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Ecologische fiche Iepenpage 
 
Naar: Jacobs (2011)  
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1 Status 
 

1.1 Status in Vlaanderen 
 
De Iepenpage Satyrium w‐album is een op Vlaamse schaal zeldzame dagvlinder die de laatste decennia 
sterk achteruit leek te gaan (Maes & Van Dyck 1999). De kennis over de soort, zijn leefgebied en zijn 
verspreiding waren tot voor kort zeer gering, hierdoor werd de soort in de Vlaamse en Belgische Rode 
Lijst opgenomen in de categorie ‘Onvoldoende gekend’. De opname in deze categorie bleek terecht 
want vanaf de onderzoeksprojecten die van start gingen in 2009 t.e.m. 2011 (Jacobs 2010, Jacobs 2011) 
zijn tal van nieuwe locaties gevonden.  
 
In de  loop van 2011 werd a.d.h.v. alle beschikbare vlinderdata (n = 778.226) een nieuwe Rode Lijst 
Dagvlinders uitgewerkt volgens de IUCN‐criteria (Maes et al. 2011). Hierin werd de soort opgenomen 
in de categorie ‘Kwetsbaar’, mede doordat uitwisseling vanuit Wallonië kan plaatsvinden. Indien dit 
laatste niet het geval zou zijn, zou de soort zelfs als ‘bedreigd’ zijn opgenomen. Bij de opmaak van de 
Rode  Lijst werd  een  vergelijking  gemaakt  tussen de  5x5km‐hokken waar  de  aanwezigheid  van de 
Iepenpage werd  vastgesteld  tussen  1991‐2000  (2)  en  2001‐2010  (19). Hieruit  bleek  de  soort  een 
recente positieve  trend  te  vertonen  van  717%. Hiermee werd de  Iepenpage  één  van  de  grootste 
stijgers wat betreft aantal 5x5km‐hokken waarin de soort werd waargenomen. Deze positieve trend 
was praktisch volledig te wijten aan de gerichte inventarisaties in Vlaams‐Brabant (Jacobs 2010). Na 
dat de Rode Lijst opgesteld werd, dus vanaf 2011, werden nog tal van nieuwe populaties zijn ontdekt 
en dit  in alle Vlaamse provincies  (Jacobs 2011,  Jacobs 2012). Hierdoor  is het duidelijk dat de  term 
‘Kwetsbaar’ niet meer van toepassing is op Iepenpage. De soort hoort anno 2020 eerder thuis in de 
categorie ‘bijna in gevaar’ of zelfs ‘momenteel niet bedreigd’.  
 
De soort is opgenomen als Prioritaire Provinciale Soort voor Vlaams‐Brabant (Colazzo & Bauwens 2003, 
Nijs 2009).  
 
De Iepenpage werd niet opgenomen in het nieuwe Vlaamse Soortenbesluit (2009). Bij de goedkeuring 
van de nieuwe Rode Lijst van de Vlaamse dagvlinders  (Maes et al. 2011)  zal de  soort automatisch 
worden opgenomen doordat de soort ‘Kwetsbaar’ is.  
 

1.2 Status in omliggende regio’s  
 
Op Europese schaal  is de soort niet bedreigd en over het algemeen  is het voorkomen stabiel  (Van 
Swaay et al. 2010).  In de buurregio’s  is  Iepenpage echter  tevens een zeldzame soort die  t.o.v. zijn 
historische verspreiding vaak een grote achteruitgang heeft gekend (Cuvelier 2006). Al wordt in veel 
landen verondersteld dat de soort minder zeldzaam is dan wordt aangenomen (Davies 1992, Maes & 
Van Dyck 1999, Bos et al. 2006, Jacobs 2010). 
In Nederland is het een uiterst zeldzame standvlinder die op de Rode Lijst staat in de categorie ‘Ernstig 
bedreigd’ (Van Swaay 2006, Bos et al. 2006). Hierdoor is de soort beschermd volgens de Nederlandse 
Flora‐ en faunawet. Ook in Nederland zijn recent echter nieuwe populaties ontdekt. 
 
In  Groot‐Brittannië,  een  land  waar  vlinderpopulaties  ook  in  het  verleden  nauwkeurig  opgevolgd 
werden,  laat  zich  een  lange‐termijn populatietrend  van  ‐71% p  (<0.05) optekenen  en  een  10‐jaar 
populatietrend die varieert  tussen de  ‐50 en  ‐79%. Hierdoor  is het een  ‘Priority Species’  in het  ‘UK 
Biodiversity  Action  Plan’  (Ellis  & Wainwright  2007)  en  is  opgenomen  in  de  Rode  Lijst  categorie 
‘Bedreigd’. De laatste jaren echter lijkt de soort zich ook in Groot‐Brittannië hier en daar te herstellen 
(Fox et al. 2010). 
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In  Duitsland  heeft  de  soort  na  het  uitbreken  van  de  Iepenziekte  eveneens  veel  terrein moeten 
prijsgeven. De soort staat er nu op de Rode Lijst als  ’Kwetsbaar’  (‘gefährdet’)  (Pretscher 1998). De 
Iepenpage staat als ‘Momenteel niet bedreigd’ op de Rode Lijst van Wallonië (Fichefet et al. 2008). 
Hoewel de soort er schaars is, wordt er recent een lichte toename vermoed. 
 
Tabel 1 De IUCN Rode Lijst- categorieën en vertaling naar Vlaanderen (Maes et al. 2011) 

   IUCN Red List categories  Vlaanderen 

   Extinct (EX)  Uitgestorven 

   Extinct in the Wild (EW)  Uitgestorven in het wild 

Threatened categories  Critically Endangered (CR)  Ernstig bedreigd 

   Endangered (EN)  Bedreigd 

   Vulnerable (VU)  Kwetsbaar 

   Near Threatened (NT)  Bijna in gevaar 

   Least Concern (LC)  Momenteel niet bedreigd 

   Data Deficient (DD)  Onvoldoende gekend 

 
 
Tabel 2 De IUCN Rode Lijst- categorie van Iepenpage in Vlaanderen en omliggende regio’s (Pretscher 1998, Van 
Swaay 2006, Fichefet et al. 2008, Fox et al. 2010, Van Swaay et al. 2010, Maes et al. 2011) 

Land/Regio  Rode lijst  Publicatie  IUCN 

Vlaanderen  Onvoldoende gekend  1999  Data Deficient (DD) 

   Kwetsbaar  2011  Vulnerable (VU) 

Wallonië  Momenteel niet bedreigd  2008  Least Concern (LC) 

Nederland  Ernstig bedreigd  2006  Critically Endangered (CR) 

Groot‐Brittannië  Bedreigd  2010  Endangered (EN) 

Duitsland  Kwetsbaar  1998  Vulnerable (VU) 

Europese schaal   Momenteel niet bedreigd  2010  Least Concern (LC) 
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2 Verspreiding  
 

2.1 Europese en mondiale verspreiding 
 
Iepenpage heeft een ruime Europese en mondiale verspreiding. In Europa komt de soort voor vanaf 
het noorden van Spanje tot het zuiden van Scandinavië.  In Groot‐Brittannië  leeft ze verspreid  in de 
zuidelijke helft  (Engeland),  in Duitsland  is de soort vooral te vinden  in het zuiden en  in het oosten. 
Verder  is  de  soort  ruim  verspreid  in  Centraal‐Europa  maar  heeft  een  wat  gefragmenteerde 
verspreiding  in ZO‐Europa. Dit  is mogelijk te wijten aan een gebrek aan onderzoek. Recent werd de 
soort bijvoorbeeld aangetroffen in Servië (pers. opm. Veling K. 2011). Verder komt de Iepenpage voor 
in de gematigde zones van Azië oostelijk tot Japan en Korea (Maes & Van Dyck 1999).  
 
Ondanks de ruime Europese verspreiding komt de Iepenpage  in Wallonië eerder beperkt voor in de 
Condroz,  in de  vallei  van de  Samber  en de Maas, de  Fagne‐Famenne‐Calestienne  en  de  Lorraine. 
Gericht onderzoek zou waarschijnlijk ook hier leiden tot het vinden van tal van nieuwe populaties. In 
Nederland is het een uiterst zeldzame standvlinder, met tot voor kort slechts 2 gekende populaties in 
Zuid‐Limburg, recent zijn ook hier nieuwe vindplaatsen ontdekt. 
 

