
Overblik

• Klarlæg æglægningsområder på loka-
liteten.

• Undgå sprøjtemidler i områderne om-
kring levestedet og undgå tilførsel af
næringsstoffer.

• Ekstensiv græsning uden tilskudsfo-
dring ved kreaturer eller heste, ca.
0,05 til 0,2 storkreatur pr. ha. med
etablering af aflastningsfolde, hvor
der kan tilskudsfodres, så artens yng-
leområder ikke græsses fra juni til
begyndelsen af august.

• Tæt overvågning af rynket rose og be-
kæmpelse af denne.

På allerede græssede indlandslokaliteter
bør man forsøge at forbedre og udvide ar-
tens yngleområder ved:
• At ændre den eksisterende græsning,

hvis det skønnes gavnligt.
• At skabe områder med bar jord, ved

at afskrælle vegetationen omkring de
områder, hvor der forekommer violer.

• At inddrage marginale jorde for at
etablere nye egnede levesteder i en til
to kilometers afstand fra eksisteren-

de populationer, dette kan tillade
lokal spredning af arten.

Biologi
Klitperlemorsommerfugl har et vinge-
fang på 43 til 52 mm. Grundfarven er lys
orange med sorte tegninger på både over-
siden og undersiden af for- og bagvinger.
På undersiden er arten farvet i et møn-
ster af brunlige og grønlige farvetoner, og
de fleste individer har sølvfarvede plet-
ter. Langs kanten af bagvingernes un-
derside findes en række brune øjepletter.

Klitperlemorsommerfugl er den mind-
ste af de fire store perlemorsommerfugle,
som er klitperlemorsommerfugl, skov-
perlemorsommerfugl (Fabriciana adip-
pe), markperlemorsommerfugl (Speyeria
aglaja) og kejserkåbe (Argynnis paphia).
Klitperlemorsommerfugl og skovperle-
morsommerfugl adskilles fra markperle-
morsommerfugl på rækken af øjepletter
langs kanten af bagvingernes underside,
disse øjepletter mangler hos markperle-
morsommerfugl.

Adskillelse af klit- og skovperlemor-
sommerfugl kan være vanskeligt i felten.
Generelt er klitperlemorsommerfugl
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mindre og mere grumset i farverne end
den større skovperlemorsommerfugl med
de klare farver.

Andre gode kendetegn er, at forvinge-
randen generelt er udadbuet hos klitper-
lemorsommerfugl men indadbuet hos
skovperlemorsommerfugl, at bagvingeo-
versidens sømpletter er pilespids-forme-
de hos klitperlemorsommerfugl og buede
hos skovperlemorsommerfugl. Hos han-
nerne af klitperlemorsommerfugl er
duftskælstriberne på forvingen utydeli-
ge, mens de er tydelige og skarpe hos
skovperlemorsommerfugl. Variationen
gør, at man i tvivlstilfælde må notere sig
to til tre af disse kendetegn, da et enkelt
kendetegn ikke er nok til at give en sik-
ker adskillelse af de to arter.

Det enkelte individ kan leve tre til fire
uger, men levetiden er oftest væsentligt
kortere.

Arten starter ofte flyvningen omkring
Skt. Hans, men den kan i varme år flyve
fra starten af juni. Flyvningen fortsætter
i hele juli og lidt ind i august i køligere år.
Klækketiden er spredt, så friske indivi-
der kan ofte ses gennem hele juli måned.

Arten kan undtagelsesvist optræde i ret
stort tal (50-100 individer) på gode lokali-
teter, men oftest findes arten mere
spredt og enkeltvist over store områder.
Selvom sommerfuglen kan optræde ret
talrigt på den enkelte lokalitet, stiller ar-
ten krav til store sammenhængende om-
råder for at kunne opretholde levedyg-
tige populationer.

Klitperlemorsommerfugl er som de an-
dre store perlemorsommerfugle en god
flyver og er på vingerne det meste af da-
gen. Flugten er hurtig og urolig, lavt over
vegetationen og i ret korte stræk, der
hyppigt afbrydes af korte blomsterbesøg.

Arten er ganske lokalitetstro og strejfer
mindre omkring end de andre store per-
lemorsommerfugle. Som den gode flyver
arten er, må den dog forventes at have en
ganske god evne til at sprede sig og opsø-

ge egnede levesteder i nærheden. I et
tysk studie regnedes tre mindre områder
med en indbyrdes afstand på ca. 3 km for
at udgøre en metapopulation. Så enkelt-
individers maksimale spredningsevne
må forventes at ligge i denne størrelses-
orden. Det berettes, at hunner sent i fly-
vetiden, hvor de har lagt de fleste æg,
strejfer mere omkring og herved kan op-
søge nye egnede levesteder.

