
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at skabe en landskabstype

med mange soleksponerede bestande
af artens værtsplanter.

• Skab spredningskorridorer mellem
forskellige egnede levesteder.

• Sørg for en pleje, der fremmer artens
værtsplanter

• Skab varierede bølgende skovbryn og
markhegn.

• Undgå fuldstændig rydning af slåen-
krat og mirabel ved naturpleje. Lad
gerne større områder stå urørt.

• Fritlæg skyggede slåenkrat i skove.
• Slå eller græs mindre dele af slå-

enkrat for at fremme opvækst af nye
små slåenbuske.

• Identificer mødetræer, så fældning af
disse undgås.

Biologi
Guldhale er 30-40 mm i vingefang og
mørkebrun på oversiden af både for– og
bagvinger. Hunnen har desuden to store
nyreformede orange pletter på den yder-
ste del af forvingerne. På undersiden af

bagvingerne er både han og hun orange
med smalle hvide og sorte striber. Yderst
på bagvingerne er der en lille hale.

Arten kan, hvis man ser den tæt på,
ikke forveksles med andre danske dags-
ommerfugle, men når den flyver højt i bu-
ske og træer, kan det være svært med
sikkerhed at bestemme arten.

I forhold til andre dagsommerfugle kan
det enkelte individ leve forbavsende lang
tid, ofte mere end en måned, men langt
de fleste individer lever dog meget kor-
tere.

Den voksne sommerfugl flyver fra sidst
i juli eller først i august til hen over mid-
ten af september. Enkelte efternølere
kan ses ind i oktober. Starten af flyveti-
den kan forskydes som følge af tempera-
turforholdene i løbet af sommeren.

Artens larver lever i Danmark næsten
udelukkende på slåen (Prunus spinosa)
og mirabel (Prunus cerasifera). Den er
desuden fundet sjældent på flere andre
Prunus-arter både vilde og dyrkede.

De hvide og meget synlige æg lægges
som regel enkeltvis eller sjældnere nogle
få stykker sammen oftest i grenvinkler
eller en gang imellem ved de nye blom-
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sterknopper. Æggene placeres fra om-
kring en halv meters højde til op over fem
meter, men langt de fleste æg lægges
mellem en halv og to meters højde. Stør-
stedelen af æggene lægges på sydsiden og
i mindre grad på øst- og vestsiden af
værtsplanterne. Hunnerne foretrækker
værtsplanter, der vokser hvor, hvor der
er et varmt mikroklima, fx i små læhuller
i skovbryn og slåenkrat, eller hvor værts-
planterne står beskyttet på anden vis.
Hunnen kravler ofte i lange perioder
rundt på værtsplanten og søger efter det
helt rigtige sted at placere ægget. Næ-
sten alle æg lægges i nyere små gren-
vinkler, som ikke er bevokset af laver.
Ægget overvintrer.

Larven begynder at udvikle sig i ægget i
løbet af april og klækker omkring 1. maj.
Den æder som lille fortrinsvis blomster-
knopper, derefter bladknopper og senere
fuldt udviklede blade. Den hviler og soler
sig på blade af værtsplanten.

Larven er som voksen grøn med smalle
gulgrønne striber. Lige inden forpupning
bliver den rødviolet og stopper med at
indtage føde.

Larven forpupper sig mellem visne bla-
de eller lignende lavt på værtsplanten el-
ler ved jorden. Udviklingen til voksen
sommerfugl tager 20-35 dage.

Arten har en temmelig skjult levevis og
findes spredt på levestedet. Det meste af
tiden sidder den højt i buske og træer, da
disse både benyttes som rastepladser om
dagen og som overnatningssted.

Sommerfuglene i en population bevæ-
ger sig gerne rundt over et ret stort områ-
de. Det er især hunnerne, der flyver
langs hegn, skovbryn og gennem haver
og lægger æg på egnede værtsplanter,
der som regel står soleksponerede.

Arten findes stabilt på de samme leve-
steder år efter år. Til trods for artens
gode spredningspotentiale, er den som
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Typisk levested for guldhale, skovbryn med kratvegetation, blandt andet værtsplanten slåen.
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regel meget langsom til at indtage nye
egnede levesteder.