  

Figuur 1 Verspreiding van Iepenpage in Europa (Bron: Bos et al. 2006)  
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Figuur 2 Verspreiding van Iepenpage in Wallonië. (Bron: Fichefet et al. 2008)  
 

2.2 Verspreiding in Vlaanderen 
 
De  Iepenpage  Satyrium w‐album was  vroeger  zeldzaam,  en  is  dat momenteel  nog  steeds. Uit  de 
gegevens van de Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO) blijkt dat tussen 1830 en 2007 
slechts 111  Iepenpages werden gemeld, waarvan slechts 25 na 1980. Op Vlaamse schaal waren tot 
voor de opstart van een aantal  Iepenpage‐projecten  in Vlaams‐Brabent  (Jacobs 2011,  Jacobs 2012) 
slechts 26 UTM5 en 18 UTM1 hokken bekend voor de soort.  
 
Gedurende de 20ste eeuw nam de grootte van het verspreidingsgebied voortdurend af en gedurende 
een periode van 15 jaar (1981‐1996) werden er zelfs géén meer gemeld. Het is onwaarschijnlijk dat de 
soort op dat moment niet meer voorkwam in Vlaanderen. De verborgen levenswijze van de soort heeft 
zeker in belangrijke mate meegespeeld in de ‘schijnbare afwezigheid’. Maar zonder twijfel heeft ook 
de iepenziekte, sinds het uitbreken in 1977, een vrij hoge tol geëist. Vroeger werd de Iepenpage vooral 
in de zuidelijke helft van Vlaanderen waargenomen  (omgeving van Brussel met het Zoniënbos, het 
Meerdaalbos en de Vlaamse Ardennen), maar er zijn ook geïsoleerde waarnemingen uit Kalmthout 
(1870 en 1910) en uit ‘s Gravenvoeren (1953) (Maes & Van Dyck 1999).  
 
Voor de gerichte inventarisaties in de periode 209‐2012 van start gingen, waren enkele relatief recente 
waarnemingen van de Iepenpage bekend uit de omgeving van Brussel (Elsene, Oudergem, Halle en St.‐
Genesius‐Rode) en de regio van Leuven. Zo was er een bekende locatie in de Doode Bemde waar de 
soort jaarlijks werd vastgesteld. 
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Figuur 3 Trend van waarnemingen van Iepenpage in Vlaanderen t.e.m 2010 (Bron: Gegevens Vlinderatlas Maes 
et al. 2011) 
 
 
De  gerichte  inventarisaties  vanaf  2008  t.e.m.  2011,  en  de  hieraan  gekoppelde  sensibilisatie  van 
vrijwilligers hebben  gezorgd  voor een  enorm  kantelpunt.  Sindsdien  zijn  tal  van nieuwe populaties 
ontdekt. De soort blijkt duidelijk minder zeldzaam in Vlaanderen dan voordien gedacht. De positieve 
tendens  is  duidelijk  af  te  leiden  aan  de  gegevensanalyse  van  de  waarnemingen  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be zie Figuur 4 

Meer informatie over de verspreiding van de soort is terug te vinden in het hoofdstuk ‘Resultaten 
van het verspreidingsonderzoek’. 
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Figuur 4 Evolutie van Iepenpage in België op basis van ingevoerde waarnemingen in www.waarnemingen.be 
  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Waarnemingen 3 25 3 7 91 103 126 75 172 69 130 112 236 668 296 205

Individuen 8 54 3 8 221 177 240 128 312 114 204 171 349 1.115 536 289

Waarnemers 3 11 3 5 36 39 46 36 89 45 79 59 101 243 104 101

Gemeentes 3 8 3 6 21 34 41 27 54 25 40 31 65 129 95 72
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2.2.2 Kaarten van de verspreidingsgegevens van de Iepenpage in Vlaanderen 
 
Historische verspreidingsgegevens Iepenpage t.e.m 2007 (Vlinderdatabank) 
 

 
Figuur 5 Historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage t.e.m 2007 (Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO) 
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Historische verspreidingsgegevens Iepenpage van 1980 t.e.m 2007 (Vlinderdatabank) 
 

 
Figuur 6 Historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage tussen 1980 en 2007 (Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO) 
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Figuur 7 Vlaamse verspreiding Iepenpage voor periode 1900-2006 op UTM5-schaal (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 8 Vlaamse verspreiding Iepenpage voor periode 2007-2017 op UTM5-schaal (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 9 Vlaamse verspreiding Iepenpage voor periode 2018-2020 op UTM5-schaal (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 10 Vlaamse verspreiding Sleedoornpage voor gecombineerde periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020 op UTM5-schaal (bron: www.waarnemingen.be) 
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Figuur 11 Vlaamse verspreiding Sleedoornpage voor gecombineerde periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020 op basis van waarnemingspunten (bron: 
www.waarnemingen.be) 
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Figuur 12 Weergave van de verspreiding van Iepenpage doormiddel van een ‘heatmap’ (bron: www.waarnemingen.be)
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3 Herkenning 
 

3.1 Imago 

De Iepenpage Satyrium w‐album (Knoch 1782) is een kleine dagvlinder, de voorvleugellengte bedraagt 
circa 16 mm. De soort behoort tot de familie Lycaenidae waartoe, naast de pages, ook de blauwtjes en 
vuurvlinders behoren (Bink 1992).  

De bovenkant van de vleugels is egaal donker bruingrijs, maar de bovenkant  is in het veld praktisch 
nooit zichtbaar. De grondkleur van de ondervleugels is overwegend bruin. Bij het iets grotere vrouwtje 
is de bruine kleur een tintje lichter dan bij het mannetje. De intensiteit van de kleuren neemt af met 
de  leeftijd van de vlinders waarbij verse exemplaren warmer gekleurd zijn en de meer afgevlogen 
vlinders eerder grijs worden (Jacobs 2010). Aan de onderzijde heeft de vlinder een witte “W” op zijn 
vleugel, vandaar de Latijnse benaming, Satyrium w‐album. Verder  loopt over de achterrand van de 
ondervleugel een vrij opvallende gekartelde oranje band die afgeboord wordt door een zwart randje 
(Vlindernet, Bos et al. 2006).  
 
De soort heeft achteraan de ondervleugels twee paar kleine zwarte staartjes met een klein wit puntje 
(vnl. te zien bij verse exemplaren). Bij de vrouwtjes is het onderste paar staartjes beter ontwikkeld 
(Davies 1992). Ter hoogte van het staartje zit één of twee kleine iriserende blauwe vlekjes (Bos et al. 
2006). De Iepenpage heeft een bruin achterlijf en sterk behaard grijs‐bruin borststuk. Bij de 
vrouwtjes is het achterlijf ronder en dikker dan bij de mannetjes (Davies 1992, Jacobs 2011). Het 
zwarte oog is opvallend wit omringd, de poten en voelsprieten zijn zwart‐wit geblokt. De punt van de 
voelsprieten is oranje‐bruin.  
 

 
Figuur 13 Een vrouwtje Iepenpage. Vooral de witte W-lijn, de ononderbroken oranje band op de achtervleugels en 
de staartdraadjes zijn opvallende kenmerken. (Ilf Jacobs) 
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In tegenstelling tot tal van andere dagvlinders komen bij de soort nauwelijks afwijkende vormen 
voor. Davies (1992) beschrijft enkele kleurvariaties in zijn werk over de soort. 
De meest voorkomende afwijking betreft de vorm ‘albovirgata’, bij deze vorm zijn de witte lijnen op 
zowel boven‐ als ondervleugel als het ware ‘uitgeveegd’ waardoor ze een groot wit vlak vormen. 
 
Doordat de vlinders zich vooral ophouden in de boomkruinen zijn ze vaak slechts op afstand te zien. In 
zit vallen vooral de bruine grondkleur van de ondervleugels en de witte W‐lijn op. De vlinders worden 
vooral gezien wanneer  ze  zenuwachtige  vluchten uitvoeren  rond de  kruin  van hoge  iepen. Hierbij 
maken ze een erg donkere indruk (Jacobs 2010). 
 

3.1.1 Gelijkende soorten 
 
In Vlaanderen en de onmiddellijke omgeving komen buiten de Iepenpage nog een aantal gelijkende 
dagvlindersoorten voor. 
 

 Bruine eikenpage Satyrium ilicis 
 

De Bruine eikenpage lijkt sterk op de Iepenpage maar heeft een minder uitgesproken witte W‐lijn 
over  de  ondervleugels,  de  oranje  tekening  op  de  achtervleugels  is  onderbroken  en  minder 
uitgesproken en vormt hierdoor geen aaneengesloten band zoals bij  Iepenpage. Ook de zwarte 
afboording  van de oranje  tekening  is minder markant.  In Vlaanderen  is  er nauwelijks of  geen 
overlap  wat  betreft  verspreiding.  De  Bruine  eikenpage  komt  immers  voornamelijk  voor  op 
heideterreinen op droge zandbodem. 