Klitperlemorsommerfugl suger hyppigt
nektar især på tidsler (Cirsium spp.),
knopurter (Centaurea spp.), blåmunke
(Jasione montana), blåhat (Knautia ar-
vensis) og rødkløver (Trifolium pratense).

Hannerne patruljerer efter nyklække-
de parringsvillige hunner. Mødes en
uparret hun, går parringsflugten opad
ikke sjældent med flere forfølgende han-
ner. Parringen foregår hurtigt herefter,
mens parret sidder i vegetationen oftest
med sammenklappede vinger. Hunnerne
flyver mindre og træffes hyppigst på
blomsterbesøg.

Værtsplanten er i Danmark næsten
kun hundeviol (Viola canina), men på
nogle lokaliteter bruges måske også sted-
moderblomst (Viola tricolor).

På klitlokaliteter opsøger æglæggende
hunner områder med mange violer, hvor
vegetationshøjden er 10 cm eller lavere.
Her lander hunnen og begynder at gå om-
kring i sin søgen efter et egnet sted at
lægge ægget.

Ægget lægges oftest på mosser eller vis-
ne plantedele og sjældnere på selve
værtsplanten, og så det er i skygge af
græstotter eller lignende i dagens varme-
ste tid. Dette formodes at være for at
undgå for høje temperaturer og hermed
udtørring.

Sådanne egnede æglægningssteder op-
søges af flere hunner, så der i en tysk
undersøgelse blev fundet op til 22 æg
indenfor et ganske lille område. Stedmo-
derblomst benyttes tilsyneladende ret
sjældent som værtsplante, muligvis fordi
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den indeholder mindre kvælstof end hun-
devioler.

I montane områder i Tjekkiet lægges
æggene oftest i områder nær værtsplan-
terne, hvor der er lidt bar jord trådt op af
græssende dyr (får). Dette kunne også
tænkes at gælde for de danske indlands-
lokaliteter.

Fælles er, at æggene altid placeres nær
jordoverfladen (1-6 cm) og i ganske lav
vegetation, hvor mikroklimaet er meget
varmt, hvilket er en forudsætning for lar-
vens udvikling.

Ca. to uger efter æglægning er larven
fuldt udviklet inde i ægget. Ægget over-
vintrer og klækkes først i april måned det
følgende år. Efter klækningen opsøger
larven selv de fremspirende hundevioler
og æder de nye friske skud og senere hele
blade af værtsplanterne. Larven er pri-
mært nataktiv og skjuler sig om dagen,
og den regnes derfor for at være særdeles
svær at finde. Ikke desto mindre kan lar-
ven undertiden findes ædende på værts-

planten om dagen, men hovedparten af
dagtimerne tilbringes nede i vegetatio-
nen omkring værtsplanterne.

Den voksne larve er sandfarvet med
fine rødbrune og gråsorte pletter og teg-
ninger samt en hvid eller gullig ryglinje.
Larvens ret kraftige torne er grålige til
gullige og har små sorte børster. Larven
forpupper sig ophængt lavt i vegetatio-
nen i juni måned. Puppen er gråbrun
med fine sorte tegninger på vingeskeder-
ne og med to rækker stumpe sølvfarvede
torne/pukler på ryggen. Puppetiden va-
rer ca. to uger.

Levested
I dag er de fleste af klitperlemorsommer-
fuglens levesteder i den grå klit nær ky-
sten. Arten lever endnu også længere
inde i landet på ekstensivt græssede om-
råder som heder, bakker og sandede
overdrev.

Fælles er, at det er store åbne arealer
på meget næringsfattig jord. Her kan
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sommerfuglen findes både ude i de åbne
områder og i randen af tilstødende skov-
områder.

Historisk udbredelse
Klitperlemorsommerfugl er under stærk
tilbagegang i det meste af sit europæiske
udbredelsesområde, og dette gælder også
Danmark, Sverige og Norge.

I Danmark fandtes arten tidligere også
både på Sjælland og Fyn. Den forsvandt
fra Sydfyn allerede i 1950’erne, mens de
sidste sjællandske individer blev set ved
Heatherhill i Nordsjælland i 1991.

I Jylland synes tilbagegangen især at
have ramt indlandslokaliteterne, således
er den i de senere år forsvundet fra man-
ge lokaliteter i Midtjylland og på Djur-
sland, og også på Bornholm er arten gået
stærkt tilbage.

