
Overblik

• Klarlæg artens yngleområder.
• Sørg for at opretholde såvel store som

meget små soleksponerede bestande
af værtsplanten.

• Undlad at fælde artens værtsplante.
• Genindfør brug af elmetræer i be-

plantninger i bymiljøer.

Biologi
Det hvide w er 25-33 mm i vingefang. Ar-
ten er brun på oversiden af både for– og
bagvinger. I bagvingehjørnet findes en
lille orange plet, men denne ses sjældent,
da arten altid hviler med vingerne lukke-
de. På undersiden af vingerne er arten
også brun. På den yderste del af bagvin-
gernes underside findes en række sorte
pletter omgivet af orange og sort. På un-
dersiden findes desuden flere hvide stre-
ger, hvoraf de på bagvingerne er w-for-
mede og har givet arten sit navn.

Arten kan tæt på kun forveksles med
den sandsynligvis uddøde slåensommer-
fugl, men når den flyver højt oppe i el-
metræerne, kan den ligne flere andre
sommerfugle- og insektarter.

Den voksne sommerfugl flyver som re-
gel fra de sidste dage af juni til hen i au-
gust med et maksimum af individer på
vingerne omkring 15.-20. juli. Flyvetiden
kan forskydes en del alt efter forårets
vejr- og temperaturforhold.

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

Artens værtsplanter i Danmark er for-
skellige arter af elm (Ulmus spp.) Den
foretrækker skovelm (Ulmus glabra)
men bruger også småbladet elm (Ulmus
minor) og forskellige andre elmearter,
krydsninger fx hollandsk el (Ulmus x hol-
landica) og kultivarer fx på korkelm (Ul-
mus minor var. suberosa).

Æggene lægges fortrinsvis ved knop-
perne på solbeskinnede grene på sydøst-
til sydvestsiden af blomstrende træer,
men også på mindre ikke-blomstrende
træer kan der blive lagt æg. Æggene, der
har form som en lille mørkegrå ufo, læg-
ges enkeltvis på oversiden af næste års
blomsterknopper eller endeknopper, der
hvor knopperne sidder fast på kvistene.
Der lægges også enkelte æg andre steder
på værtsplanten. Sandsynligvis lægges
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æggene på grene fra øverst i træet til de
nederste grene med egnede knopper.

Larven overvintrer som fuldt udviklet i
ægget. Den klækker fra slutningen af fe-
bruar til først i april alt efter temperatur-
forholdene. Klækningen er tilpasset det
tidspunkt, hvor blomsterknopperne på
elm begynder at vokse. Larven æder som
lille blomsterknopper og senere blom-
ster, frugter og blade. Den er som voksen
grøn med smalle gule skråstriber og ryg-
linje. Lige inden forpupning bliver den
violetrød.

En til to dage efter farveskiftet forpup-
per larven sig, hvilket normalt finder
sted i begyndelsen af juni men efter var-
me forår noget tidligere. Puppen, som er
brun og sort og ligner en elmeknop, op-
hænges oftest på undersiden af et blad el-
ler i de visne frugter, men kan også sidde
på grene og stammer. Udviklingen til
voksen sommerfugl tager 14-28 dage.

Arten lever størstedelen af sit liv højt til
vejrs i kronen af solbeskinnede elmetræ-
er kun afbrudt af periodevise besøg på
nektarplanter i umiddelbar nærhed. På
nogle levesteder dækkes de voksne som-
merfugles næringsbehov sandsynligvis
udelukkende af honningdug fra bladlus
enten i værtstræet eller fra nærtstående
træer af andre arter.

Isolerede større elme kan opretholde en
population af arten i årevis, sandsynlig-
vis uden tilskud fra andre populationer.

Selvom arten mange steder er alminde-
lig, bliver den ofte overset på grund af
dens levevis oppe i elmetræerne. Ofte
kan man iagttage et par flyve i spiral-
flugt højt op over værtstræet. Der er en-
ten en del af parringsflugten eller en
kamp mellem rivaliserende hanner.

Den enkelte population i et større el-
metræ er som regel på omkring hundrede
dyr. Der kan være mange hundrede indi-
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Enkeltstående elmetræer i det åbne landskab er levested for det hvide w, men arten kan også
benytte elmetræer i skovbryn og hegn blot de står solbeskinnede.
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vider langs fx et skovbryn med en større
bestand af elmetræer. På sådanne leve-
steder med mange egnede værtstræer i
skove og byer flyver individerne fra træ
til træ og fungerer nærmest som en stor
metapopulation.

Æggene lægges oftest i det samme træ,
som den voksne sommerfugl levede på
som larve, men i områder med flere tæt-
stående elmetræer, flyver hunner fra træ
til træ og lægger æg.