 

 Pruimenpage Satyrium pruni 
 

De Pruimenpage werd voorlopig nog niet waargenomen in Vlaanderen. Er zijn echter historische 
waarnemingen uit Nederland (Bos et al. 2006). In Wallonië komt de soort voornamelijk voor in de 
regio Fagne‐Famenne‐Calestienne. Op 01/07/2004 werd in Rosières een Pruimenpage verzameld 
door P. Fontaine (De Prins 2008). Dit betrof de eerste waarneming voor Waals‐Brabant. Rosières 
bevind zich vlak bij Vlaams‐Brabant.  Indien deze waarneming correct  is,  is de kans reëel dat de 
soort Vlaanderen kan bereiken. De Pruimenpage onderscheidt zich van de  Iepenpage door een 
meer uitgesproken oranje band op de achtervleugels waarin opvallende zwarte vlekken aanwezig 
zijn. De oranje band van de Pruimenpage loop voor een deel door over de bovenvleugel (Davies 
1992). De witte W‐lijn is minder duidelijk dan bij Iepenpage. Qua biotoopkeuze kunnen Iepen –en 
Pruimenpage voorkomen in eenzelfde gebied. Pruimenpages houden zich voornamelijk op in de 
omgeving van Sleedoorn Prunus spinosa. 

 

 Eikenpage Favonius quercus 
 

De Eikenpage is, wanneer goed te zien, niet te verwarren met Iepenpage. De soorten komen echter 
vaak samen voor. Eikenpage voert bovendien regelmatig bruidsvluchten uit  in de onmiddellijke 
omgeving of rond iepen. Voor ongeoefende of weinig kritische waarnemers  is de kans reëel dat 
Eikenpages aanzien worden voor Iepenpage.  
Iepenpage maakt echter een donkerdere indruk dan Eikenpage, die eerder een grijsachtige indruk 
geeft en bovendien groter is. Over het algemeen lijkt de vlucht van Eikenpage ook iets rustiger dan 
deze van de Iepenpage. Maar deze verschillen registreren, vereist wel ervaring met minstens één 
van de beide soorten. 
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3.2 Eitjes 
 
De eitjes van de Iepenpage hebben een diameter van ongeveer 0,8mm (Davies 1992).  
Ze zijn gemakkelijk te herkennen door hun specifieke vorm en kleuren. Ze lijken wat op een ‘vliegende 
schotel’ met centraal een klein putje (microfyle) en een afbuigende rand. Pas gelegde eitjes zijn groen 
maar ze verkleuren na ongeveer 48 uren (Davies 1992) naar donkerbruin. Het donkerbruine centrum 
van het eitje contrasteert sterk met de lichtere rand. De witte rand wordt vanaf oktober donkerder en 
minder opvallend.  
 
De eitjes worden meestal individueel, maar regelmatig met enkele samen, gevonden op de overgang 
van oud naar nieuw hout of in de buurt van de knoppen (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Hoskins 
‐ learnaboutbutterflies, UKButterflies, Jacobs 2010).  
 

3.3 Rups 
 

Iepenpagerupsen zijn, zoals typisch voor de familie Lycaenidae, vrij gedrongen.  
Davies (1992) geeft in zijn werk een uitgebreide bespreking van alle ontwikkelingsstadia die de rupsen 
doorgaan.  De  larven  zijn  bij  het  uitkomen  slechts  1,5‐3mm  groot,  olijfgroen  gekleurd met  korte 
donkere stekeltjes wat het een donker uitzicht geeft. In het tweede stadium hebben de rupsen een 
grootte van 5‐6mm. In dit stadium voedt de rups zich vnl. met iepenbloemen die roze van kleur zijn en 
de rups lijkt zijn kleur daaraan aan te passen. 
In  haar  derde  stadium  is  de  rups  een  6,5‐7,5mm  groot. De  rups  imiteert  ook  in  dit  stadium  zijn 
omgeving doordat ze sterk lijkt op een samengevouwen lichtgroen jong blaadje.  
In het vierde stadium zijn de rupsen volgroeid (15‐16mm). Zoals in het derde stadium imiteert de rups 
ook hier jonge opgevouwen bladeren. Het lichaam is op dat moment vrij gedrongen en breed, versmald 
naar de uiteinden en naar de randen afgeplat; geelachtig groen met over het midden van de rug een 
donkergroene lengtestreep, met aan weerszijden een aantal donkergroene en bleek geelachtig witte 
diagonale strepen. Sommige exemplaren hebben langs de rug en op de flanken een roze tekening. De 
kop is klein, donkerbruin en voor een deel in het lichaam teruggetrokken (Carter et al. 1987). 
 
In de loop van de verschillende levensstadia lijkt de rups zich dus als camouflage perfect aan te passen 
aan  zijn  omgeving;  olijfgroen  tot  roze  wanneer  ze  zich  ophouden  in  de  bloemknoppen  en  roze 
bloemen, en geleidelijk donkerder groen wordend samen met de donkerder wordende bladeren. Een 
24 à 36 uren voor de verpopping verkleuren de rupsen vaal paars of grijsachtig (Carter et al. 1987, 
Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, UKButterflies, Bos et al. 2006, Jacobs 2010, Jacobs 2011, Hoskins 
‐ learnaboutbutterflies). 
 
Op de takken kloppen, waarbij de rupsen op een wit laken vallen is een goede manier om rupsen te 
vinden (Cuvelier 2006, Berwaerts pers. med. 2011). De rupsen zijn soms te lokaliseren door gericht te 
zoeken in de omgeving van vraatsporen (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Jacobs 2010). 
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Figuur 14 Iepenpagerupsen zijn soms te lokaliseren door gericht te zoeken in de omgeving van vraatsporen. De 
rupsen voeden zich in hun eerste larvenfasen met bloemknoppen en de zaden van de iep. Later op het jaar 
verhouten en verdrogen de zaden en gaan de rupsen over op bladeren. (Ilf Jacobs) 
 

3.4 Pop 
 
De poppen worden enkel gevonden mits gericht zoeken.  
De pop  is ongeveer 9 mm  lang en  is vrij compact en  rond gevormd. Ze hebben een donkerbruine 
grondkleur met een aantal donkere vlekken aan het uiteinde en zijn  licht behaard. Hierdoor  lijkt de 
pop sterk op een knop van een iep.  
 
De pop is meestal vastgehecht door een zijden draadje en aanhechting (‘cremaster’). De verpopping 
vindt meestal plaats aan de onderkant van een eindstandig blad, soms aan een bladstengel of een 
takje. Voor de ontpoppingen worden de poppen  zwart  (Davies 1992, UKButterflies, Cuvelier 2006, 
Jacobs 2010). 
 
Doordat de poppen donker afsteken tegen de bladeren, kunnen de poppen soms relatief gemakkelijk 
te  vinden  zijn  in de  loop  van eind mei en  juni. Ook hier  kan het afspeuren  van de boomkruin bij 
tegenlicht  een  nuttige  tip  zijn.  (Davies  1992,  Maes  &  Van  Dyck  1999,  UKButterflies,  Hoskins  ‐ 
learnaboutbutterflies, Cuvelier 2006, Bos et al. 2006). 
 
Ook door op de takken te kloppen is het mogelijk om poppen te vinden (Cuvelier 2006) 
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4 Levenscyclus en gedrag 
 

4.1 Schematisch overzicht van de levenscyclus 

Deze schematische voorstelling van de levenscyclus van Iepenpage geeft een duidelijk overzicht van 
de periode waarop de verschillende levensstadia aanwezig zijn.  

Voor  een  gedetailleerde  beschrijving  van  de  verschillende  levensstadia  wordt  verwezen  naar 
onderstaande hoofdstukken. Als opmerking bij onderstaand overzicht moet gezegd worden dat de 
voorgestelde piek van de vliegtijd van de vlinders (2‐3de week van juli) overeen komt met de Vlaamse 
gegevens  (Jacobs  2011,  Maes  et  al.  2011).  Zoals  verderop  echter  nog  aan  bod  komt,  kunnen 
uitzonderlijke  weersomstandigheden  de  ontwikkeling  van  de  verschillende  levensstadia  sterk 
beïnvloeden. In een uitzonderlijk warm voorjaar zoals dat van 2011 lag de piek van de vliegtijd rond 
half juni, dus een maand vroeger dan anders. 