Status 2020
I dag findes arten især i den grå klit
langs den jyske vestkyst, langs Nordjyl-
lands vestkyst, ved Skagen, på Djursland
og på øerne Læsø, Anholt og Bornholm.

Selvom arten stadig vurderes at have
stærke populationer i Vest- og Nordjyl-
land, er tilbagegangen reel og skyldes
ikke de cykliske svingninger i popula-
tionsstørrelse, der er normale hos mange
sommerfuglearter. Dette understøttes af
den generelle tilbagegang for arten i det
meste af Europa.

Klitperlemorsommerfuglen blev rødli-
stet som sårbar (VU) i 2003. I Rødliste
2019 er kategorien lidt uforklarligt æn-
dret til næsten truet (NT). Her er de se-
neste års udvikling dog ikke medtaget, og
tilbagegangen taget i betragtning bør ar-
ten kategoriseres som sårbar (VU).

Arten er fredet i Danmark fra 2021.

Krav
Klitperlemorsommerfugls eksakte krav
kendes ikke i Danmark, da der ikke er la-
vet egentlige studier af arten herhjem-

me. I stedet må vi støtte os til et par tyske
studier.

Artens krav til levestedets størrelse er
estimeret i flere undersøgelser. Det be-
dømmes, at arten kræver områder på
mindst 64 ha og meget gerne over 100 ha,
hvor der pletvist, og indenfor en til to ki-
lometers afstand findes egnede leveste-
der for larverne. Disse estimater er bl.a.
baseret på, hvilke øer klitperlemorsom-
merfugl forekommer på langs den jyske
vestkyst og langs kysten i Nordvesttysk-
land. Kravet til meget store levesteder
menes at være en af forklaringerne på
artens generelle tilbagegang i Central-
europa. Dette kan også forklare, at ar-
tens tilbagegang primært har ramt ind-
landslokaliteterne, da så store sammen-
hængende levesteder i dag vel kun findes
langs de jyske kyster.

Artens hunner har primært tre krav,
når de lægger deres æg:
1. Områder med stor værtsplantetæthed.
2. Høj kvalitet af værtsplanterne, der pri-

mært er hundeviol, og i mindre grad
stedmoderblomst. Hundeviol har et
højere kvælstofindhold end stedmo-
derblomst. Store værtsplanter giver
larverne gode muligheder for at skjule
sig effektivt og herved undgå fjender.

3. At vegetationen, der omgiver værts-
planterne, er lav, dvs. under 10 cm.
Hvilket giver et varmt mikroklima un-
der larveudviklingen.

Det er ligeledes vigtigt, at sommerfug-
lene har adgang til et stort udbud af nek-
tarkilder i form af tidsler, knopurt, rød-
kløver, brombær, blåmunke, blåhat og
kløvplade.

Trusler
De største trusler for arten i dag er tilgro-
ning, kvælstoftilførsel, forkert naturpleje
og klimaforandringer.

Artens krav om meget store sammen-
hængende områder er utvivlsomt en af
årsagerne til den tilbagegang, der ses
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specielt på indlandslokaliteterne. Forrin-
gelser og yderligere fragmentering af le-
vesteder over en årrække har ført til en
udryddelsesgæld (extinction debt), der er
svær at modvirke. Udryddelsesgæld er
en betegnelse for populationer, der på
grund af isolering og decimering »lever
på lånt tid«. Populationen må forventes
at uddø indenfor en årrække, medmindre
isolationen kan brydes. Dette gælder sik-
kert flere af de tilbageværende indlands-
populationer, hvis ikke der kan etableres
egnede levesteder i nærheden af den
eksisterende population.

Artens levesteder hører til de mest næ-
ringsfattige naturtyper i Danmark, så
enhver form for næringsstoftilførsel har
negative konsekvenser for arten.

Tilgroning omfatter dels en øget vegeta-
tionshøjde som følge af kvælstoftilførsel
og dels tilgroning med fx rynket rose
(Rosa rugosa) eller andre buskvækster.

I en hollandsk undersøgelse bedømte
man, at kvælstoftilførslen fra luften var
mindre på kystnære lokaliteter sammen-
lignet med indlandslokaliteter. Alligevel
viste undersøgelsen, at selv lav kvælstof-
tilførsel fra luften resulterede i en ned-

gang i den grå klits sommerfuglepopu-
lationer.

