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Nieuwe kennis over de
Bruine eikenpage in
Vlaanderen
Een ecologische hulpbronnenaanpak voor
een bedreigde bosrandsoort

Ilf Jacobs, Natascha Segers, Wouter Vanreusel, Guy Laurijssens, Hans Van Dyck & Dirk Maes

Vlaanderen staat internationaal bekend als een ‘blackpoint’ voor dagvlinders. Maatregelen ter
verbetering van de vlinderstand en het bijsturen van bestaande maatregelen zijn dan ook dringend
noodzakelijk. Over de bedreigde Bruine eikenpage werd de jongste jaren veel nieuwe kennis verzameld.
Deze soort leeft in overgangen van open vegetaties, zoals heide, naar opgaande vegetaties zoals bos
met kleine eiken. In het kader van voorbereidend studiewerk voor een efficiënt beschermingsplan door
de Vlaamse overheid werden enkele ontbrekende schakels in de ecologische kennis van deze
onopvallende soort onder de loep genomen.

De Bruine eikenpage is een onopvallende verschijning langsheen structuurrijke bosranden. (foto: Diane Appels)
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Natuurbehoud richt zich vaak op het behoud van min of meer
duidelijk afgebakende biotopen zoals loofbossen, natte heiden of voedselarme graslanden. De overgangszones tussen
dergelijke biotopen werden vaak afgedaan als randeffecten
die voor heel wat soorten nadelig zouden kunnen zijn. In de
‘oudere’ literatuur werden deze randen echter net als bijzonder interessant beschreven omdat ze vaak een grotere biodiversiteit herbergen dan de aangrenzende biotopen op zich
(Odum 1971). In het natuurbeleid krijgen deze zones echter
niet altijd de aandacht die ze verdienen. Zo zijn bosranden of
andere overgangen tussen biotooptypen niet als dusdanig
opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn en krijgen ze geen
aparte biotoopcode in de Biologische Waarderingskaarten
(BWK). Het niet op elkaar afstemmen van een beheer voor de
biotopen aan weerszijden van een dergelijke overgang (bv.
van bos naar heide) zorgt er bovendien voor dat deze overgangen vaak bijzonder scherp zijn en weinig tot geen ecologische meerwaarde te bieden hebben.
In Vlaanderen gingen heel wat dagvlinders sterk achteruit
tijdens de laatste decennia (Maes et al. 2011). De meeste van
deze soorten zijn weinig mobiel en komen vooral voor in
voedselarme biotopen zoals heiden en halfnatuurlijke graslanden (Maes & Van Dyck 2001). Een van de meest bedreigde
soorten op de recente Rode Lijst is de Bruine eikenpage Satyrium ilicis, een typische soort van jonge eikenbossen, kapvlakten, brede bospaden of overgangen van bossen naar
heiden of graslanden. Maar over de ecologie van deze weinig
opvallende soort is vrij weinig gekend waardoor concrete behoud- en beheermaatregelen moeilijk te onderbouwen zijn.
Ook het tijdelijke karakter van geschikt leefgebied maakt dat
het beheer relatief intensief en cyclisch aangepakt moet worden. Om aan deze kennislacune iets te doen werd recent in
opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een rapport
opgemaakt dat als basis moet dienen voor een soortbeschermingsprogramma (Jacobs et al. 2014). De Bruine eikenpage
doet daarbij dienst als een interessante modelsoort voor het
beheer en behoud van bosranden in Vlaanderen.
Het behoud van bedreigde soorten gebeurt op twee niveaus:
een regionale schaal (Vlaams natuurbeleid) die aan de hand
van de (potentiële) verspreiding van een soort regio’s afbakent waar maatregelen best genomen worden (Maes et al.
2004), en een lokale schaal (gebiedsgericht natuurbeheer)

waar concrete maatregelen voor het behoud of de uitbreiding van soorten genomen worden. In deze oefening maakten we gebruik van een zogenaamde ecologische hulpbronnenaanpak waarbij elke ecologische behoefte van de Bruine
eikenpage afzonderlijk in kaart wordt gebracht (waardplanten, nectarplanten, ei-afzetplaatsen, microklimaat ...). Een
dergelijke aanpak biedt betere perspectieven op een efficiënt
behoud van soorten met een vrij complexe levenscyclus zoals dagvlinders (Dennis et al. 2003, Dennis 2010) en is vooral
relevant voor soorten die uit de boot dreigen te vallen bij een
routineus toegepast beheer voor het behoud van een biotoop
(hooiland, heide ...).