Tabel 3 Schematische voorstelling van de levenscyclus van de Iepenpage. Rood (eitjes), groen (rups), blauw (pop), 
zwart/grijs (imago) (Bron: http://www.ukbutterflies.co.uk) 

 
 

4.2 Imago 

4.2.1 Vliegtijd 
 
De vlinder vliegt in één generatie per jaar, gewoonlijk van midden juni tot midden augustus met een 
piek tussen 28  juni en 22  juli. De uiterste data waarop  imago’s van  Iepenpage  in de  loop van de 2 
projecten werden waargenomen waren 30 mei en 6 augustus. 
Uitzonderlijke weersomstandigheden zoals een erg warm voorjaar, wat het geval was in 2011, kan de 
start  van  het  vliegseizoen  sterk  vervroegen  (Davies  1992,  Jacobs  2011,  gegevens  Vlinderatlas  in 
voorbereiding). Bij het opmaken van een planning voor  inventarisatie of monitoring dient met deze 
klimatologische elementen rekening gehouden te worden. 
 
Het is niet geweten hoelang de imago’s gemiddeld leven, maar Davies (1992) wist tijdens een vangst‐
hervangst onderzoek  een mannetje  te  hervangen na  een periode  van  21 dagen. Hoewel het  dier 
afgevlogen was, wist de vlinder zich na vrijlating nog snel uit de voeten te maken. Mannetjes komen 
gewoonlijk  enkele  dagen  vroeger  uit  dan  wijfjes.  Het  uitsluipen  vindt  voornamelijk  plaats  in  de 
voormiddag (Davies 1992, Cuvelier 2006, Hoskins ‐ learnaboutbutterflies). 
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Figuur 15 Waarnemingen van Iepenpage op maandbasis (bron: www.waarnemingen.be). De 
winterwaarnemingen hebben betrekking op waarnemingen van eitjes.  
 

4.2.2  Voedsel: honingdauw en nectar 
 
De vlinders verblijven meestal hoog in de top van een iep of nabijgelegen boomkruinen waar ze zich 
voornamelijk  voeden met  honingdauw  dat  door  bladluizen wordt  achtergelaten  op  de  bladeren. 
Vooral de  Iepen zelf maar  tevens soorten als Es en Esdoorn blijken belangrijke  leveranciers van de 
honingdauw. Buiten de Iepenpage maken ook tal van andere soorten gebruik van de honingdauw (bv. 
Honingbijen, Eikenpage, etc.). Doordat de soort zich vooral verborgen ophoudt in de boomkruinen is 
ze nogal moeilijk waar te nemen en wordt ze vaak over het hoofd gezien.  
 
Vooral  tijdens  jaren  met  weinig  honingdauw  kunnen  de  vlinders  ook  worden  aangetroffen  op 
nectarplanten. Vooral  ‘s morgens en  in de vooravond worden ze af en  toe op nectarplanten  in de 
omgeving van iepen waargenomen, soms met enkele exemplaren samen. De vlinders gedragen zich 
vrij onopvallend bij het drinken van nectar. Indien mogelijk lijken ze zich vooral via korte vluchtjes of 
al kruipend van bloem tot bloem te verplaatsen en bij het drinken zijn ze vooral aanwezig  langs de 
zijkant van de bloemen. De vlinders zijn bij het drinken vaak niet schuw en kunnen dicht benaderd 
worden. Door hun geringe grootte moeten ze regelmatig het onderspit delven voor grotere insecten 
zoals hommels (pers. obs.).  
 
In de namiddag bleken het vaak de vrouwtjes te zijn die eerst kwamen voor het drinken van nectar. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de vrouwtjes terug energie moeten opdoen na het leggen van 
eitjes in de voormiddag terwijl de mannetjes die tijd voornamelijk al wachtend hebben doorgebracht 
in de boomkruinen in de hoop dat een ongepaard vrouwtje passeerde (Davies 1992, Ellis & Wainwright 
2007, Bos et al. 2006, Cuvelier 2006, Jacobs 2010, Jacobs 2011, Hoskins ‐ learnaboutbutterflies). 
 
Uit het onderzoek bleek dat Iepenpages vaker worden gevonden op locaties waar in de onmiddellijke 
omgeving nectar te vinden is. In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen 
bleken vooral Akkerdistel Cirsium arvense en bramensoorten Rubus spp. een belangrijke plaats in te 
nemen.  Andere  nectarplanten  waarop  de  soort  is  waargenomen  zijn  Linde  Tilia  spp., Marjolein 
Origanum vulgare, Gewone berenklauw Heracleum sphondylium, etc. Verder wordt de soort ook wel 
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eens waargenomen op vochtige delen van zandwegen waar ze op zoek gaan naar essentiële mineralen 
(Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Bos et al. 2006, Cuvelier 2006, Jacobs 2010, Jacobs 2011). 
 

 
Figuur 16 De vlinders voeden zich voornamelijk met honingdauw hoog in de boomkruinen. Vooral in de tweede 
helft van het vliegseizoen komen de vlinders echter af en toe naar beneden om zich tegoed te doen aan nectar. 
Vaak zijn de vlinders dan al sterk afgevlogen. De belangrijkste nectarplant voor de soort is Akkerdistel Cirsium 
arvense. (Ilf Jacobs) 
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4.2.3 Gedrag 

De vlinders zijn sterk territoriaal en verzamelen rond bruidsbomen die tevens kunnen fungeren als 
afzetplaats voor de eitjes. De vlinders maken hierbij voornamelijk gebruik van de grootste of meest 
opvallende zonbeschenen kruin van bij voorkeur Iepen maar desgevallend ook andere boomsoorten 
zoals Es Fraxinus excelsior, Esdoorn Acer pseudoplatanus, etc. (Cuvelier 2006, Jacobs 2011). De 
mannetjes zitten meestal stil op een zonnige plek in de bruidsboom, in afwachting tot er 
concurrentie ‐of beter nog‐ een ongepaard vrouwtje passeert. Vooral bij het begin van het 
vliegseizoen zijn vaak territoriale vluchten waar te nemen waarbij verschillende exemplaren elkaar 
achtervolgen. Hierbij vliegen de rivaliserende vlinders in een zenuwachtige, snelle vaak 
spiraalsgewijze vlucht soms tot vrij ver of hoog van de bruidsboom. De vlinders komen op dat 
moment erg donker en eerder klein over. De vlinders keren in een snelle vlucht terug richting de 
boomkruinen. Vaak landen de mannetjes weer op de locatie waar ze vandaan kwamen. Als 
bruidsbomen gebruikt de soort meestal grote iepen met een zonbeschenen kruin. In mindere mate 
worden ook Essen en Esdoorn en  sporadisch andere boomsoorten gebruikt (Jacobs 2011). 

Iepenpages beginnen het vliegseizoen met territoriale vluchten in de boomkruinen (vnl. mannetjes). 
Na verloop van  tijd nemen de  territoriale vluchten af en worden meer vlinders waargenomen die 
slechts korte vluchtjes maken. Rond diezelfde tijd worden ei‐afzettende wijfjes waargenomen. ‘Actieve 
territoriale vluchten’ worden het vaakst waargenomen (Jacobs 2011). 
 
Hoewel af en toe parende Iepenpages laag bij de grond worden aangetroffen wordt verondersteld dat 
het  paringsritueel  en  de  paring  zelf  zich meestal  hoog  in  de  boomkruinen  afspeelt.  Tijdens  het 
onderzoek werden eenmalig verschillende vlinders (4 ex.) waargenomen die na een actieve territoriale 
vlucht op zeer korte afstand van elkaar gingen zitten. Mogelijk was hier een vrouwtje in het spel (Ellis 
&  Wainwright  2007,  UKButterflies,  Cuvelier  2006,  Jacobs  2010,  Hoskins  ‐  learnaboutbutterflies, 
pers.obs.). 
 
Bij het afleggen van de eitjes gaan de vrouwtjes van Iepenpage tewerk zoals veel van de pages. Meestal 
landen ze na een korte dwarrelende vlucht aan het einde van een tak op een blad van een iep. Van 
hieruit kruipen ze behoedzaam en stelselmatig in de richting van de stam, hierbij regelmatig potentiële 
eiafzetplaatsen aftastend met het achterlijf.  Indien een geschikte plek gevonden wordt, kromt het 
vrouwtje het achterlijf en zet een eitje af (UKButterflies, Jacobs 2010).  
 
