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Forsiden: Den kolibriagtige duehale, Macroglossum stellatarum 
L., sugende på lucerne i flugten med svirrende vinger, Helnæs 
Bobakker 25. august 2006.  (Foto: Tom Nygaard Kristensen)
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Foranlediget af et stort duehaleår 
og af, at det lykkedes at få fotos af 
den gesvindte dagflyvende aften
sværmer (familien Sphingidae) og 
ikke mindst af, at Karl Erik Stov

gaard et par gange har klækket 
arten, er denne artikel blevet til.

Duehalens videnskabelige navn 
er Macroglossum stellatarum L. 
Slægtsnavnet betyder stor =lang 

Et stort år for duehalen 
 Macroglossum stellatarum L.
2006 blev i Danmark et år, der vil blive husket for 
utallige fund af duehalen.

Af Tom Nygaard Kristensen, Lykkensdalsvej 93, 8220 Brabrand og  
Karl Erik Stovgaard, Åkjærvænget 16, Ny Højen, 7100 Vejle

Fig. 1. Duehale Macroglossum stellatarum L., fotograferet på Helnæs 
Bobakker d. 25. viii 2007 midt på dagen, hvor dyrene er mest aktive i 
deres søgen efter nektar. Dyrene er lynhurtige og skifter med bratte flyve
manøvrer fra blomst til blomst. (Foto: T. Nygaard Kristensen)
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tunge, og artsnavnet tilhørende 
stjerner (stella = stjerne = ung) 
efter hovedfoderplantens familie 
Stellatae, der er et synonym for 
Rubiaceae (krapfamilien), hvorun
der Galium (snerre) hører.

Det danske navn henviser til 
den duskede hales form ligesom 
det tyske Taubenschwänzchen. På 
engelsk hedder den Hummingbird 
Hawkmoth (se senere) og på svensk 
Större Dagsvärmere.

Imago
Det karakteristiske udseende frem
går af billederne. Hannens vinge
fang er 4255 mm og hunnens lidt 
større. Herudover adskiller hun
nen sig kun med det blotte øje ved 
at være lidt bredere over bageste 
del af bagkroppen.

Variationsbredden er lille, men 
forvingens tegning kan være mere 
eller mindre kontrastrig evt. helt 
bleg. En variant subnubila Schultz 

med sortbrun farve på bagkroppen 
og bagvinger er beskrevet. Også 
albinistiske eksemplarer kendes.

Adfærd
I flugten ligner duehalen en lille 
kolibri, især når den med svirrende 
vinger står stille i luften, mens den 
med sin lange snabel (proboscis) 
suger nektar fra blomster. Den lav
frekvente lyd, som den samtidigt 
udsender, minder om en humlebi 
jævnfør det engelske navn.

I Danmark er arten mest kendt 
for at suge på sommerfuglebusk 
(Buddleja), gedeblad (Lonicera), 
syren (Syringa) og lucerne (Medi
cago), men også mange andre blom
ster har dens interesse.

Den har tilsyneladende en god 
hukommelse, og det samme individ 
vender ofte tilbage til det samme 
furageringssted flere dage i træk 
og undgår de blomster, der allerede 
er tømt for nektar.

Fig. 2. Fund og 
observationer af 
Macroglossum 
stellatarum 
L. i 2006. Kva
dratnet er 10 km 
UTM.
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Duehale flyver fra tidlig morgen 
til langt ud på natten. Den træf
fes hyppigst sidst på formidda
gen og i Sydeuropa også sidst på 
dagen. I Danmark er der kun få 
observationer efter kl. 19 eller kl. 
21, afhængig af sol og varme, men 
den er taget på lys flere gange, fx 
i en lysfælde opsat ved midnat (U. 
Terndrup pers. komm.).

På meget varme dage sidder den 
ofte midt på dagen på jorden eller 
på en mur eller lignende og hviler 
sig. Den gule farve på bagvingen 
bliver i siddende stilling dækket af 
forvingen, og den kamouflerer sig i 
reglen godt til underlaget. Den kan 

også flyve på kølige og regnfulde 
dage.