Sandsynligvis er en aktionsradius for
enkelte hunner på en kilometer ikke
usædvanligt.

Ofte kommer sommerfuglen kun ned i
øjenhøjde for at suge nektar på gyldenris
eller hjortetrøst eller for at lægge æg, da
en stor del af artens næringsbehov dæk-
kes af honningdug fra bladlus.

Sommerfuglen ses, selv på gode leveste-
der, ikke særlig meget. Det bedste sted at
finde den voksne sommerfugl er i bestan-
de af gyldenris og hjortetrøst nær slå-
enkrat eller mirabellehegn, hvor en del
individer kan samles for at suge nektar.
Ofte er det de samme grupper af nektar-
planter, som besøges hvert år.

Arten en har som enkelte andre danske
dagsommerfugle, der lever i spredte po-
pulationer over større arealer, en ad-
færd, hvor kønnene mødes på specielle
steder, hvor parringsspil og parring fore-
går. For denne art sker det i store enligt
stående træer, som står på et af de lave-
ste punkter på artens levested. Arten
bruger ofte ask men også elm eller eg som
mødetræer.

Hannerne tilbringer en stor del af deres
tid i disse træer med at kurtisere hunner
og suge honningdug. Artens populationer
består som regel af nogle hundrede indi-
vider, men i gode områder kan nærlig-
gende populationer grænse op til hinan-
den og sandsynligvis fungere som en
større population en såkaldt metapopu-
lation.

Levested
Guldhale lever i mange typer lysåbne
landskaber fx langs skovbryn, i mark-
hegn, på overdrev, på strandskrænter, i
haver o.a., hvor artens værtsplanter fin-
des. De største og bedste bestande findes
på kystnære overdrev og i områder med
mange levende hegn. Arten findes på na-
turligt næringsfattige til middel næ-
ringsrige levesteder.

Historisk udbredelse
Guldhale har tidligere været udbredt i
Nordsjælland, Midt-og Sydsjælland, på
Falster, Sydfyn og Bornholm samt enkel-
te steder i det østlige Jylland. Desuden
har arten været fundet enkelte andre ste-
der spredt over landet, enten som strej-
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På undersiden er
guldhale umiskende-
lig på den gule farve.
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fere eller nok nærmere som oversete yng-
lepopulationer.

Igennem 1900-tallet forsvandt arten
næsten helt fra Syd- og Midtsjælland
samt Lolland og Falster.

Status 2020
Guldhale findes i dag udbredt i Nordsjæl-
land, mange steder i det østlige Jylland
samt på Sydfyn og nogle steder på Born-
holm. Der findes desuden enkelte mindre
populationer på Lolland, Møn og Læsø.

Arten har inden for de sidste 10 år haft
en opblomstring i nogle områder især på
Sjælland, så den nu er mere udbredt her
end tidligere.

Arten er i Rødliste 2019 vurderet som
LC (livskraftig).

Krav
Artens præcise krav til levestederne ken-
des ikke til fulde, og i Danmark er artens
livskrav ikke særlig undersøgt.

Den kræver et lysåbent levested med
værtsplanter i kanten af krat, hegn,
skovbryn eller haver.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den be-
hov for et levestedsareal på over 15 hek-
tar, som til stedse opfylder kravene for
både den voksne sommerfugl og larven.

Det er vigtigt, at levestederne holdes fri
for gødning og sprøjtegifte, og at der fin-
des en stor bestand af egnede værtsplan-
ter.

Det er vigtigt med et godt udvalg af
nektarplanter i artens flyvetid, som fx
gyldenris, hjortetrøst, forskellige arter af
tidsel, brombær og flere andre høje plan-
ter.
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Levested for guldhale, et kystnært slåenkrat - måske står den anden værtsplante mirabel nær
huset i baggrunden.
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Trusler
Guldhale er en af de mindre truede dags-
ommerfugle i Danmark, da dens leveste-
der er almindelige og udbredte.