De trefkans om de soort aan te treffen blijkt het hoogste in de loop van de namiddag. Er worden vaker 
hogere  aantallen  Iepenpages waargenomen  bij  een  gunstig microklimaat waardoor windluwe  en 
zonnige dagen met hoge temperaturen (>20°C) in trek zijn (Jacobs 2011). 
 
Er werd herhaaldelijk waargenomen dat de vlinders bij goed weer zonnen in de boomkruinen, vnl. van 
iepen. Hierbij richtten ze zich met gesloten vleugels naar de zon, zoals bijvoorbeeld ook Heivlinder 
Hipparchia semele doet. Hierbij nemen ze regelmatig een erg schuine houding aan om zoveel mogelijk 
rechtstreeks zonlicht op te vangen. Op een koude en winderige dag in juni 2011 werden verschillende 
Iepenpages  erg  laag  bij  de  grond waargenomen, mogelijk  omdat  laag  bij  de  grond  er  een  beter 
microklimaat heerste (pers. obs.). De vlinders worden, zoals verwante soorten Pruimenpage Satyrium 
pruni en Groentje Callophrys rubi, nooit waargenomen met open vleugels, niet tijdens het zonnen noch 
het paren, etc. (Davies 1992, UKButterflies, Ellis & Wainwright 2007, pers. obs.). Tijdens een onderzoek 
in Groot‐Brittannië werd vastgesteld dat, buiten pas uitgeslopen exemplaren en vrouwtjes die op zoek 
zijn naar geschikte eiafzetplekken, de vlinders schaduwrijke zones sterk vermijden. In zones die zich 
praktisch de ganse dag in de schaduw bevinden werden erg weinig vlinders aangetroffen en deze zones 
worden nauwelijks door‐ of overvlogen (Davies 1992). 
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Figuur 17 Typisch beeld van territoriale vluchten boven de kruinen van de bruidsbomen. De vlinders komen vaak 
erg donker en eerder klein over. (Tom Deroover)  
 

 
Figuur 18 Parende Iepenpages betrapt op een zonnig plekje. (Marc Walravens) 
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4.2.4 Populatiestructuur 
 
Informatie over de populatiestructuur van de soort is schaars. 
Het aantal vlinders op de vliegplaatsen kan sterk variëren. In de loop van het onderzoek werden eerder 
lage  aantallen  aangetroffen,  gemiddeld  slechts  2  exemplaren  per  onderzochte  locatie  waar 
aanwezigheid  van  de  soort  werd  vastgesteld,  met  een  maximum  van  12  exemplaren  rond  1 
bruidsboom (Jacobs 2011). Bos et al. (2006) vermelden echter dat de dichtheid aan vlinders hoog tot 
zeer hoog kan zijn, circa 16 tot 260 individuen per hectare. Ook in de door Davies (1992) onderzochte 
populatie was  de  densiteit  aan  vlinders  hoog. De  populatie  die  langs  een weg  gelegen was, was 
langgerekt  (345 meter)  en  dun, met  de  iepen  gelijkmatig  verdeeld  over  de  populatie.  Bij  vang‐
hervangst  onderzoek  van  1984  tot  1986 werden  in  totaal meer  dan  900  verschillende  individuen 
gevangen. De verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes benaderde de 50:50 ratio met een 54:46 
man/vrouw verhouding. 
 
De  Iepenpage  vormt  als  het ware  kolonies  rond de bruidsbomen. De  kolonies  zijn daardoor  vaak 
geconcentreerd aanwezig rond een groep grote iepen of zelfs een individuele boom. De bruidsbomen 
worden jaar na jaar gebruikt (UKButterflies, Jacobs 2011).  
 

4.2.5 Mobiliteit 
 
In oudere werken wordt de soort beschouwd als weinig mobiel en honkvast (Bink 1992, Maes & Van 
Dyck 1999, Bos et al. 2006).  
 
In de door Davies (1992) onderzochte populatie werd vastgesteld dat de adulte vlinders regelmatig 
verhuisden  tussen  bomen  die  tot  300m  uit  elkaar  lagen. Gemiddeld  bleven  zowel mannetjes  als 
vrouwtjes een 8 à 9 dagen in de ‘kolonie’. Daarna verlaten ze mogelijk de ‘kolonie’ om op zoek te gaan 
naar nieuwe te koloniseren gebieden.  
Het is geweten dat de vlinders zich kunnen verplaatsen want er zijn gevallen bekend waarbij vlinders 
opduiken enkele kilometers verwijderd van de dichtstbijzijnde kolonies. Zo werden er  in de vorige 
eeuw Iepenpages langs de Nederlandse kust gevonden waarvan vermoed wordt dat het om zwervers 
ging (Ellis & Wainwright 2007, Bos et al. 2006). 
 
Vrouwtjes Iepenpage hebben een meer doelgericht vliegpatroon dan de mannetjes en leggen grotere 
afstanden af  in de  loop van hun  leven. Vooral  in de  tweede helft van het vliegseizoen,  tijdens hun 
zoektocht  naar  geschikte  eiafzetplaatsen,  zwerven  de  vrouwtjes  rond.  Hierbij  kunnen  ze worden 
aangetroffen op minstens één kilometer van de dichtstbijzijnde iep. Voornamelijk in warme zomers, 
wanneer de dispersieomstandigheden geschikt  zijn, kunnen vrouwtjes nieuwe  locaties koloniseren 
(Hoskins – learnaboutbutterflies). 
 
Iepenpages zijn –minstens voor korte perioden‐ krachtige vliegers. Dit is o.a. waar te nemen wanneer 
ze hun snelle territoriale vluchten uitvoeren. Maar de vlinders keren tevens vaak d.m.v. een krachtige 
vlucht  terug  richting  een  grote  boomkruin  na  het  nectar  drinken  of wanneer  ze  terug  vrijgelaten 
worden na onderzoek (Davies 1992, pers. obs.).  
 
De vlinders blijken schaduwrijke zones sterk te vermijden (Davies 1992). 
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4.2.6 Misleiding van predatoren: ‘false heads’ 
 
Het staat vast dat vele vlinders ten prooi vallen aan tal van predatoren zoals vogels, spinnen, etc. Er 
werd reeds vermeld dat de vlinders zich erg onopvallend gedragen bij het drinken van nectar. De soort 
gebruikt echter nog een mechanisme om te ontsnappen aan predatoren. Heel wat vlinders vertonen 
tekenen van mislukte aanvallen van vogels waarbij een deel van de achtervleugels ter hoogte van de 
typische page‐staartjes beschadigd zijn. Deze staartjes hebben een misleidende functie bij een aanval 
door predatoren, in onze contreien voornamelijk vogels. Deze aanzien de opvallende staartjes als de 
kop  van de  soort  (‘false heads’). Bij  een  aanval op deze  ‘false heads’  richten de  vogels  zich door 
misleiding op de minder kwetsbare achtervleugels. Hierdoor kan een deel van de vlinders ontsnappen 
(Cott  1940,  Klots  1951, D'Abrera  1971, Owen  1971, Davies  1992, Wickler  1977,  Edmunds  1974a, 
Robbins 1980). In zit bewegen de Iepenpages bovendien regelmatig met de achtervleugels waardoor 
het  ‘false head’ extra opvalt.  In het veld en op  tal van  foto’s  is duidelijk  te  zien dat een deel van 
Iepenpages voornamelijk vleugelschade vertonen ter hoogte van de staartjes (pers. obs.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 19 Veel Iepenpages vertonen vleugelschade ter hoogte van de staartdraadjes. Dit is waarschijnlijk te 
verklaren door de ‘false head’ theorie. Door de imitatie van een kop door o.a. de staartdraadjes worden 
predatoren worden aangetrokken tot de achtervleugels, zodat de vlinders een aanval van een predator overleven. 
(Tom Deroover) 
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4.3 Eitjes 
 
De  wijfjes  zetten  de  eitjes  af  op  de  twijgen  van  verschillende  soorten  iep  (Ulmus  sp.), meestal 
individueel, maar regelmatig met enkele samen. Indien er verschillende eitjes worden aangetroffen op 
éénzelfde  afzetplaats  is  dit  veelal  het  resultaat  van  verschillende  bezoeken  van  een  eiafzettend 
vrouwtje of het bezoek van verschillende vrouwtjes (Davies 1992). De vrouwtjes kunnen waarschijnlijk 
tussen de 70 en 110 eitjes afzetten (Bink 1992). 
 