Kvælstoftilførsel fra luften og omgiven-
de dyrkede jorde er en medvirkende år-
sag til, at vores heder og overdrev har
skiftet og fortsat skifter karakter, så de i
stadig højere grad domineres af forskelli-
ge græsarter. Tilsvarende er tilfældet for
den grå klit. En øget vegetationstæthed
og højde fører til færre egnede æglæg-
ningssteder for hunnerne, og giver lar-
verne et koldere mikroklima under op-
væksten, hvilket forringer deres overle-
velseschancer.

Rynket rose er en potentiel trussel, da
fremvækst af store rosenkrat vil over-
skygge og fortrænge den naturligt hjem-
mehørende flora og hermed kvæle værts-
planten hundeviol.

Det varmere klima fører til, at vækst-
sæsonen starter tidligere og fører til, at
pletter med bar jord og visne plantedele
hurtigere overvokses, hvilket også med-
fører et koldere mikroklima for larverne.

Pleje
Klitperlemorsommerfugl kan være svær
at udføre pleje for, primært fordi der ikke
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foreligger tidligere erfaringer med pleje-
tiltag.

Det er vigtigt at lokalisere artens yngle-
områder på de enkelte levesteder. Altså
finde ud af, hvor hundeviol findes talrigt,
og hvor vegetationshøjden for den øvrige
vegetation ikke overstiger 10 cm.

Et kernepunkt er at beskytte de tilba-
geværende levesteder mod kvælstoftil-
førsel i enhver form samt mod påvirknin-
ger fra sprøjtemidler, primært insekti-
cider.

Arten går også tilbage i den grå klit, der
tidligere klarede sig fint uden menneske-
lig påvirkning. Dette skyldes formodent-
ligt kvælstoftilførsel fra luften, og en hol-
landsk undersøgelse viser, at den grå klit
vokser til med andre græsarter som fx
sandstar (Carex arenaria). Denne op-
vækst af højere græsser kan dels kvæle
violerne og dels føre til et køligere mikro-
klima og hermed en forringelse af larver-
nes overlevelseschancer. Let græsning
med kreaturer eller heste har i Holland
kunnet løse dette problem. Græsningen
bestod af ca. 0,05 til 0,2 storkreatur pr.
ha pr. år. Der må ikke tilskudsfodres.

En let græsning har ligeledes vist at
forynge bestandene af hundeviol ved at
skabe små områder med bar jord, der
fremmer spiringen af violernes frø. Den-
ne øgede spiring og spredning af violerne
synes yderligere at forstærkes ved, at der
også lever flere myrer i de græssede om-
råder. Myrerne spreder violernes frø og
fremmer spiringen, fordi der er bar jord
omkring myrernes reder.

Græsningen kan yderligere favorisere
insekterne i området, hvis den udføres i
rotation.

Der bør således etableres aflastnings-
folde, så kreaturerne samles på en del af
arealet, mens ynglearealerne så vidt mu-
ligt skånes for græsning i et par måneder
fra starten af juni til begyndelsen af au-
gust. Dette vil øge mængden af blomster

og hermed frøsætningen i de ugræssede
områder.

På lokaliteter i den grå klit bør rynket
rose overvåges tæt, så det sikres, at en
systematisk bekæmpelse af denne inva-
sive art kan opstartes tidligt. Rynket ro-
se er utroligt svær at slippe af med, når
den først har etableret sig.

På indlandslokaliteterne er det vigtig
at undgå yderligere fragmentering af le-
vestederne, da klitperlemorsommerfugl
som nævnt stiller krav til meget store
sammenhængende levesteder.

Også på indlandslokaliteterne bør ar-
tens yngleområder lokaliseres, så det
kan vurderes, hvordan man bedst forbed-
rer og udvider disse. Her anbefales en
ekstensiv eller mere intensiv græsning
for at tilvejebringe flere værtsplanter,
der er egnede til æglægning. Græsnings-
trykket skal tage hensyn til forholdene
på den enkelte lokalitet.

Et andet tiltag kunne være at fjerne
topjorden i et bælte omkring områder
med mange violer og i mosaik andre ste-
der. Det vil favorisere forekomsten af
myrer og herved spredning og spiring af
violer i områderne med blotlagt jord.

De tilbageværende levesteder er i det
midtjyske og på Djursland blevet mindre
og mere isolerede. Reetablering af egne-
de levesteder indenfor en til to kilome-
ters afstand fra de eksisterende popula-
tioner vil her nok være en forudsætning
for artens overlevelse på længere sigt.
Dette kan gøres ved at tage lette sandede
jorde ud af intensiv drift og lade dem
overgå til ekstensivt græssede arealer.
Herved kan der skabes trædesten mel-
lem eksisterende populationer, ligesom
arten gives mulighed for ekspansion til
nye egnede levesteder.

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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