De Bruine eikenpage: een
onopvallende bosrandsoort
De Bruine eikenpage is een typische soort van jonge eikenbossen, kapvlakten of bosranden met kleine Zomereiken
Quercus robur, al wordt elders in Europa ook Wintereik Q. petraea of Steeneik Q. ilex gebruikt (Koschuh 2004). De soort
vliegt in Vlaanderen van midden juni tot begin augustus en
overwintert als eitje. Het is in dit stadium dat de soort, mits
wat oefening, gevonden kan worden op takken van kleine
eikjes, laag op de stam en in mindere mate in de buurt van
knoppen (Veling 2006). Door het onopvallende gedrag van
de volwassen vlinder is het vaststellen van een populatie vaak
gemakkelijker door te zoeken naar deze eitjes dan naar de
vlinder zelf. Het is een soort die, ondanks gericht zoekwerk,
op heel wat plaatsen verdwenen is tijdens de laatste decennia
(Figuur 1), waardoor ze in Vlaanderen momenteel in de Rode
Lijstcategorie Ernstig bedreigd terechtgekomen is (Maes et
al. 2013). Zowel in andere regio’s zoals Nederland, NoordrijnWestfalen en Wallonië als op Europese schaal wordt de soort
beschouwd als een aandachtssoort.

Verspreiding, modellen en
behoudseenheden
Met behulp van verspreidingsdata (kilometerhokken) kunnen
we niet alleen de huidige verspreiding van de soort weergeven, maar is het ook mogelijk om te voorspellen waar deze
onopvallende soort nog zou kunnen gevonden worden. Uit
www.waarnemingen.be werden een duizendtal kilometerhokken geselecteerd die voldoende goed onderzocht werden

Figuur 1. Veranderingen in de verspreiding van de Bruine eikenpage (5 x 5 kilometerhokken) in Vlaanderen. Zwarte bollen: verspreiding van de Bruine
eikenpage in 2001-2010; rode of oranje kruisjes: de laatste waarneming van de soort dateert van 1991-2000 of vóór 1991. De populaties in West- en
Oost-Vlaanderen (Schobbejakshoogte en Drongengoedbos) zijn intussen verdwenen.
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eikenpage, gebruikten we de kennis over de mobiliteit van
de soort (± 2,5 km) om zogenaamde functionele behoudseenheden af te bakenen (Maes et al. 2004): regio’s waarin de
soort momenteel al dan niet voorkomt en waarin verschillende typen beheermaatregelen genomen kunnen worden
voor het behoud van de Bruine eikenpage. De soort werd in
98 kilometerhokken waargenomen in de periode 2001-2013.
Vooral de aanwezigheid van naaldbos, droge bodems (zand),
struweel en de afwezigheid van grote oppervlakten landbouw verklaarden de verspreiding van de Bruine eikenpage in
Vlaanderen het best. Met dit model kunnen we de potentiële
geschiktheid van kilometerhokken in Vlaanderen berekenen
en zo zou de Bruine eikenpage in 1.152 kilometerhokken in
Vlaanderen een geschikte combinatie van biotopen, bodem
en klimaat kunnen vinden. In 71 (6%) van de potentieel geschikte kilometerhokken werd de soort effectief waargenomen in de periode 2001-2013 (Figuur 2). Anderzijds waren er
ook 27 kilometerhokken waar de soort waargenomen werd,
maar die het model niet als geschikt voorspelde. Gebruikmakend van de mobiliteit van de soort (zie verder), zouden 190
van de 1.152 geschikte kilometerhokken binnen de kolonisatiecapaciteit van de soort liggen (± 2,5 km), terwijl de overige 1.062 kilometerhokken vermoedelijk te ver liggen om op
korte termijn spontaan gekoloniseerd te kunnen worden (Figuur 2). De functionele behoudseenheden die op die manier
werden afgebakend voor de Bruine eikenpage in Vlaanderen
variëren in grootte van 1,2 tot 12,9 ha (Figuur 2 en Tabel 1).
Eitje van de Bruine eikenpage. (foto: Vilda/Jeroen Mentens)