Længere mod syd, hvor der ofte er 
mange duehaler, har de en tendens 
til midt på dagen at samle sig på 
varme blomsterige steder, der lig
ger i læ eller ly. Her foregår par
ringerne hyppigt, men først efter 
en langvarig kurtiseringsf lugt 
og i reglen på jorden eller andet 
lavtliggende underlag. De er dog i 
stand til at flyve almindeligt under 
parringen i modsætning til andre 
aftensværmere.

Det anføres i litteraturen, at sen
sommerindividerne først parrer sig 
det følgende forår, men Allan Hartz 

Fig. 3. Den hurtige og urolige duehale er ikke let at fotografere i flugten. 
Helnæs Bobakker d. 25. viii 2007.  (Foto: T. Nygaard Kristensen)
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har dog fotograferet duehale i par
ring d. 24. august på Helnæs, Fyn, 
så det gælder formentlig kun dyr 
klækket senere dvs. ultimo august, 
september og oktober.

Klækning af arten 
Karl Erik Stougaard beretter:
Det at klække en art er næsten 
altid forbundet med spænding. 
Man får på nærmeste hold mulig
hed for at iagttage udviklingen og 
med lidt held selve klækningen af 

imago. At opleve lige netop dette 
med en subtropisk art som M. stel
latarum, og så oven i købet to gan
ge er noget ganske særligt. Men for 
at nå dertil, skal der naturligvis 
være en æglægningsvillig hun, og 
det er ikke så ligetil bare at gå ud 
og finde en sådan.

Ved et besøg på fuglereservatøen 
Langli i Ho Bugt nord for Esbjerg 
den 9. juli 1997 blev jeg straks gjort 
opmærksom på, at der lidt før min 
ankomst var observeret en duehale 

Fig. 6 modsatte side. De fuldvoksne larver, ca. 6 cm lange, kan findes i 
to karakteristiske farvevarianter, hvoraf den grønne er den hyppigste, og 
den man normalt finder i naturen. (Foto: T. Nygaard Kristensen)

Fig. 4. Den lille larve på hvid sner
re. Den ligner de tynde stilke af 
snerre og er meget svær at opdage.
 (Foto: T. Nygaard Kristensen)

Fig. 5. Mellemstor larve. I dette sta
die begynder larven at få de hvide 
sidelinjer.
 (Foto: T. Nygaard Kristensen)
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ved huset. Efter kort tid (kl 21.50) 
så jeg et svirrende eksemplar præ
cis i øjenhøjde, men på den anden 
side af vinduet. Der var kun et 
at gøre: På bare fødder rundt om 
huset og jo, den var der stadig. Et 
kraftigt svirp med nettet og dens 
skæbne var beseglet. Det var en 
ny art for mig på dansk grund, og 
pulsen var steget adskillige takter! 
Eksemplaret kom i en beholder og 
lagt på køl, efterfølgende konsta
terede jeg, at det var en hun. Den 
skulle naturligvis hjembringes 
levende med henblik på en klæk
ning. Det er meget sandsynligt, at 

den søgte en overnatningsplads på 
huset godt beskyttet af stråtaget, 
noget som adskillige eksemplarer 
af sandrandøje Hipparchia semele 
L. gjorde hver aften – et smukt 
syn!

To dage senere blev et klækkebur 
indrettet med små glas med foder
planten hvid snerre (Galium mol
lugo) tillige med en foderautomat 
tilvirket af en filmdåse med ind
hold af honningvand – blomster af 
kaprifolium blev i afkortet version 
anbragt i de forborede huller i film
dåsen. Hunnen blev videofilmet i 
morgensolen og var med det sam

Fig. 7. Efter den solrige sommer 2006 og den efterfølgende milde vinter, 
overlevede adskillige eksemplarer af duehalen, Macroglossum stellata-
rum L., for første gang i Danmark. Den 27. iii 2007 blev denne duehale 
fotograferet på Stubben i Københavns Nordhavn, medens den sugede på 
blomstrende pil (Salix). (Foto: Mikkel Willemoes)
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me aktiv. Pga. tidnød blev buret 
overdækket og hunnen overladt til 
sig selv. To døgn senere var hunnen 
stadig levende, men meget slidt og 
ikke i stand til at flyve. Hvad der 
præcist var sket vides ikke, men 
den blev aflivet, og jeg præparerede 
den, samtidigt med at jeg ærgrede 
mig over, at den var så medtaget. 
Nøje undersøgt blev det halvvisne 
foder og buret i sprækker og langs 
kanterne – der var ingen æg at se! 
Buret blev igen overladt til sig selv 
nogle dage uden overdækning og 
denne gang på terrassen i fuld sol. 

