
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Plej ikke direkte på artens æglæg-

ningsområder men i stedet i disses
umiddelbare nærhed. Etabler fx et
større antal mindre rydninger i tæt
afstand til de eksisterende populati-
oner.

• Etabler rabatter mindst 10-20 m bre-
de langs de skovveje der forbinder ek-
sisterende populationer og nye
rydninger.

• Harv eller bearbejd mindre områder i
nærheden af yngleområder, fx min-
dre stykker af rabatterne langs skov-
vejene, for at skabe egnede områder
for værtsplanterne.

• Undlad græsning eller hvis andre år-
sager gør det nødvendigt så brug kun
ekstremt ekstensiv vintergræsning
med omkring 0,1 storkreatur pr. hek-
tar (70 kg pr. hektar).

• Undlad at indføre ukontrolleret af-
græsning, fx rewilding, som driftsme-
tode på yngleområder.

Biologi
Rødlig perlemorsommerfugl er 32-45 mm
i vingefang. Grundfarven er lys orange
med sorte tegninger på oversiden af både
for- og bagvinger. På undersiden af bag-
vingerne er arten farvet i forskellige rød-
lige, brunlige og gullige nuancer i små
felter og har sorte prikker. Enkelte felter
har ofte en sølvagtig glans.

Den voksne sommerfugl kan forveksles
med de andre små perlemorsommerfugle
nemlig brunlig perlemorsommerfugl (Bo-
loria selene), engperlemorsommerfugl
(Brenthis ino)og storplettet perlemor-
sommerfugl (Issoria lathonia). Den kan
desuden forveksles med forårsgeneratio-
nen af nældesommerfugl (Araschnia le-
vana). I praksis er forveksling som regel
dog kun mulig med brunlig perlemor-
sommerfugl og nældesommerfugl, da dis-
se er de eneste arter, som ofte har sam-
menfaldende flyvetid og levested.

Arten er vanskeligst at kende fra brun-
lig perlemorsommerfugl. Rødlig perle-
morsommerfugl har rødlige bagvingeun-
dersider, mens brunlig perlemorsommer-
fugl, som navnene siger, har brunlig
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underside på bagvingerne. Desuden har
de små sorte pletter yderst på bagvinge-
oversiden form som små sorte trekanter
hos rødlig perlemorsommerfugl, mens de
ligner små spidse vinkler hos brunlig
perlemorsommerfugl. De bedste kende-
tegnmellem storplettet perlemorsom-
merfugl og engperlemorsommerfugl fin-
des på undersiden af bagvingerne, hvor
engperlemorsommerfugl har et helt an-
derledes mønster fortrinsvis i gullige og
brunlige farver og storplettet perlemor-
sommerfugl har meget store sølvpletter
sammesteds. Forvekslingen med nælde-
sommerfugl er fortrinsvis mulig med
flyvende individer, som hos begge arter
ser orange ud, men når de sidder, ser de
helt forskellige ud.

De voksne sommerfugle flyver som re-
gel fra de sidste dage i april eller først i

maj til lidt ind i juni, men det enkelte ind-
ivid lever dog sjældent mere end to uger,
oftest meget kortere.

Flyvetiden kan forskydes afhængigt af
temperaturen i foråret. Ganske enkelte
varme år kan der forekomme en meget
lille anden generation fra slutningen af
juli til ind i august.

Arten yngler ofte i små eller større kolo-
nier indenfor et ret begrænset område,
hvor de rette forhold er til stede. På gode
levesteder, hvor der er kontakt mellem
de forskellige små populationer fx gen-
nem brede rabatter langs skovvejene,
fungerer de enkelte små populationer i
skovkomplekset som en metapopulation.
Desværre findes der ikke længere leve-
steder i Danmark, hvor mange mindre
populationer har kontakt til hinanden.
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Den enkelte population kan svinge me-
get i antal fra 20-30 individer i normale
år op til mange hundrede i perioder, hvor
der fx på nye rydninger findes perfekte
forhold. Efter et par år, når tilgroningen
tager til, vil populationernes størrelse
falde tilbage til et meget lavere niveau.

Sommerfuglene flyver ikke meget om-
kring inden for levestedet. Som regel bli-
ver langt de fleste individer i en popula-
tion på det sted, hvor de er klækket.
Sandsynligvis er en aktionsradius for de
fleste individer ikke meget mere end
højst et par hundrede meter.

Enkelte individer strejfer længere om-
kring og kan kolonisere nyopståede og
egnede yngleområder i nærheden.