in de periode 2001-2013: een set van willekeurig gekozen kilometerhokken waarin systematisch gezocht werd naar alle
vlindersoorten gedurende een uur (zogenaamde steekproefhokken) en hokken waarin, afhankelijk van de ecologische regio, een minimum aantal soorten werd gezien. Door gebruik
te maken van de biotopen- en bodemsamenstelling en het
klimaat in deze hokken, kunnen we met behulp van statistische modellen berekenen hoe groot de kans is dat de soort
in een kilometerhok voorkomt in Vlaanderen (zie Thomaes et
al. 2008). Eenmaal we de kilometerhokken aangeduid hebben waarin de kans groot is op het voorkomen van de Bruine

Mobiliteit van de volwassen vlinders
Voor het bepalen van de mobiliteit werden in de Mechelse
Heide in 2003 vlinders individueel gemerkt met een nummer
op de ondervleugel en werden alle vangsten en hervangsten
op kaart ingetekend (Laurijssens 2005). In totaal werden 91
individuen gemerkt (48 wijfjes en 43 mannetjes) waarvan 171
hervangsten gedaan werden. 41% van de vlinders werd minstens één keer teruggevangen en de kans op het terugvangen
van een wijfje was even groot als bij een mannetje. Alle vlinders werden teruggevangen op minder dan 640 meter van
de plaats van hun vorige vangst, maar de meeste individuen
legden beduidend kleinere afstanden af (Figuur 3). Wijfjes
legden gemiddeld dubbel zo grote afstanden af als mannetjes

Figuur 2. Potentiële verspreiding (kleine bollen) en functionele behoudseenheden (rode omtrekken) van de Bruine eikenpage in Vlaanderen. De
populaties in West- en Oost-Vlaanderen (Schobbejakshoogte en Drongengoedbos) zijn intussen verdwenen. Zwarte bollen: gekende vindplaatsen;
groene bollen: potentieel geschikte vindplaatsen die binnen het bereik van de soort liggen; oranje bollen: potentieel geschikte vindplaatsen die buiten
het bereik van de soort liggen.
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Tabel 1. Gebieden met een populatie van de Bruine eikenpage in
Vlaanderen. †: De populatie is inmiddels uitgestorven.
Gebied

Gemeente

Schobbejakshoogte†

Brugge

Drongengoedbos†

Aalter

Kempische heuvelrug

Herentals/Kasterlee

Visbeek

Lille

Tielenkamp

Tielen

Militair domein

Ravels

Bels Lijntje

Ravels

Molenheide

Aarschot

Pijnven – Winnerheide

Hechtel-Eksel

’t Plat

Overpelt

Kolisbos

Neerpelt

Wijer

Neerpelt

Kiefhoek/Veewei

Hechtel-Eksel

Oudsberg

Meeuwen-Gruitrode

Vriesput

Lommel

(110 versus 60 meter). Bij merk-hervangst onderzoek worden
vooral dagelijkse routinematige verplaatsingen binnen geschikte habitat gemeten, wat belangrijke informatie is voor
het gebruik van de verschillende ecologische hulpbronnen
(zie verder). In het natuurbehoud is ook de kolonisatiecapaciteit van belang om te weten tot op welke afstand gebieden
heringericht of beheerd kunnen worden. In onze studie werden eitjes gevonden tot op 2,5 km afstand van de gekende
populatie in de Visbeek (persoonijke waarneming Ilf Jacobs)
en gebruikten we deze afstand als maat voor de kolonisatiecapaciteit.

Habitatvoorkeuren van volwassen
vlinders en optimale eiafzetplaatsen
De habitatvoorkeuren van de Bruine eikenpages werden bestudeerd in de Mechelse Heide, een deel van het Nationaal Park
Hoge Kempen. In verschillende delen van het gebied werden
de belangrijkste ecologische hulpbronnen van de soort in detail
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Figuur 3. Frequentieverdeling van de afstanden in meter (x-as) waarop mannetjes
(blauw) en wijfjes (rood) teruggevangen werden tijdens de merk-hervangststudie in
de Mechelse Heide.