Ærgrelsen nagede stadig 5 dage 
senere, da jeg ville rengøre buret. 
Ud af øjenkrogen så jeg en lille lar
ve med horn bagi kravle på kanten. 
Stor var overraskelsen, og et hur
tigt overblik viste, at den  ikke var 
alene. 12 larver blev umiddelbart 
spottet, og det medførte travlhed 
med dels at tilbyde larverne sterilt 
vand dråbevis med en fin kanyle og 
dels at skaffe frisk foder. Det endte 
med, at 38 larver havde overlevet, 
og ærgrelsen blev vendt til begej
string. Fire en halv uge senere var 
36 eksemplarer klækket. Hvordan 
kan man overse så mange æg?

En ny chance for en klækning
Syv år senere, den 27. juli 2004 på 
den lille ø Torø ved Assens mødte 
jeg igen en duehale. På overdrevet 
nordvest på øen så jeg et meget lavt 
flyvende eksemplar, tydeligvis en 
hun på æglægningsrute søgende 
efter foderplanten. Jeg forsømte 
her muligheden for at se hvilken 
foderplante, der blev foretrukket. 

Der vokser meget gul snerre (Gali
um verum) på overdrevet, men også 
andre snerrearter forekommer. 
Larven skulle ifølge litteraturen 
kunne leve på stort set alle snerre
arter foruden i Sydeuropa på man
ge andre arter af Rubiaceae. Også 
havtorn (Hippophaë rhamnoides) 
samt gederams og dueurt (Epilo
bium) anvendes (T. Nygaard pers. 
komm.). Eksemplaret blev nettet 
og hjembragt levende. Det var sent 
på dagen, men efter en kort stund 
i klækkeburet begyndte æglæg
ningen. 7 æg blev lagt inden kræet 
gik til ro. Æggene blev placeret på 
de yderste skudspidser. Svirrende 
i næsten vertikal position griber 
den med benene om skudspidsen og 
bøjer bagkroppen ind under denne, 
og der afsættes et æg 12 cm fra 
spidsen. Ægget, der er næsten 2 
mm langt, lyst gulgrønt og super
elipseformet, placeres mellem de 
små blomsterknopper, hvor det er 
særdeles godt kamufleret. Larven 
er en hurtigspiser, der optræder i 
en grøn (hyppigst) og en brun vari
ant. Efter blot 14 dage går den i 
jorden til forpupning. Puppen er 
slank, brunlig, sjældnere gråblålig, 
og hvidnistret med en tydeligt afsat 
sugesnabelskede og måler 3638 
mm i længden. Den findes ved jor
den i et løst spind med visne blade, 
mos o.l. Puppetiden er 23 uger.

Det lykkedes at få alle igennem, 
og hvad mere kan man ønske sig!!

Flyvetid og overvintring 
I Sydeuropa har stellatarum 34 
generationer. Det er en migrant, 
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som hos os kan indvandre i maj
juni; disse individer bliver ophav til 
en indfødt generation, der klækker 
i juli, august og september, hvor 
især august er den store flyvemå
ned. Ved særlig tidlig indvandring 
i aprilmaj, skulle den kunne give 
to generationer i henholdsvis juni 
og augustseptember. Om efteråret 
migrerer en del individer sydpå.

Som den eneste Sphingide i 
Europa overvintrer duehalen som 
sommerfugl og kun i dette stadie. 
Overvintringen sker i klippespræk
ker, hule træer, udhuse og lignende 
steder. I det sydlige Frankrig har 
en vinbonde beskrevet overvin
tring næsten i lag mellem gamle 
sække (U. Terndrup, pers. komm.). 
Vinterdvalen er kun delvis. På var
me dage i januar og februar kan 
dyrene i Sydeuropa flyve ud og fou
ragere.