De eitjes worden vooral afgezet op de overgang van oud naar nieuw hout,  in mindere mate aan de 
basis van knoppen, op het ‘litteken’ van een afgevallen blad, op een tweesprong van twijgen. Het is op 
deze plaatsen dat de soort overwintert in het eistadium (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Hoskins 
‐ learnaboutbutterflies, UKButterflies, Jacobs 2010).  
 
Tijdens  het  onderzoek  werd  vastgesteld  dat  de  meeste  eitjes  vrij  hoog  worden  afgezet  in  de 
boomkruinen en zelden op  lage takken. De densiteit aan eitjes stijgt dus naarmate men richting de 
boomtop gaat. De meeste eitjes worden afgezet  in de boomkruin  zelf, met een voorkeur voor de 
zonbeschenen zijde.  (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, Bos et al. 2006,  Jacobs 2010, Hoskins  ‐ 
learnaboutbutterflies, Soortenbank).  
 
Door de ontoegankelijkheid van de boomkruinen is het zoeken naar eitjes niet evident (Davies 1992, 
Bos et al. 2006, Jacobs 2011). In tegenstelling tot de Sleedoornpage Thecla betulae vormt het zoeken 
naar eitjes niet de beste manier om de verspreiding van Iepenpage vast te stellen (Jacobs 2010). 
 
 

 
Figuur 20 Een vrouwtje Iepenpage gaat bij het zoeken naar een geschikte eiafzetplaats omzichtig tewerk. Ze 
kruipen via het blad waarop ze geland zijn naar de takken van de iepen. Hierbij tasten ze regelmatig de schors af 
met hun achterlijf. Eens ze een geschikte afzetplek gevonden hebben –vaak op de overgang van oud naar nieuw 
hout- krommen ze hun achterlijf en zetten het eitje af. (Marc Herremans) 
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4.4 Rupsen 
 
Davies (1992) geeft in zijn werk een uitgebreide bespreking van alle ontwikkelingsstadia die de rupsen 
doorgaan. Hij vermeldt dat vermoed wordt dat de  larve zich  in de  loop van het najaar nog verder 
ontwikkeld in het eitje nadat het vrouwtje het eitje heeft afgezet. Na een rustperiode in de winter zou 
de ontwikkeling nog doorgaan. De bepalende factor hierin zou de temperatuur zijn. In twee andere 
werken wordt echter vermeld dat de  larve  in het eitje  reeds volledig ontwikkeld de winter  ingaat 
(UKButterflies, Hoskins ‐ learnaboutbutterflies). 
 
Zodra de iep begint te botten, meestal eind februari‐begin maart, komt het eitje uit (Bos et al. 2006, 
Hoskins  ‐  learnaboutbutterflies). De  larve  eet  een  klein  gaatje  in  de  top  van  het  eitje  en  eet,  in 
tegenstelling tot de rupsen van heel wat andere dagvlinders, de rest van het eitje niet op. De larve zet 
hierna onmiddellijk koers richting een nabijgelegen iepenknop, veelal een bloemknop. De larve vreet 
zich naar de kern van de knop waardoor ze onzichtbaar wordt. Er werd waargenomen dat dit hele 
proces slechts een 15‐tal seconden innam.  
Het eerste stadium van de  rupsen  (‘instar’ genoemd), duurt een 6‐tal dagen. De  larven zijn bij het 
uitkomen slechts 1,5‐3mm groot, olijfgroen gekleurd met korte donkere stekeltjes wat het een donker 
uitzicht geeft. Ze eten telkens de inhoud van de bloemknoppen weg, waarbij de buitenkant intact blijft, 
om daaropvolgend op zoek te gaan naar een nieuwe knop waarvan de inhoud wordt verorberd. Na 6 
dagen werpt de rups zijn huid af. 
 
Het tweede stadium duurt een 17‐tal dagen. De rups heeft nu een grootte van 5‐6mm. In de loop van 
de eerste twee dagen groeit de rups sterk. Hierna verhardt de nieuwe huid waardoor de groei gestopt 
wordt tot de volgende keer dat de huid afgeworpen wordt.  
In  dit  stadium  voedt  de  rups  zich,  i.p.v. met  de  knoppen,  voornamelijk met  bloemen  en  de  zich 
ontwikkelende zadenclusters. De iepenbloemen zijn roze van kleur en de rups lijkt zijn kleur daaraan 
aan te passen wat zijn camouflage ten goede komt. 
 
Na een tweede vervelling bevindt de rups zich in haar derde stadium dat een 12‐tal dagen zal duren. 
De  rups  is nu een 6,5‐7,5mm groot.  In deze  fase hebben de  rupsen het vooral gemunt op de zich 
ontwikkelende zaden en de jonge  iepenbladeren. De rups  imiteert ook  in dit stadium zijn omgeving 
door sterk te gaan lijken op een samengevouwen lichtgroen jong blaadje. De rups verschuilt zich op dit 
moment vaak tussen de zadenclusters. 
 
Het vierde stadium is waarschijnlijk het gemakkelijkste moment om de rupsen aan te treffen omdat ze 
op dit moment op hun grootste zijn (15‐16mm). Zoals in het derde stadium imiteert de rups ook hier 
jonge opgevouwen bladeren. De rups rust in deze fase vooral aan de onderkant van de bladeren in de 
omgeving van de middennerf. Bij tegenlicht zijn de rupsen soms te ontdekken door onder de boom de 
bladeren af te turen. Op dit moment van het jaar verhouten en verdrogen de zaden waarbij de rupsen 
overschakelen op de bladeren van de iepen. Vaak laten ze hierbij vrij karakteristieke vraatsporen na. 
Hoewel  buiten  Iepenpage  er  nog  enkele  insecten  zich  tegoed  doen  aan  de  iepenbladeren  (bv. 
Gehakkelde  aurelia  Polygonia  c‐album),  kunnen  de  vraatsporen  een  indicatie  vormen  voor  de 
aanwezigheid van rupsen en/of populatie van Iepenpage. 
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Figuur 21 Iepenpagerupsen zijn soms te lokaliseren door gericht te zoeken in de omgeving van vraatsporen. (Ilf 
Jacobs) 
 

 
Figuur 22 De rupsen voeden zich in hun eerste larvenfasen met bloemknoppen en de zaden van de iep. Later op 
het jaar verhouten en verdrogen de zaden en gaan de rupsen over op bladeren. (Ilf Jacobs) 
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In de loop van de verschillende levensstadia lijkt de rups zich als camouflage perfect aan te passen aan 
zijn omgeving; olijfgroen tot roze wanneer ze zich ophouden in de bloemknoppen en roze bloemen, 
en tevens geleidelijk donkerder groen wordend samen met de donkerder wordende bladeren. Een 24 
à 36 uren voor de verpopping verkleuren de rupsen grijsachtig (Davies 1992, Ellis & Wainwright 2007, 
Bos et al. 2006, Jacobs 2010, Jacobs 2011, Hoskins ‐ learnaboutbutterflies). 
 
Veel  Lycaenidae  rupsen  hebben  een  specifieke  band  met  de  één  of  andere  mierensoort  (bv 
Gentiaanblauwtje Phengaris alcon met knoopmieren Myrmica spp). De rupsen hebben achteraan een 
klier die een zoete vloeistof afscheidt. En hoewel er reeds verscheidene keren  is waargenomen dat 
mieren heel uitdrukkelijk aanwezig zijn  in de nabije omgeving van de rupsen van  Iepenpage, zijn er 
geen indicaties dat de soort mieren nodig heeft om zijn volledige levenscyclus te vervolledigen. Het is 
echter mogelijk dat de mieren mogelijke vijanden van de  rupsen op afstand houden  (Davies 1992, 
Cuvelier 2006, Ellis & Wainwright 2007). 
 
Cuvelier (2006) meldt dat een aantal volwassen rupsen, die verzameld werden om thuis op te kweken, 
weinig teken van leven vertoonden in tegenstellingen tot anderen die zich bijna onmiddellijk verpopt 
hadden. Na enkele dagen bevonden er zich coconnetjes aan de buitenzijde van de rupsenvelletjes. De 
rupsen bleken geparasiteerd door kleine sluipwespen van het genus Cotesia CAMERON (Hymenoptera 
Braconidae Microgastrinae). De sluipwespen bleken rond 10 juni praktisch gelijktijdig uit te sluipen. 
 
