggene lægges, og en soleksponeret skovbund med violer, som er larvernes
værtsplanter.
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fra træet og opsøger violer, hvor den næ-
sten udelukkende æder blomsterknopper
og helt friske blade. Den hviler og soler
sig gerne på visne blade på jorden nær
værtsplanten.

Larven er som voksen farvet i forskelli-
ge brunlige farver med to smalle gulligt-
hvide rygstriber og orangebrune torne.

Larven forpupper sig midt i juni som re-
gel på en gren et stykke oppe i buskvege-
tationen eller højere oppe i træer. Udvik-
lingen til voksen sommerfugl tager 14-25
dage.

Arten flyver noget omkring på og fra sit
levested og findes en gang imellem langt
udenfor dette fx i haver tæt ved skov.

Sommerfuglen er meget blomstersø-
gende, og der kan på store gode solbe-
skinnede grupper af nektarplanter som
for eksempel kærtidsel (Cirsium palu-
stre), hindbær (Rubus idaeus), brombær-
arter (Rubus spp.), hjortetrøst (Eupato-
rium cannabinum) eller baldrian (Valeri-
ana spp.) være et temmelig stort antal in-
divider.

Arten flyver både lavt omkring på skov-
veje men befinder sig også meget af tiden
i trækronerne.

Den har flere længere hvileperioder i lø-
bet af dagen, hvor den opholder sig i træ-
toppene. I dårligt vejr og om natten op-
holder den sig oftest også højt i træerne.

Hannerne patruljerer især langs faste
ruter på levestedet for at opfange ny-
klækkede hunner.

Arten er følsom over for kolde somre og
har ofte en kortere nedgangsperiode efter
sådanne. Den har ligesom de andre store
perlemorsommerfugle cykliske svingnin-
ger i populationsstørrelse og udbredelse
over flere år.

Levested
Kejserkåbe lever i lysåbne løvskove,
helst bøg-, eg- eller blandingsskov, hvor
der er lyse skovveje med brede rabatter,
lysninger, skovmoser og skovenge. Nåle-

skove kan benyttes, hvis de er meget ly-
såbne. Arten kan leve i mere skyggefulde
skove end vores andre perlemorsommer-
fugle. Oftest er levestederne kendetegnet
ved at være åbne områder med lav vege-
tation afvekslende med meterhøje urter
og småbuske og større områder med lyså-
ben skov i umiddelbar nærhed af æglæg-
ningsområdet fx i kanten af højskov uden
for meget underskov.

Arten benytter i sine forskellige stadier
forskellige levestedstyper. Den voksne
sommerfugl opholder sig på åbne steder
med høje, blomstrende stauder, mens
larven derimod findes i tilgrænsende om-
råder, hvor værtsplanterne gror.

Arten findes på varme naturligt næ-
ringsfattige til middel næringsrige leve-
steder.

Historisk udbredelse
Kejserkåbe har historisk haft en vid ud-
bredelse på det meste af Sjælland for-
trinsvis i de østlige dele og på Lolland,
Falster, Møn, Fyn og Bornholm samt i de
østlige dele af Jylland. I løbet af 1970’er-
ne, 1980’erne og 1990´erne forsvandt den
fra mange af sine levesteder især i Jyl-
land og på Fyn samt de vestlige dele af
Sjælland. Arten har dog indenfor de sid-
ste 10-15 år haft en markant fremgang og
har genvundet meget af sit tidligere tab-
te terræn.

Status 2020
Kejserkåbe er i dag udbredt på det meste
af Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Møn
og Bornholm samt i dele af det østlige
Jylland. Den er dog ikke så talrig på leve-
stederne som tidligere, da skovene i dag
ikke er så egnede for arten. Den klarer
sig dog bedre end de andre perlemorsom-
merfugle, da den kan udnytte mere skyg-
gefulde skove end disse og samtidig har
den en god spredningsevne.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
LC (livskraftig).
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Krav
Kejserkåbes præcise krav til levestedet
kendes ikke til fulde, men er dog en af de
dagsommerfugle, hvor især larvens krav
er ganske velundersøgt.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte og indeholder
en stor bestand af egnede værtsplanter.

Arten kræver lysåbne løvskove med ly-
se skovveje, mange lysninger og gerne
skovmoser og skovenge.

På levesteder i skov har arten behov for
forstyrrelse af skoven, da det er vigtigt,
at der til stedse skabes nøgen jord, hvor
artens værtsplanter, violer, kan spire og
vokser under varme soleksponerede for-
hold, som larven kræver.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den be-

hov for et levestedsareal på over 50 hek-
tar, som til stedse opfylder både den
voksne sommerfugl og larvens behov.

Den kræver mange værtsplanter, der
står i områder uden for meget underskov
fx i kanten af bøgehøjskov eller ud til
stier.

Det er vigtigt, at der i artens flyvetid
findes rigeligt med gode nektarplanter
på eller nær levestedet, som for eksempel
forskellige arter tidsel, hjortetrøst, brom-
og hindbær, baldrian eller andre som-
merblomstrende urter.

Trusler
Kejserkåbe er i øjeblikket en af de min-
dre truede perlemorsommerfugle, og er
den eneste som er i fremgang.
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Parringen hos kejserkåbe foregår ofte mens parret sidder på et blad i vegetationen i et par me-
ters højde.