I og nord for Alperne menes kun 
få individer at overvintre og kun i 
særligt gunstige år. Der skulle ikke 
med sikkerhed være påvist over
vintring i Sydengland og aldrig i 
Danmark tidligere.

Udbredelse
Det faste udbredelsesområde i Syd
europa og Nordafrika går gennem 
det subtropiske klimabælte helt til 
Japan. Den migrerer hvert forår 

nordpå og de fleste år til Mellem
sverige. Også i Island er den fun
det. Den er indslæbt i Nordameri
ka. Om vinteren er der konstateret 
migration sydpå i Afrika og Indien. 
Muligvis er der også nogen migra
tion sydpå om sommeren.

I den vestpalarktiske del af ver
den er stellatarum den eneste art 
i slægten, men i subtropisk Østpa
lae arktikum og »Den gamle Ver
dens« troper forekommer yderligere 
godt 80 arter.

Året 2006 i Danmark
Vejrmæssigt bød året 2006 på 
rekord megen varme. Temperatu
ren i maj var over middel, og juni 
var meget varm og ikke mindst juli, 
september og oktober, der alle bød 
på nye temperaturrekorder og for 
julis vedkommende også mht. sol
skinstimer. Også september havde 
mange af disse. August lå på det 
normale niveau og var meget våd. 
Også længere sydpå i Europa var 
det varmt i forsommeren, hvilket 
kan have medvirket til den store 
indvandring til Danmark.

Medio maj observeredes de første 
7 stk. ved Blåvand og Oksbøl. Igen 
fra begyndelsen af juni begyndte 
stellatarum at optræde med fund i 
Sydvestjylland og herefter spredte 
fund gennem resten af måneden, 

Fig. 8 modsatte side. Et sjældent syn i Danmark: Duehaler Macroglos-
sum stellatarum L. i parring. Parret her er fotograferet på kystskrænten 
på Helnæs, Fyn, d. 24.viii.2006. I det hele taget ses parringen af denne 
art kun sjældent. (Foto: Allan Hartz)
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og fra begyndelsen af juli begyndte 
en masseoptræden, der kulmine
rede i august og september og med 
over 1100 meldte individer fordelt 
over hele landet med tiltagende 
tæthed mod syd. Specielt talrig var 
arten ved sydvendte kyster, hvor de 
indflyvende hunner først ankom og 
lagde æg, dog kun en snes stykker 
på Bornholm. Duehalen betegnedes 
ligefrem som almindelig på Fanø og 
Østmøn i juli hvor der dagligt blev 
set adskillige blomsterbesøgende 
duehaler (O. Olsen og J. Grønning, 
pers. komm.).

Et »hot spot« var Helnæs (Bobak
ker) på Fyn, hvor der i perioden 

fra d. 3. august og en måned frem 
ifølge Arne Larsen blev registre
ret i alt ca. 120 eksemplarer. Han 
har foruden egne fund indhentet 
oplysninger fra diverse samlere og 
skrevet artikler om forekomsten 
af duehalen på Helnæs i »Medde
lelser fra Entomologisk Selskab for 
Fyn« (2006, nr. 2) og »Medlemsblad 
for Aarhus Entomologklub« (2006, 
Nr. 3). Sidste fund på Helnæs var 
d. 10. november ved Lars Ander
sen. Den 13. oktober blev der af 
Per Ekberg Pedersen observeret 3 
stk. sydtrækkende duehaler. Der 
er også gjort enkelte larvefund, 
og æglægning efter beskrivelsen 

Fig. 9. Helnæs Bobakker på Sydfyn med udsyn mod nord, hvor næsset 
er landfast ved en landevej. Et dejligt sted med »vild« lucerne og mange 
træksommerfugle  en tidselsommerfugl kan anes.  
 (Foto: T. Nygaard Kristensen)
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på hvid snerre (Galium mollugo) 
(J. Kronborg, pers. komm.) og gul 
snerre (G. verum) er iagttaget.

Stellatarum er også gået i lys
fælder over hele landet, mest mod 
syd og på Bornholm (P. Falck pers. 
komm.).