 

 
Figuur 23 Jonge rupsen eten in het vroege voorjaar van de bloemknoppen en bloemen. In deze fase hebben de 
rupsen ter camouflage een roze kleur. (Ilf Jacobs)  
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4.5 Pop 
De levensfase als pop duurt in normale omstandigheden ongeveer 26 à 28 dagen. In gevangenschap 
kan de ontwikkeling al op 20 dagen voltooid zijn. De pop  is ongeveer 9mm  lang, erg rond en bruin 
gekleurd met een aantal donkere vlekken aan het uiteinde. Hierdoor  lijkt de pop sterk op een knop 
van een iep. 
 
De  verpopping  gebeurt  meestal  op  de  onderkant  van  een  eindstandig  blad,  maar  kan  ook  op 
bladstengels, vertakkingen, op de schors zelf, in de strooisellaag onder de boom plaats plaatsvinden. 
De pop is meestal vastgehecht door een zijden draadje en aanhechting of ‘cremaster’. Cuvelier (2006) 
ontdekte de meeste poppen aan de lage takken en zag dat er tevens poppen te vinden waren op takken 
zonder zaden. 
 
Voor de ontpoppingen worden de poppen zwart. De ontpoppingen vinden telkens in de voormiddag 
plaats. De lege pop blijft meestal nog een tijdje aanwezig nadat de vlinder is uitgeslopen. 
 
De poppen zijn soms relatief gemakkelijk te vinden in de loop van eind mei en juni, ook hier kan het 
afspeuren van de boomkruin bij tegenlicht een nuttige tip zijn. (Davies 1992, UKButterflies, Hoskins ‐ 
learnaboutbutterflies, Cuvelier 2006, Bos et al. 2006). 
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5 Waardplant 
 

5.1 Algemeen 

Het genus Ulmus vormt de enige waardplant voor de Iepenpage. De eitjes worden afgezet op 
de takken en brengen op die manier de winter door, de rupsen eten van de bloemknoppen, 
bloemen, zaden en bladeren van de iep en de vlinders gebruiken bovendien vaak een grote 
iep als bruidsboom. De Iepenpage brengt daardoor praktisch heel zijn leven door in de 
onmiddellijke omgeving van iepen. 

 

5.2 Herkenning 
 
Het onderscheiden van de verschillende iepen‐soorten is niet eenvoudig (zie verder). Het herkennen 
van het genus iep Ulmus spp. op zich is relatief gemakkelijk.  
 
Enkele van de belangrijkste genuskenmerken: 
In de winter vallen de symmetrische graatvormige takken op. De schors is vooral bij het ouder 
worden vrij ruw. De knoppen zijn rood‐bruin en rond. In het vroege voorjaar zwellen de knoppen al 
snel en komen uiteindelijk in bloei voordat er bladeren aan de boom staan. Ook de roze bloeiwijze is 
erg kenmerkend. In de zomer zorgt de vorm van de bladeren voor uitsluitsel. Alle iepen hebben in 
meer of mindere mate een asymmetrische en scheve bladvoet.  
 
Het inventariseren van Iepen kan vanaf eind maart en in april vlot gebeuren want de bomen zijn dan 
gemakkelijk te herkennen door hun specifieke bloei. Ook zaaddragende Iepen zijn gedurende de 
meimaand goed te herkennen. 
 

   
Figuur 24 & Figuur 25 Iepen Ulmus spp. Relatief gemakkelijk te herkennen door hun graatvormige takken en 
asymmetrische bladvoet. Ook wanneer de zaden aan de bomen hangen zijn de iepen gemakkelijk herkenbaar. (Ilf 
Jacobs) 
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5.3 Soorten 

In Vlaanderen komen van nature drie soorten iepen voor: de algemene Gladde iep (Ulmus minor), de 
Ruwe  iep  (Ulmus glabra) en de  zeldzame  Fladderiep  (Ulmus  laevis). Verder  zijn er nog uitheemse 
soorten ingevoerd en zijn er hybriden (Ulmus spp. x spp.) aanwezig. 

De drie soorten onderling zijn echter moeilijk op soortnaam te brengen. De belangrijkste kenmerken 
worden hieronder per soort beschreven: 

 Gladde iep  Ulmus minor 

Men kan de Gladde iep herkennen aan de vrij lange bladsteel (vergeleken met Ruwe iep). De bladeren 
hebben niet meer dan twaalf nerven. De nerven zijn vaak aan de uiteinden vertakt.  

 Ruwe iep  Ulmus glabra 

Het blad van de Ruwe iep is meestal aan beide zijden ruw behaard, vooral aan de onderkant. Het aantal 
bladnerven is vaak groter dan twaalf (verschil met Gladde iep). In veel gevallen heeft deze soort een 
kortere bladsteel dan de Gladde  iep. De bladeren hebben  in veel gevallen 3 punten. Net als bij de 
Gladde iep zijn de nerven in de bladeren op het uiteinde vaak vertakt.  

 Fladderiep  Ulmus leavis 

Doordat de Fladderiep nauwelijks wordt aangetast door de kever die de  iepenziekte overbrengt,  is 
deze soort van zeer groot belang voor het behoud van de Iepenpage. Jammer genoeg is het tevens de 
meest zeldzame iepensoort. De Fladderiep wordt ook wel Steeliep genoemd, omdat de bloemen en 
de vruchten aan een lange steel hangen. Dit is anders bij de Gladde of de Ruwe iep. De nerven in het 
blad van de Fladderiep zijn niet vertakt, wat wel vaak het geval is bij de andere iepen. 

 Hybriden en cultivars 

Het genus Ulmus is in het verleden een belangrijke gebruiksboom geweest voor de mens. De soort is 
in het verleden veel veredeld wat heeft geleid tot tal van varianten en hybriden. Ook in Vlaanderen 
komen buiten de drie inheemse soorten heel wat hybriden voor en bovendien worden hier en daar 
ook cultivars aangeplant die meer resistent blijken te zijn voor de Iepenziekte.  
 
Iepenpage werd in 2019‐2020 op minstens 2 verschillende ‘cultivars’ waargenomen. Eén cultivar in 
Paal betrof een zeer grootbladige soort. De kruin van deze ene boom huisveste heel wat individuen. 
Verder werd op een geelbladige cultivar een populatie aangetroffen in Mol (mogelijk U. japonica, 
Sapporo Autumn Gold). 
 
Het uitbreken van de Iepenziekte heeft ervoor gezorgd dat er de laatste decennia veel onderzoek 
wordt gevoerd naar de resistentie van de soort.  
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Figuur 26 In de omgeving van Halle zijn nog veel oude iepen te vinden. In deze regio zijn het veelal Gladde iepen 
Ulmus minor. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 27 Tijdens het onderzoek werden verschillende zeldzame Fladderiepen Ulmus laevis ontdekt die door de 
Iepenpage gebruikt werden als bruidsboom, zoals hier in de Koeheide te Bertem. De Fladderiepen zijn relatief 
gemakkelijk herkenbaar omdat de bloemen en zaden lang gesteeld zijn. (Ilf Jacobs) 



36 
 

5.4 Iepenziekte 
Locaties met  iepen zijn  jammer genoeg vaak te herkennen de vele dode bomen die het slachtoffer 
werden van de  Iepenziekte. Deze ziekte werd voor het eerst opgemerkt  in het begin van de 20ste 
eeuw. Tijdens de eerste epidemie stierven tot 40% van de  Iepen. Vanaf 1972 brak een tweede nog 
heviger  epidemie  los  waaraan  bijna  alle  Iepen  bezweken.  De  Iepenziekte  is  een  besmettelijke 
verwelkingziekte, die door  Iepenspintkevers  verspreid wordt. Hierbij  verdorren de bladeren en de 
boom sterft op korte termijn. Er zijn meerdere soorten schorskevers (Fam. Scolytidae) waaronder de 
grote  Iepenspintkever  Scolytus  scolytus,  ook  wel  Grote  iepenbastkever  genoemd,  de  Kleine 
iepenspintkever Scolytus multistriatus en Scolytus laevis. Al deze soorten blijken mee verantwoordelijk 
te zijn voor de Iepenziekte. De Iepenspintkevers knagen zich een weg doorheen de barst en leggen hun 
eieren vlak onder de schors. De larven die uitkomen, knagen een heel typisch gangenpatroon uit in het 
hout. De larven overwinteren als pop en in het voorjaar knagen de kevers zich naar buiten. Deze kleine 
kevertjes zijn dragers van de schimmels Ophiostoma ulmi, de nog agressievere Ophiostoma novo‐ulmi 
en  Ophiostoma  himal‐ulmi  die  de  sapstroom  verstoren.  De  Iepen  proberen  zich  hiertegen  te 
beschermen door de schimmels in te kapselen. Op deze wijze verhindert de boom zijn eigen sapstroom 
en sterft af. Bij het verlaten van een boom kunnen de kevers schimmelsporen meenemen naar de 
volgende boom waardoor nabije bomen snel besmet worden (Cuvelier 2006). 