gekarteerd: nectarplanten (voornamelijk bramen en Sporkehout), ei-afzetplaatsen (kleine eikjes), bruidsbomen (grote
eiken), beschutting en microklimaat. Vervolgens werd voor al
deze plekken nagegaan of de Bruine eikenpage er voorkwam.
Hieruit bleek dat volwassen vlinders een duidelijke voorkeur
toonden voor plekken met veel nectar en beschutting door
struweel en lage boompjes, liefst in de buurt van grote eiken.
Voor het bepalen van de geschikte ei-afzetplaatsen onderzochten we 251 eikjes (154 in bosranden en 97 langsheen
brede boswegen) in het natuurgebied Visbeek-Kindernouw in
Lille. Dit gebied herbergt een van de grootste populaties van
de Bruine eikenpage in Vlaanderen en wordt beheerd door
Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In
totaal werden hier 287 eitjes van de Bruine eikenpage gevonden. De meerderheid van de eitjes werd gevonden op eikjes
in bosranden (85%). Op 60% van de onderzochte eikjes werd
geen enkel eitje gevonden, 25% had één of twee eitjes en
15% had meer dan twee eitjes (Figuur 4a). De meerderheid
van de eitjes werd gevonden op de stam (76%) en een kleiner
deel op de zijtakken (24%). 8% van de eitjes lag in de buurt
van een knop. Iets meer dan de helft van de eitjes werd gevonden op eikjes van 0,5-1,5 m hoog en ook op eikjes van
1,5-3,0 m werden behoorlijk wat eitjes gevonden (Figuur 4b).
De meerderheid van de eitjes bevond zich op een hoogte van
minder dan 60 cm (Figuur 4c). De meeste plekken met eitjes
hadden een zuidelijke expositie (Figuur 4d). Als we al deze
hulpbronnen samen bekijken, dan blijken de wijfjes van de
Bruine eikenpage voor de ei-afzet een voorkeur te hebben
voor beschutte eikjes van ongeveer 0,5-1,5 m hoogte, bij
voorkeur met enkele lage zijtakken op een afstand van 10-15
m van de bosrand. Bijkomend verkozen ze plekken met een
gemiddelde dichtheid aan lage eikjes, een hoge dichtheid
aan nectarbronnen (vooral Sporkehout) en een kruidlaag met
een hoogte van 10-15 cm. Het belang van de kruidlaag voor
de ei-afzet van de Bruine eikenpage is niet geheel duidelijk,
maar zou te maken kunnen hebben met de aanwezigheid van
mieren in een ontwikkelde kruidlaag. Rupsen van de Bruine
eikenpage worden immers vaak gezien in aanwezigheid van
mieren zoals weg- en knoopmieren (Lasius sp. en Myrmica sp.)
en een kruidlaag zou geschikte nestplaatsen voor deze mieren kunnen bieden. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
de eigenschappen van de kruidlaag ook van belang zijn voor
een succesvolle overleving in het popstadium.
Verschillen in voorkeuren van adulte vlinders en ei-afzetplaatsen van de wijfjes kunnen te maken hebben met nectarbehoefte, territorium- of baltsgedrag. Hoge eiken worden
bijvoorbeeld vaak als bruidsboom gebruikt tijdens de balts en
de daaropvolgende paring, maar voor de ei-afzetting op zich
zijn ze van ondergeschikt belang. Omgekeerd bleek de aanwezigheid van bramen niet aantoonbaar van belang in de zones waar eitjes worden gelegd, maar kunnen braamstruiken
wel gebruikt worden als territorium door de mannetjes (Bos
et al. 2006). Voor de ei-afzet vermijden wijfjes bijvoorbeeld
ook vaak plekken met territoriale mannetjes, die hen voortdurend lastig vallen wat ervoor kan zorgen dat plekken waar
je vaak adulte vlinders ziet niet dezelfde zijn als waar je eitjes
kan vinden die onopvallend door wijfjes op een veel rustiger
plekje afgezet worden (Turlure & Van Dyck 2009). Beide aspecten maken echter wel deel uit van het functioneel leefgebied
van de soort en verdienen de nodige aandacht bij het natuurbeheer (Vanreusel & Van Dyck 2007).
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Figuur 4. (a) Spreiding van het aantal eitjes op de 251 onderzochte eikjes in het reservaat de Visbeek in Lille, (b) de verdeling van de eitjes over de verschillende
hoogteklassen van de eikjes, (c) de verdeling van de eitjes over de hoogte waarop ze gevonden werden en (d) de expositie van de ei-afzetplekken.