Det må konkluderes, at vi havde 
en betydelig indflyvning midt i 
maj og igen i juni. Herefter må 
det antages, at det overvejende er 
hjemmefødninge, der blev observe
ret. De præimaginale stadier har 
naturligvis været begunstiget af 
det varme vejr.

Hvordan gik det så i 2007?
Ole Roland Therkildsen observere
de d. 24. september 2006 på Djurs
land en stellatarum på væggen i 
et udhus. Der blev holdt øje med 
den et par gange ugentligt, men 
den 15. januar var den forsvundet. 
Ingen vingerester i nærheden, så 
den er angiveligt fløjet ud, som det 
ofte ses på vejrmæssigt gode dage 
under overvintring i Sydeuropa.

Ved Blåvand og Oksbøl blev der 
i 2006 observeret ca. 130 stellata
rum, og i et forsøg på at finde over
vintrende eksemplarer besøgte 
Uffe Terndrup og begge forfattere 
d. 24. februar Fanø, der er kendt 
for sine store bunkeranlæg fra 2. 
verdenskrig. 15 bunkers med i alt 
40 rum blev undersøgt, men kun 
mange Scoliopteryx libatrix L., en 
del Aglais urticae L. og Inachis io 
L. blev fundet.

Det første fund af et frit flyvende 
eksemplar i naturen fra 2007 date
rer sig til d. 26. marts med 1 stk. 

(Keld SchmidtHansen) og dagen 
efter 2 eksemplarer (Samsø 1 stk.). 
Derefter er der fund fra d. 1. april, 
d. 2. april, d. 14. april (2 stk.), d. 
24. april og d. 27. april. Herefter 
nogle fund i juni, der må regnes for 
at være indvandrere.

Resten af året har formentligt 
pga. megen regn været dårligt for 
arten, og der foreligger mindre end 
en snes fund.

Der er således for første gang 
med stor sikkerhed konstateret 
overvintring af denne art i Dan
mark, og de rapporterede tidlige 
fund sandsynliggør, at mange flere 
individer på tilsvarende vis har 
overvintret.

De registrerede dyr er talt sam
men fra Lepidopterologisk For
enings hjemmesides observationer 
og macrosfundlistedatabasen samt 
hjemmesiden www.fugleognatur.
dk, hvorfra også oplysningerne om 
træk, æglægning og overvintring 
stammer.

Afrunding
I det meget varme år 2006 ople
vede Danmark et usædvanligt 
stort duehaleår, som blev det 
største siden 1955. I 1955 fandt 
der dog ikke en egentlig registre
ring sted. Men beretninger vidner 
om, at den også dengang optrådte 
meget talrigt; bl.a. kunne folk i 
Randers opleve det spektakulære 
syn af duehaler på blomsterbesøg i 
deres altankasser. Overvintring af 
denne art blev til gengæld for før
ste gang påvist hos os i den milde 
vinter 20062007.
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Den normalt sjældne trækgæst fra 
syd er et eftertragtet samlerobjekt, 
og sommerfuglesamlernes ønske
drøm kunne så indfries i 2006, der 
med mere end 1100 eksemplarer 
blev et superår. 

Stellatarum er som anført hurtig 
og nettes lettest bagfra eller nede
fra, og trods stor »fejlslåningspro
cent« fik de fleste, der ønskede det, 
suppleret deres samlinger med den 
og nogle endda med et pænt antal.

Summary
In Denmark as in Northern Europe the 
season 2006 was very warm and became 
the best year for Macroglossum stella-
tarum L. since 1955 in Denmark with 
more than 1100 specimens recorded. 
The moth was mainly observed in the 
southern part of the country, where it 
could be abundant. One or more native 
generations were most plausible as a 
mating couple was seen. However, even 
that many eggs must have been laid in 
the wild, only very few caterpillars was 
found this season.
Due to the unusually mild autum and 
winter, some specimens even managed to 
hibernate for the first time in Denmark. 
A small number of early moths appear
ing in March and April, confirmed, that 
most likely many specimens were able to 
survive the winter.
This article also gives a general descrip
tion of its biologi, as well as a breeding 
from a collected female.
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