Hanner afpatruljerer i lange perioder
levestedet i en højde af 10-50 cm for at
finde nyklækkede hunner. De forfølger
også gerne parrede hunner i længere tid.
Parringen foregår oftest på jorden på en
varm åben plads eller på blade af buske

og mindre træer højere oppe i vegeta-
tionen.

Sommerfuglene suger ivrigt nektar fra
mange forskellige lave planter, som
blomstrer i flyvetiden. På de resterende
danske levesteder er læbeløs, korsknap,
mælkebøtte og fladstjerne meget benyt-
tede nektarplanter. Buske som fx tjørn
benyttes også på nogle levesteder.

Artens larver lever i Danmark udeluk-
kende på forskellige violarter (Viola
spp.). I Danmark benyttes sandsynligvis
fortrinsvis kratviol (Viola riviniana) men
også hundeviol (Viola canina), håret viol
(Viola hirta) og skovviol (Viola reichen-
bachiana).

Hunnerne lægger deres æg enkeltvis el-
ler nogle få stykker sammen enten på
værtsplanten eller på tørre blade, kviste
eller plantestængler i umiddelbar nær-
hed af værtsplanten. Æglægningsstedet
skal være soleksponeret og helst omgivet
af bar jord.
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Larven klækker efter et par uger og går
efter en måneds tid til overvintring som
halvvoksen som regel tidligt i fjerde lar-
vestadie. Larven starter med at æde igen
omkring starten af marts og forpupper
sig efter 4-6 uger. Den hviler og soler sig i
lange perioder på visne blade på jorden
nær værtsplanten.

Larven er som voksen sort med brune
tegninger, hvid eller hvidgul sidelinje og
små sorte og gullige torne. Larven for-
pupper sig på en varm plads lavt i urtela-
get fx mellem visne blade. Puppetiden
varer 14-21 dage.

Levested
Rødlig perlemorsommerfugl lever i Dan-
mark som regel i lysåbne løvskove. Dens
levesteder findes langs vejkanterne i sko-
ven, i nye rydninger, i nyplantninger og i
kanten af åbne enge og kær. Tidligere
forekom arten også talrigt i stævnings-
skov, som skabte ideelle forhold for ar-
tens værtsplanter og passende mikrokli-
matiske forhold for larverne. I udlandet
blandt andet i Sverige findes arten også
på åbne overdrev og i tørvemoser. Arten
findes langt overvejende på levesteder
med kort spredt vegetation med et meget
varmt mikroklima. Denne type af leve-
steder eksisterer som regel kun i et kort
tidsrum, hvorefter arten flytter videre til
andre nærliggende levesteder med favo-
rable forhold. På gode lokaliteter findes
der som regel et større men vekslende
antal egnede små levesteder i umiddel-
bar nærhed af hinanden.

Historisk udbredelse
Rødlig perlemorsommerfugl fandtes tid-
ligere på mange levesteder på Øerne for-
trinsvis Sydsjælland og Nordøstsjælland
samt desuden på Fyn, Lolland og Falster.
Der fandtes også en del populationer i det
østlige Jylland.

Status 2020
Rødlig perlemorsommerfugl er indenfor
de sidste 30-40 år forsvundet fra næsten
hele sit tidligere udbredelsesområde.
Den har været intensivt eftersøgt inden-
for de sidste 10 år. I dag findes den sand-
synligvis kun mere eller mindre fåtalligt
på enkelte lokaliteter. Arten findes f.t. på
Sjælland i Store Bøgeskov v. Gyrstinge
Sø. På Lolland findes den fåtalligt enkel-
te steder i skovkomplekset ved Storskov
ved Maribo. På Falster findes den stadig
fåtalligt i Corselitze Østerskov. Derudo-
ver kan arten måske stadig forekomme
meget fåtalligt på enkelte af de leveste-
der, hvor den er set indenfor de sidste
fem år.

De danske entomologiske foreninger
indførte en populationsbeskyttelse af ar-
ten i 2012.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
EN (truet) og er fredet fra 2021.

Krav

Rødlig perlemorsommerfugls præcise
krav til levestederne kendes ikke til ful-
de, og i Danmark er artens livskrav ikke
særlig detaljeret undersøgt.

Som med så mange andre dagsommer-
fugle er det fortrinsvis larvernes krav til
levestedet, der begrænser artens udbre-
delse i Danmark.

Arten kræver lysåbne løvskovområder
af varierende alder med mange kontinu-
erligt nyskabte lysninger, brede rabatter
langs skovvejene og åbne engområder be-
liggende ganske tæt ved hinanden. Area-
lerne bliver i reglen ubrugelige for arten,
når de er meget mere end fem år gamle,
da vegetationen bliver for høj og skyg-
gefuld.