Geschikt beheer voor de Bruine
eikenpage
Gezien de bedreigingsgraad van de Bruine eikenpage is een
aangepast beheer noodzakelijk voor het behoud en versterking van de actuele populaties en de uitbreiding naar potentieel geschikte gebieden in de buurt ervan (Veling et al. 2004).
De voornaamste hulpbronnen die hierbij aandacht moeten
krijgen zijn de voortdurende aanwezigheid van voldoende
jonge eikjes voor de ei-afzet, grote eiken voor de balts, nectar (voornamelijk Sporkehout en bramen) en beschutting.
Bruidsboom - balts

Windluwe, zonnige bosrand

Kleine eikjes - ei-afzet

Braam - nectar
Kruidlaag

Beeld van de verschillende ecologische hulpbronnen en bijhorende
vegetatiestructuren die voor de Bruine eikenpage essentieel zijn om van
een functioneel habitat te kunnen spreken. (foto: Ilf Jacobs)
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Deze combinatie kan bekomen worden door het creëren of
behouden van mantel-zoomvegetaties langsheen bosranden
(Veling et al. 2004), door een rotatiebeheer van kapvlakten in
bossen, het systematisch uitvoeren van groepenkappen wat
resulteert in meer structuurrijke bossen, door hakhoutbeheer
(Gorissen & Vanreusel 2002) of door het (veel) breder maken
van bestaande bospaden (van Halder et al. 2011). Daarnaast
kunnen hagen met kleine eikjes en nectarbronnen (bv. bramen) ook dienst doen als stapstenen of geleidende elementen tussen populaties zoals blijkt uit de waarnemingen van
enkele eitjes op 2-3 km van de dichtstbijzijnde populatie.
Extensieve begrazing kan bijdragen aan het behoud en creatie van open plekken in bossen en wastines. Maar begrazing
(vnl. met schapen en geiten) op locaties waar de soort of goed
ontwikkelde bosranden voorkomen heeft vaak ook nadelige
gevolgen omwille van het (te) sterk aanvreten van bramen en
jonge houtige gewassen (waaronder eiken). Hierdoor kunnen
geschikte eiafzet-locaties en structuurvariatie verloren gaan.
Deze maatregelen komen niet alleen de Bruine eikenpage ten
goede maar zijn ook zeer geschikt voor andere soorten dagvlinders of insecten, en ook voor reptielen zoals de Adder in
de Visbeek (Bonte 2012).

De volgende stap: een volwaardig
soortbeschermingsplan?
Dankzij het project voor de opmaak van een wetenschappelijk
basisrapport voor de Bruine eikenpage werden de kennislacunes over deze onopvallende dagvlinder grotendeels ingevuld
(Jacobs et al. 2014). In dit rapport werden met behulp van

Artikels
deze nieuwe kennis gedetailleerde beheer- en behoudsmaatregelen voorgesteld voor elk van de functionele behoudseenheden waarin de Bruine eikenpage momenteel voorkomt,
maar ook voor gebieden die door de soort gekoloniseerd zouden kunnen worden. Ook acties rond de communicatie met
beheerders en bezoekers van de natuurgebieden met Bruine
eikenpages en andere actoren (provincies, boseigenaars, regionale landschappen, enz.) over een geschikt beheer van bosranden komen hierin aan bod. Alles ligt dus klaar voor een onderbouwd behoud en beheer van deze bedreigde dagvlinder.

De soort staat echter niet in de bijlagen van de Europese
Habitatrichtlijn en is evenmin opgenomen in het recente
Soortenbesluit. Door het actuele natuurbeleid en -beheer te
beperken tot natuur die voor Europa belangrijk is, dreigt de
Bruine eikenpage in Vlaanderen uit de boot te vallen. Daarom
de oproep om het basisrapport te valideren en er een echt
soortbeschermingsprogramma van te maken, waardoor niet
alleen deze ambassadeur van ecologisch waardevolle bosranden behouden wordt, maar samen met hem heel wat andere
typische en bedreigde bosrandsoorten.
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Ecotones (i.e. transition zones between two or more communities of
considerable length that are narrower than the adjoining community
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