Brug af sprøjtegifte og kunstgødning er
sandsynligvis en af de største trusler for
arten, da mange af dens levesteder ligger
i umiddelbar nærhed af marker.

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.

Ændring af landbrugsudnyttelse med
rydning af dens værtsplanter i markhegn
er en trussel på nogle levesteder.

Det udgør en trussel mod arten, hvis
skovbryn og markhegn, der bugter sig,
ændres til at blive ensartede og lige. Slå-
ning og ødelæggelse af skovbryn med slå-

en og mirabel kan udgøre en trussel for
nogle populationer.

Desuden forsvinder gode levesteder,
hvor slåen og mirabel fjernes som led i
naturpleje af fx overdrev og kystskræn-
ter. Denne praksis bør begrænses på ar-
tens levesteder.

Asketræer, som bruges som mødetræer
for de voksne sommerfugle, er i disse år
truet af askens toptørre, som forårsages
af svampeangreb, men om dette har be-
tydning for arten, vides endnu ikke med
sikkerhed.

Pleje
Guldhale er ikke svær at pleje for, da det
handler om at skabe et godt udbud af so-
leksponerede værtsplanter spredt over et
stort areal. Dette kræver dog en overord-
net plan for store områder, hvor skov-
bryn, hegn og landbrugsområder tages i
betragtning, så det mere kræver plan-
lægning og kontrol end egentlig direkte
specifik pleje. Nedenstående forslag til
pleje bygger derfor fortrinsvis på uden-
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Ægget af guldhale
placeres på værts-
planten nær ved næ-
ste års bladknopper.
Om efteråret er æg-
get kridhvidt og me-
get synligt, men i
løbet af vinteren
dækkes det af alger,
så det bliver sværere
at opdage.
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landske undersøgelser og litteratur, selv
om pleje for arten grundet dens relative
almindelighed i resten af Europa heller
ikke her er særlig velundersøgt eller vel-
beskrevet. Nedenstående er forslag til
tiltag, der med enkle midler og metoder
kan skabe gode levesteder for arten.

Det er vigtigt at kende æglægningsom-
råderne, så man ikke ved et tilfælde un-
der forvaltning af arealet kommer til at
ødelægge disse for arten. Undersøgelser
af artens levevis og æglægningsadfærd
på de enkelte levesteder er et vigtigt ar-
bejde forud for igangsættelse af pleje el-
ler anden drift.

Det er vigtigt at sørge for sprednings-
korridorer langs markhegn mellem for-
skellige egnede levesteder, da arten ikke
gerne flyver længere afstande over fx
åbent land uden træer og buske.

Den letteste måde at overvåge arten på
levestederne vil være at lede efter og op-
tælle de kridhvide æg i vinterperioden.
De er ret lette at finde på værtsplanter-
nes mørke grene i gråvejr.

Det er desuden af stor betydning at
identificere og undgå at fælde mødetræ-
er, som år efter år spiller en vigtig rolle
for arten.

Braklægning og omlægning til økologi-
ske landbrug uden brug af sprøjtegifte vil
have en positiv indflydelse på arten.

Det er meget vigtigt, at slåenkrat ikke
ryddes fuldstændigt på overdrev og kyst-
skrænter, men at dele af slåenkrat lades
urørt, så der skabes levesteder med læ og
varme. Det samme gælder med mirabel.
Eksisterende markhegn skal bibeholdes
og nye hegn etableres med slåen, mirabel
og andre hjemmehørende plantearter.

Soleksponerede markhegn og skovbryn
bør ændres fra klippede retlinede hegn til
mere uregelmæssige buede bryn og hegn
for at skabe mikroklimatisk variation,
der kan optimere antallet af egnede bio-
toper for larvens udvikling. Slåenkrat i
skov skal fritlægges, så de ikke overskyg-
ges af træer.

Sørg om muligt for, at der findes områ-
der, hvor slåenkrat får lov til at danne
nye unge planter i udkanten af krattene.
Lad mindre dele af slåenkrat slå eller af-
gnave for at fremme opvækst af nye små
slåenbuske.

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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Hannen af guldhale
er næsten ensfarvet
brun på oversiden.
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