De største trusler for arten må i dag an-
ses for at være tilgroning, tilplantning,
dræning og manglende nektarplanter på
levestederne.

Desuden er næringstilførsel gennem
inddrift af landbrugsgødning og kvæl-
stofnedfald en trussel mod arten.

Som med så mange andre sommerfugle
er de mange faktorer og kombinationen
af disse, som påvirker artens livmulighe-
der, meget komplekse og vanskelige både
at erkende og studere. Den samlede på-
virkning på arten af de ovennævnte fak-
torer er ukendt, men har rimeligvis gan-
ske stor betydning for artens overlevelse
på det enkelte levested.

Pleje
Kejserkåbes eksakte krav til levesteder-
ne i Danmark er ikke velundersøgt. Ne-
denstående forslag til pleje bygger derfor
fortrinsvis på udenlandske undersøgel-
ser. Nedenstående er forslag til tiltag,
der med enkle midler og metoder kan
skabe gode levesteder for arten.

Grundige undersøgelser af artens leve-
vis og æglægningsadfærd på de enkelte
levesteder er et vigtigt arbejde forud for
igangsættelse af pleje eller anden drift,
hvis denne skal udføres på den bedst mu-
lige måde for arten.

Den er en af de skovarter, der gennem
de sidste årtier har klaret sig bedst, da
den kan klare sig på et mere fremskredet
tilgroningsstadie end andre skovsom-
merfugle.

Det bør tilstræbes at skabe en varieret
lysåben løvskov med brede rabatter
langs skovvejene og mange større og min-
dre lysninger, hvor der er gode mulighe-
der for æglægning fx i kanten af højskov,
hvor der er mange violer og ikke for me-
gen underskov.

Det er vigtigt at skabe mange randzo-
ner mellem høj og lav vegetation og mel-
lem højere og lavere skov. Skabelse af
skovbryn inde i skoven er også en stor

fordel, da det skaber mange områder,
hvor arten kan lægge sine æg.

I skove bør der skabes kontakt mellem
nuværende levesteder og potentielt egne-
de levesteder i nærheden. Dette kan op-
nås ved at muliggøre spredning langs
skovveje og grøfter. Et optimalt middel
til at opnå denne spredning er at gøre ra-
batterne langs skovvejene 10-20 meter
brede og holde disse åbne ved periodevis
mosaikagtig slåning. Det samme gælder
langs grøfter, hvor en bræmme på 5-10
meter bør friholdes for trævækst og ple-
jes på samme måde som langs skovveje-
ne. Disse brede rabatter vil, foruden at
give denne og flere andre varmekræven-
de dagsommerfugle bedre livsvilkår, og-
så generelt skabe et rigt og varieret in-
sektliv. Det vil også være positivt at fæl-
de træer i brede bånd gennem tætte
beplantninger, så der skabes varme om-
råder med lav bevoksning.

Det vil være en fordel at skabe en blom-
sterrig lav bræmme tættest på vejen og
dernæst et område med højere urter og
lave buske grænsende op til højere skov.

Harvning af mindre områder i nærhe-
den af yngleområder, fx mindre stykker
af rabatterne langs skovvejene, kan for-
søges for at skabe egnede områder for ar-
tens værtsplanter og dermed arten selv.

Meget ekstensiv græsning kan på mere
tilgroede levesteder komme på tale, men
kun i meget lav intensitet. Et passende
græsningstryk vil formodentlig som ud-
gangspunkt højst være omkring 0,1 stor-
kreatur (SK)/ dyreenhed (DE) pr. hektar
(70 kg pr. hektar) ved sæsongræsning.
Dette bør justeres over græsningssæso-
nen for at opnå den for arten bedste på-
virkning af vegetationen og levestedet.
Hvis der er helårsgræsning på lokalite-
ten, bør græsningstrykket kun være om-
kring 1/3 i forhold til græsningstrykket
ved sæsongræsning. Sandsynligvis vil
vintergræsning være det optimale for ar-
ten.
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Det skal være muligt at fjerne krea-
turerne med kort varsel, hvis græsnings-
trykket bliver for stort.

På steder hvor opdeling af folde og kon-
tinuerlig flytning af dyrene er for vanske-
ligt og der af andre grunde end pleje for
sommerfugle ønskes græsning, kan der
på det sted på lokaliteten med den mind-
ste naturkvalitet oprettes en aflastnings-
fold. Her kan dyrene stå med tilskudsfo-
dring i de perioder, hvor selve lokaliteten
ikke kan tåle afgræsning.

Tilskudsfodring må ikke forekomme
andre steder end i aflastningsfolde.

Køer og heste vil være de mest egnede
græssere, da de skaber huller i vegeta-
tionsdækket, hvor artens værtsplante
kan spire.

Der bør foregå en tæt overvågning af
græsningstrykket og populationsudvik-
lingen for arten efter start af græsning
for at sikre, at græsningen foregår på den
optimale måde.

Indhent gerne råd og yderligere oplys-
ninger fra specialister i dagsommerfugle
omkring pleje af levesteder for arten.

Se desuden de generelle afsnit. �
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Hunnen af kejserkåbe er oftest orangerød som hannen, men man kan også finde hunner, som er
mørke i farven og med et smukt olivengrønt skær.


