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Samenvatting 
 
Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Ecologie en verspreiding van de Iepenpage in 
Vlaams-Brabant, Natuurpunt studie 2011/10’. Dit project werd uitgevoerd door Natuurpunt 
Studie vzw en werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  
 
In de loop van 2010 werd een rapport opgemaakt van het verkennend onderzoek naar de 
soort (Jacobs I., 2010. Eindverslag van de opdracht ‘Verkennend onderzoek naar de ecologie 
en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-Brabant’. Rapport Natuurpunt Studie 2010/12 
Mechelen). Tijdens dit verkennend onderzoek, dat plaatsvond tijdens het vliegseizoen van 
2009, werden ondanks de beperkte zoekinspanning reeds verschillende nieuwe populaties 
van deze zeldzame soort ontdekt. Dit maakte duidelijk dat een gericht onderzoek tot heel wat 
nieuwe informatie zou kunnen leiden. In de loop van 2010 werd daarom besloten om een 
vervolgproject uit te werken waarbij de soort op een meer intense manier én op een ruimere 
schaal kon worden bestudeerd. In het kader van dit project werd de soort in de loop van 2010 
en 2011 onder de loep genomen.  
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen op de verspreiding en ecologie van de soort in 
Vlaams-Brabant bestaat het voorliggende rapport uit een bundeling van de resultaten van 
zowel het verkennend onderzoek (Jacobs I., 2010) als het recente intensieve onderzoek.  
Het rapport bestaat uit twee hoofdonderdelen:  
 

 De ecologische fiche van de soort 

 Onderzoek naar de verspreiding en ecologie van de soort.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende onderdelen. 
 
Ecologische fiche van de soort 
 
In dit hoofdstuk wordt de ecologie van de soort besproken. Deze ecologische fiche vormt het 
resultaat van een literatuurstudie en gaat dieper in op de status, verspreiding, herkenning en 
levenscyclus van de soort. Verder worden de waardplanten en habitat besproken. De 
resultaten van het ecologische luik van het voorliggende onderzoek werden eveneens in de 
ecologische fiche verwerkt. Met behulp van de ecologische kennis werd en aantrekkelijke 
soortfolder gemaakt: ‘Op zoek naar de Iepenpage’. Deze folder zal ongetwijfeld het 
enthousiasme aanwakkeren om op zoek te gaan naar de soort.  
 
Onderzoeksresultaten van het  verspreidingsonderzoek 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het verspreidings- en ecologisch onderzoek in 
detail voorgesteld. In het onderdeel verspreiding komen zowel de historische 
verspreidingsgegevens als de recente projectgegevens aan bod.  
 
De enige historische dataset van de soort is deze van de Vlinderdatabank 
(Vlinderwerkgroep/INBO). De historische gegevens uit de periode van 1830 tot 2007 blijken 
volledig te bestaan uit waarnemingen van adulte vlinders. In totaal werden tussen 1830 en 
2007 slechts 111 Iepenpages gemeld, waarvan slechts 25 na 1980. Veruit de meeste 
historische waarnemingen zijn afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar de vlinder bleek ook voor 
te komen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het zuiden van Oost-Vlaanderen en het 
zuidoosten van Limburg (Voeren) en zelfs op 1 locatie in de provincie Antwerpen, met name 
in de omgeving van Kalmthout. 
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De verspreidingsgegevens van de 2 opeenvolgende projecten (2008-2011) zijn het resultaat 
van zowel gestandaardiseerd verspreidingsonderzoek als losse en eerder toevallige 
waarnemingen. In de loop van de 2 opeenvolgende provinciale projecten kwamen op de 
aangemaakte projectpagina van www.waarnemingen.be 451 meldingen binnen van 
Iepenpage. In totaal werden er 589 exemplaren van de Iepenpage gemeld, 524 exemplaren 
(89%) betroffen waarnemingen uit Vlaams-Brabant, 65 exemplaren (11%) werden gemeld uit 
andere provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen) en uit het ‘BHG’. 
 
De soort is de soort in Vlaams-Brabant ruimer aanwezig dan voordien gedacht. Er werden in 
verscheidene zones grote metapopulaties ontdekt (ten westen en zuidwesten van Leuven, de 
ruime regio tussen Halle en Brussel en de populatie van het Walenbos). De grens van het 
verspreidingsgebied lijkt zich af te tekenen in het zuidoosten en noordwesten van Vlaams-
Brabant, hoewel we ook daar pleiten voor meer gericht onderzoek om de precieze grenzen te 
kennen.  
 
Er werden in Vlaams-Brabant Iepenpages waargenomen in 53 UTM5 en 124 UTM1-hokken. 
Dit is een opmerkelijk resultaat in vergelijking met de historische waarnemingen: van 1830 tot 
2007 zijn er slechts uit 20 UTM5 en 16 UTM1-hokken Iepenpages gemeld. Op Vlaamse 
schaal waren tot voor de opstart van de Iepenpage-projecten slechts 26 UTM5 en 18 UTM1 
hokken bekend voor de soort.  
 