Na testen bleken al de iepensoorten zeer gevoelig voor de iepenziekte. Kwekers zochten 
intussen naar nieuwe resistente variëteiten, maar meestal zonder veel succes. Zo werd een 
tijd gedacht dat een kruising, de Hollandse iep (Ulmus xhollandica) resistent zou zijn. Dit bleek 
echter niet het geval. Pas recent werd ontdekt dat de Fladderiep wel gevoelig is voor de 
iepenziekte, maar dat de overbrenger van de ziekte, de Iepenspintkever, de Fladderiep 
nauwelijks aantast, waardoor de ziekte dus niet wordt overgebracht. 

Het zijn vooral de bomen vanaf een leeftijd van ongeveer 5 jaar en ouder die worden aangetast door 
de iepenziekte. Daar de Iepenpages vooral de oudere vruchtdragende iepen prefereren als waardplant 
en bruidsboom, heeft de iepenziekte ongetwijfeld een hoge tol geëist.  
 
Van alle onderzochte locaties in de loop van dit project bleek in totaal 76% in meer of mindere mate 
aangetast door de Iepenziekte. Er was geen indicatie dat er voor de Iepenpage een verschil is tussen 
landschapselementen met veel, weinig of geen zieke Iepen (Jacobs 2011).  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 28 Locaties met iepen zijn jammer genoeg vaak te 
herkennen de vele dode bomen. Het zijn vooral de bomen vanaf 
een leeftijd van ongeveer 5 jaar en ouder die worden aangetast 
door de iepenziekte. Daar de Iepenpages vooral de oude 
vruchtdragende iepen prefereren als waardplant en bruidsboom, 
heeft de iepenziekte ongetwijfeld een hoge tol geëist van de 
vlinderpopulaties. (Ilf Jacobs) 
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5.5 Kenmerken van de iepen Ulmus spp. gebruikt door Iepenpage 
 

5.5.1 Welke iepensoorten zijn van belang voor de soort? 
 
Er is geweten dat Iepenpage gebruik kan maken van verschillende soorten iepen. 
In de  literatuur worden vooral Ruwe  iep U. glabra, Gladde  iep U. minor, Engelse  iep U. procera en 
Fladderiep U. laevis vernoemd. Tijdens dit onderzoek werd de soort aangetroffen op al deze soorten 
en tevens op Hollandse iep U. x hollandica. De grootste concentratie Iepenpages werd aangetroffen in 
de kruin van een Fladderiep (12 exemplaren). 
 
In het onderzoek uitgevoerd door Davies  (1992) kwam de Ruwe  iep naar voor als de boom die de 
Iepenpage lijkt te prefereren en waar bovendien de grootste overlevingskansen zijn vastgesteld voor 
de vlinder om zich te ontwikkelen tot imago. Sporadisch bleek dat sommige cultivars (bv. U. japonica, 
Sapporo  Autumn  Gold)  ook  een  waardboom  kunnen  zijn  van  Iepenpages  (Davies  1992,  Ellis  & 
Wainwright 2007, Bos et al. 2006, Cuvelier 2006, UKButterflies, Hoskins – learnaboutbutterflies, Jacobs 
persoonlijke waarneming 2020). 
 
Uit onderzoek in Vlaams‐Brabant leek de soort vooral gebruik te maken van Gladde iep Ulmus minor 
en in iets mindere mate Ruwe iep Ulmus glabra. De soort werd ook vastgesteld op Engelse iep Ulmus 
procera, Hollandse iep Ulmus xhollandica en de zeldzame Fladderiep Ulmus laevis (Jacobs 2011) 
 
Tabel 4 In de loop van 2009-2011 werden in Vlaams-Brabant op 14 plaatsen waar de Iepenpage was vastgesteld 
stalen genomen van de bruidsbomen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten en de frequentie.  

 

5.5.1.1.1 Ouderdom van de Iepen 
 
In kader van het ecologisch onderzoek werden een aantal kenmerken van Iepen onderzocht. Uit het 
onderzoek kwam duidelijk naar voor dat de Iepenpage hoge bomen (>5m) en bomen met een grote 
stamdiameter prefereert. Dit zijn beide kenmerken voor volwassen of oudere bomen (Jacobs 2011). 
 
De aanwezigheid van bloeiende en zaaddragende iepen wordt over het algemeen bezien als essentieel 
daar de  jonge  larven zich een  tijd voeden met bloemen en daarna overschakelen op zaden. Er zijn 
echter  meldingen  dat  de  soort  zich  tevens  succesvol  kan  voortplanten  op  niet‐bloeiende  Iepen 
(UKButterflies).  

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  # monsters 

U. glabra  Ruwe iep  3 

U. laevis  Fladderiep  1 

U. minor  Gladde iep  6 

U. procera  Engelse iep  1 

U. x hollandica  Variëteit: Hollandse iep  1 

U. x hollandica of atypische U. glabra 
Variëteit:  Hollandse  iep  of 
atypische Ruwe iep 

1 

U. x hollandica of atypische U. minor 
Variëteit: Hollandse iep of 
atypische Gladde iep 

1 
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6 Leefgebied 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een beknopte beschrijving en foto’s een beeld geschetst van 
de biotoop van de Iepenpage. Op elk van de vernoemde aspecten wordt dieper ingegaan in de ander 
hoofdstukken. 
 

Kenmerken van het leefgebied 
 

 De Iepenpage geeft de voorkeur aan landschappen met veel structuurvariatie waar de waardplant 
iep sp. (Ulmus sp.) voorkomt. Een kleinschalig landschap met een netwerk van hagen, bosranden, 
mantelvegetaties vormt de natuurlijke habitat van de soort.  

 

 De  directe  omgeving  van  woonkernen  kan  gemakkelijk  tippen  aan  een  kleinschalig 
landbouwlandschap, bosranden en natuurgebieden als het gaat over aantallen Iepenpages.  

 

 Grootschalige  landbouwlandschappen  blijken  het minst  geschikt  voor  de  soort.  Anderzijds  zijn 
zowel in Vlaanderen als omringende regio’s populaties bekend in sterk verstedelijkt milieu. Het is 
opvallend dat ook voor deze soort meer te rapen valt in woonkernen dan in een groot deel van het 
buitengebied dat op een steeds intensievere manier beheerd wordt.  

 

 De  Iepenpage blijkt een  lichte voorkeur  te hebben voor houtkanten en bosranden maar kan  in 
principe overal voorkomen waar enkele iepen bij elkaar staan. Er zijn (deel)populaties bekend die 
slechts één enkele boom ter beschikking hebben.  

 

 Iepenpage is vooral aanwezig in de kruinen van grote en opvallende iepen. De soort kan zich echter 
tevens handhaven op  locaties waar enkel  lage  iepen aanwezig zijn, zolang er  in dat geval maar 
genoeg staan.  

 

 De  soort  houdt  van  een  gunstig  microklimaat  en  is  vooral  te  vinden  in  windluwe  en  snel 
opwarmende hoekjes.  

 

 De aanwezigheid van nectar in de onmiddellijke omgeving is een pluspunt. 
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Figuur 29 De kwaliteitshabitat voor de soort bestaat uit een kleinschalig en gevarieerd landschap met daarin 
iepen, bij voorkeur oude en zonbeschenen exemplaren. (foto: Voeren, Ilf Jacobs) 
 

 
Figuur 30 Een intensief beheerd en grootschalig landschap heeft weinig te bieden voor de soort. Deze ‘groene 
woestijnen’ zijn minder interessant voor de soort dat de onmiddellijke omgeving van woonkernen. De taluds en 
perceelsgrenzen geven aan waar de kleinschalige landschapselementen ooit stonden. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 31 Een (deel)populatie kan overleven op één enkele iep. (Ilf Jacobs) 
 

 
Figuur 32 Ook op relatief jonge en vrijstaande iepen werd de soort aangetroffen. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 33 Typisch beeld van het ‘Vlaamse leefgebied’ van de Iepenpage. (Ilf Jacobs) 
 

 
Figuur 34 De begeleidende houtkanten of bosranden langs lijnvormige landschapselementen zoals auto- en 
spoorwegen, kanalen, etc. vormen vaak geschikte biotopen. Door het aaneengesloten karakter kunnen ze tevens 
fungeren als corridors. (Ilf Jacobs) 
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