Et kronedække på mindre end 30 pro-
cent er passende for arten i yngleområ-
der med højskov.

Arten yngler kun på levesteder med en
lav og spredt vegetation med et meget
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varmt mikroklima, hvor larvernes tem-
peraturkrav kan opfyldes.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte.

Det er vigtigt med en stor bestand af eg-
nede værtsplanter, som er arter af violer.

Det er vigtigt med et godt udvalg af lave
nektarplanter i artens flyvetid, især lave
blomstrende planter tæt ved jorden.

Arten har behov for forstyrrelse af leve-
stederne, da det er vigtigt, at der løbende
skabes nøgen jord, hvor artens værts-
plante kan spire, og de rette mikroklima-
tiske forhold er til stede for artens larve.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den be-
hov for et levestedsareal på mellem 50 og
75 hektar som til stedse opfylder både

den voksne sommerfugls og larvens be-
hov.

Trusler
Rødlig perlemorsommerfugls tilbage-
gang skyldes især ændrede driftsformer i
skovbruget med manglende kontinuitet
af lysninger og soleksponerede kanter
langs skovveje. De største trusler mod ar-
ten på de tilbageværende danske leveste-
der må i dag anses for at være tilgroning,
tilplantning og dræning af levestederne.
Desuden har kvælstofnedfald med stor
sandsynlighed en afgørende negativ be-
tydning for artens overlevelse, da kvæl-
stoffet medfører hurtigere overgroning af
artens værtsplanter og dermed gør disse
mindre egnede for artens larver.
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Isolering af artens få tilbageværende
populationer kan både lokalt og i større
sammenhæng bevirke, at der ikke mere
er mulighed for artens spredning til ny-
opståede egnede levesteder.

Ukontrolleret afgræsning i skove, fx i
form af rewilding, vil sandsynligvis være
til stor skade for arten på dens få tilbage-
værende levesteder. Der kan let ske en-
ten tilgroning eller overgræsning af skov-
lysninger og dermed ødelæggelse af leve-
stederne.

Derimod kan urørt skov med biodiversi-
tetsformål være en løftestang for at op-
retholde og skabe de nødvendige skovlys-
ninger i form af egentlige rydninger og
skabelse af soleksponerede smålysninger
langs skovveje, se det generelle afsnit om
skov.

Større lokale bestande af fasaner kan
være en alvorlig trussel for artens larver
og pupper. På de tilbageværende danske
levesteder bør der ikke ske udsætning af
fasaner og eventuelle nuværende popula-
tioner bør fjernes eller holdes på et meget
lavt niveau.

Som med så mange andre sommerfugle,
er de mange faktorer, som påvirker ar-
tens livsmuligheder, meget komplekse og
vanskelige både at erkende og studere.

Pleje
Rødlig perlemorsommerfugls eksakte
krav til levestederne i Danmark er ikke
velundersøgt. Nedenstående forslag til
pleje bygger derfor fortrinsvis på uden-
landske undersøgelser og litteratur, selv
om arten grundet dens relative alminde-
lighed i resten af Europa heller ikke her
er særlig velundersøgt eller velbeskrevet
med hensyn til pleje. Arten forekommer i
England, hvor man er længst fremme,
når det kommer til viden om pleje og be-
varelse af dagsommerfugles levesteder.
Der findes derfor en del oplysninger om
pleje for arten, omend disse ikke nød-

vendigvis uden videre kan overføres til
danske forhold.

Nedenstående er et bud på en pleje-
praksis, der kan forventes at give gode
forhold for arten gennem at skabe egnede
mikrohabitater.

I øjeblikket, hvor de få tilbageværende
populationer er i tilbagegang og truede,
og der ikke er plads til fejltagelser, er det
vigtigt at kende æglægningsområderne,
så man ikke kommer til at ødelægge så-
danne steder. Grundige undersøgelser af
artens levevis og æglægningsområder på
de enkelte levesteder er et vigtigt forar-
bejde forud for igangsættelse af pleje el-
ler anden drift, hvis denne skal udføres
på den bedst mulige måde.

Det må anses for relativt let at pleje for
arten i hvad angår levestedets overord-
nede udseende og drift. Det er vigtigt, at
der opretholdes meget lysåbne løvskovs-
områder med et kontinuerligt større an-
tal små rydninger inden for kort afstand
af eksisterende populationer. Derudover
er det vigtigt at opretholde brede, solbe-
skinnede og urte- og blomsterrige rabat-
ter langs skovvejene. Man bør også forsø-
ge at pleje næringsfattige enge og tørre
overdrevsagtige områder i nærheden af
artens levesteder, da denne type biotoper
udnyttes af arten i vores nabolande og
kunne tænkes også at kunne blive det i
Danmark.