Efter at have opholdt sig en uges tid i
deres oprindelige træ flyver nogle hun-
ner væk herfra som et led i at finde nye
levesteder. Sandsynligvis er en aktions-
radius på nogle hundrede meter til op
imod en kilometer normalt for nogle hun-
ner, så nye egnede elmetræer bliver ofte
koloniseret indenfor nogle få år.

Levested
Artens foretrukne levested er bestande
af store blomstrende elmetræer i skov-
bryn, hegn og gamle haver og parker,
men den klarer sig også på enligt stående
elmetræer langs veje og i byer. Mindre
ideelle levesteder er små elmetræer, der
ikke blomstrer, fx rodskud fra halvdøde
elme.

Artens levesteder er meget ens, da det
egentlige levested er selve elmetræet.
Selve omgivelserne til levestedet kan væ-
re meget forskellige.

Historisk udbredelse
Det hvide w har historisk været vidt ud-
bredt i det meste af landet med de tætte-
ste populationer i den centrale og østlige
del. Færrest populationer har den haft i
det vestjyske. I starten af 1990’erne blev
så godt som alle elmetræer ramt af elme-
syge, og de fleste døde. I årene under og
lige efter elmesygen var arten sjælden el-
ler ligefrem manglende de fleste steder.
Arten viste sig dog at kunne overleve i
lavt antal på de hurtigt voksende rod-
skud fra større halvdøde elme. På disse

klarede den sig 5-8 år, inden de nye
elmestammer også blev angrebet af el-
mesygen. De sidste 10 år har arten gen-
erobret det meste af sit tidligere udbre-
delsesområde, efter at elmesygen er klin-
get af, og mange elmetræer er vokset til
og sætter rigeligt med blomster, som ar-
ten foretrækker.

Status 2020
Det hvide w er i dag udbredt omtrent som
før elmesygen, hvor det er de centrale og
østlige dele af landet, der er tættest besat
med populationer, medens Vestjylland
har færrest.

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

Krav
Det hvide w’s krav til levestederne ken-
des ret godt. Det er vigtigt med et godt
udbud af solbeskinnede elmetræer. Den
foretrækker store solbeskinnede elme i
vindbeskyttede omgivelser, men kan kla-
re sig selv på vejtræer langs store veje og
på mindre elmetræer i krat, haver og
langs hegn. Tæt ved vindpåvirkede kys-
ter er arten dog sjælden.

For at opretholde en stabil population
gennem en længere årrække, har den
kun behov for et levestedsareal på under
1 hektar.

Trusler
Det hvide w er en af de arter, som må be-
tragtes som almindelig og ikke truet i
Danmark, da den ikke stiller store krav
til sit levested og har en nogenlunde god
spredningsevne.

De største trusler for arten må i dag an-
ses for en genopblomstring af elmesygen
samt lokalt af fældning af de benyttede
værtstræer.

I skove kan hård dræning gøre leveste-
det uegnet, da elmetræerne ikke kan
konkurrere naturligt med andre træer på
sådanne steder.
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Lokalt kan slåning af hegn eller be-
skæring af træer langs veje være en trus-
sel, da det vil fjerne en stor del af æggene.

Trusler i form af snyltere er for som så
mange andre dagsommerfugle også ret
store. Fx parasiteres artens æg af en lille
snyltehveps, som i nogle år dræber en
stor del af æggene.

Pleje
Det hvide w er en af de få dagsommerfug-
le, som det er ret let at pleje for, da det
vigtigste er at sørge for et godt udbud af
værtsplanten, som vokser under favora-
ble forhold.

Flere af nedenstående forslag til pleje
bygger derfor på udenlandske undersø-
gelser og litteratur, selv om arten grun-
det dens relative almindelighed i resten
af Europa heller ikke her er særlig velun-
dersøgt eller velbeskrevet med hensyn til
pleje. Nedenstående er forslag til tiltag,

der med enkle midler og metoder kan
skabe gode levesteder for arten.

Det er vigtigt i såvel skov som i bymæs-
sig bebyggelse og det åbne land at undla-
de at fælde større blomstrende elmetræ-
er, som ofte vil huse en population af
sommerfuglen.

Elmetræer bør tillades i skov og plant-
ning af elmetræer på soleksponerede ste-
der kunne være en stor fordel for arten i
skovområder.

I skove bør der skabes kontakt mellem
nuværende levesteder og potentielt egne-
de levesteder i nærheden. Dette kan op-
nås ved både at plante nye elmetræer og
skåne opvæskt af elm i skovbryn langs
skovveje og skovlysninger.

Genoptag brug af elmetræer i beplant-
ninger i bymiljø.

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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Tv.: Ægget af det hvide w afsættes nær blad- og blomsterknopper af elm.
Th.: Den lille larver gnaver sig ind i knoppen og æder indholdet.
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