Det er vigtigt, at der fortages en pleje,
der er med til at opbygge en stor bestand
af egnede værtsplanter. Dette kan opnås
ved, at der i nærheden af nuværende yng-
lesteder løbende sker en forstyrrelse af
jorden, fx i nyrydninger. Det skaber spi-
remulighed for violer, og larverne kan
finde tilpas med varme under udviklin-
gen. Frø af violer spredes ved hjælp af
myrer, så tilstedeværelse af myrekolo-
nier spiller også en vigtig rolle.

I årene efter nyrydninger kunne der fx
afskrabes mindre arealer eller baner
med få års mellemrum, så arealerne i en
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længere periode blev ved at være egnet
yngleområde for arten. Et forslag kunne
være harvning i rotation, måske på 5-
20% af arealet årligt. En sådan pleje kun-
ne være et middel til at modvirke en for
tæt og høj vegetation som følge af kvæl-
stofnedfald.

Tidligere fandtes arten talrigt i stæv-
ningsskov, og det kan anbefales at genop-
tage denne praksis i mindre områder på
artens tilbageværende levesteder, da det
vil forbedre forholdene for både denne art
og flere andre dagsommerfugle knyttet
til tørre skovlysninger.

Der må også skabes kontakt mellem
nuværende og nærliggende, potentielt
egnede levesteder. Et optimalt middel til
at opnå denne spredning er at gøre rabat-
terne langs skovvejene 10-20 m brede.
Rabatterne må holdes vedvarende åbne
ved periodevis og mosaikagtig slåning og

ved at skabe en blomsterrig lavere zone
tættest på vejen og dernæst en zone med
højere urter og lave buske grænsende op
til højere skov. Sådanne biotoper kan til-
med fungere som yngleområder for ar-
ten.

Det samme gælder langs grøfter, hvor
en bræmme på 5-10 m bør friholdes for
trævækst og plejes på samme måde. Dis-
se brede rabatter vil, foruden at give ar-
ten bedre livsvilkår, også generelt skabe
et rigt og varieret insektliv. Det vil også
være positivt at fælde træer i brede bånd
gennem beplantninger, så der skabes
varme områder med lav bevoksning.

Græsning vil næppe være en egnet ple-
jemetode for arten på de resterende dan-
ske levesteder, da græsning kan være
ekstrem svær at styre på en passende
måde for denne art. Meget ekstensiv og
tæt overvåget græsning med heste kan
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eventuelt i enkelte specielle tilfælde tilla-
des som pleje på levesteder, hvor arten
forekommer, da heste skaber huller i tæt
urtevegetation samt skaber en passende
mosaikagtig vegetation.

Et passende græsningstryk vil formo-
dentlig som udgangspunkt være omkring
højst 0,1 storkreatur pr. hektar (70 kg pr.
hektar) ved sæsongræsning fx sommer-
græsning eller vintergræsning. Dette bør
justeres over græsningssæsonen for at
opnå den for arten bedste påvirkning af
vegetationen og biotopen. Hvis græsnin-
gen på levestedet foregår som helårs-
græsning, bør græsningstrykket kun væ-
re omkring 1/3 af græsningstrykket ved
sæsongræsning.

Tilskudsfodring må ikke forekomme.
Med en så sjælden art som rødlig perle-

morsommerfugl må der ikke spilles ha-
sard med plejen af de få tilbageværende
levesteder fx med omfattende og uigen-

nemtænkte plejeforsøg. Det er dog sidste
udkald, hvis den skal bevares som en
dansk art, så det er nødvendigt at udvide
det egnede yngleareal på de få tilbagevæ-
rende levesteder. Pleje bør ikke foretages
på steder, hvor arten lægger æg, men
kun i umiddelbar nærhed, så der konti-
nuerligt skabes nye egnede levesteder.
Sådan pleje på tilgrænsende arealer kan
foretages hele året, men i praksis vil vin-
terpleje nok været lettest.

Med en plejeplan som er vel tilrettelagt
og hurtigt iværksat, bør det være muligt
uden meget store omkostninger og ind-
greb at bevare arten i endnu en årrække
på dens få tilbageværende danske leve-
steder.

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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Hun af rødlig perlemorsommerfugl, soler sig på nyudsprunget bøgeblad.