In de loop van het project werden in Vlaams-Brabant Iepenpages waargenomen in 38 UTM5 
en 122 UTM1-hokken waar het voorkomen van de soort voordien niet bekend was. Het 
grootste aandeel van nieuwe verspreidingsgegevens komt uit het zuidwesten van de 
provincie, de noordwestelijke rand van Brussel, de regio tussen Mechelen en het Walenbos 
en de zone tussen het Zoniënwoud en het Heverleebos & Meerdaalwoud. 
 
Onderzoeksresultaten van het ecologisch onderzoek 
 
De 589 waargenomen exemplaren betreffen 564 vlinders/imago’s, 17 eitjes en 8 rupsen. De 
soort werd bijna steeds in lage aantallen gezien. De mediaan van het aantal waargenomen 
Iepenpages (alle levensstadia) over alle onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) 
bedroeg 1. De aanvang en piek van het vliegseizoen blijkt sterk weersafhankelijk te zijn.  
 
In totaal werden 113 verschillende locaties onderzocht op een gestandaardiseerde manier. 
Op 56% van de onderzochte locaties was de soort aanwezig, op 44% afwezig. 
 
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 vlucht’ is het meest waargenomen gedrag. 
De trefkans om de soort aan te treffen blijkt het hoogste in de loop van de namiddag. De soort 
houdt van een gunstig microklimaat waarbij de soort actiever is op windluwe en zonnige 
momenten of dagen. Er worden vaker hogere aantallen Iepenpages waargenomen bij hoge 
temperaturen (>20°C). 
 
De directe omgeving van woonkernen blijkt de meeste Iepenpages te bevatten, gevolgd door 
(in min of meer gelijke mate) kleinschalige landbouw, bosranden en natuurgebied. Een 
grootschalig landbouwlandschap is het minst geschikt voor Iepenpage. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de soort de voorkeur geeft aan landschappentypen met veel 
structuurvariatie. Het type landschapselement is van minder groot belang dan het landschap 
waarin het staat. De Iepenpage blijkt niet echt een voorkeur te hebben voor een bepaald type 
landschapselement. Er valt een lichte voorkeur voor houtkanten en bosranden op te tekenen. 
Open plekken in bossen en vrijstaande bomen hebben het minste succes. 
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Iepenpages worden vaker gevonden op locaties waar in de onmiddellijke omgeving nectar te 
vinden is. In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen zijn 
bramen en distels de belangrijkste nectarbronnen. Van alle onderzochte locaties bleek in 
totaal 76% in meer of mindere mate aangetast door de Iepenziekte.  
 
De Iepenpages zijn voornamelijk aanwezig in de kruinen van de hoogste/meest opvallende 
Iepen. Iepenpage gebruik als bruidsboom voornamelijk Iepen. In mindere mate worden ook 
Essen en Esdoorn gebruikt. De Iepenpages in Vlaams-Brabant blijken als waardplant 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. 
 

 
 
Figuur 1 Een Iepenpage goed te zien krijgen is niet evident. Dit kraakverse exemplaar toont aan dat op 
zoek gaan naar de soort meer dan de moeite waard is: het zijn echte juweeltjes. (Vildaphoto - Jeroen 
Mentens) 
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Inleiding 
 
De Iepenpage is een op Vlaamse schaal zeldzame dagvlinder. De kennis over de soort, zijn 
leefgebied en zijn verspreiding was tot voor kort zeer gering. Op de vorige Vlaamse Rode 
Lijst stond Iepenpage in de categorie ‘Onvoldoende gekend’ (Maes & Van Dyck, 1999). 
Voorliggend onderzoek toont aan dat dat een zeer terechte inschatting was van de auteurs. 
De soort stond te boek als erg zeldzaam en er werd van uit gegaan dat de soort de laatste 
decennia sterk achteruit gegaan was.  
 
De weinige recente waarnemingen van de soort kwamen alle uit Vlaams-Brabant. De meeste 
waarnemingen waren echter afkomstig uit steeds dezelfde gekende populaties. Om een beter 
beeld te krijgen van de verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant werden twee projecten 
uitgewerkt voor het uitvoeren van zowel verspreidings- als ecologisch onderzoek. Hierbij werd 
een vaste methodiek gehanteerd. Verder hebben we binnen dit project werk gemaakt van 
sensibilisatie en ondersteuning van het vrijwilligersnetwerk en het verbeteren van de 
inventarisatiemethodiek.  
 
Door de provinciale projecten kreeg de Iepenpage meer aandacht waardoor er intensief naar 
de soort werd gezocht, zowel door professionele medewerkers van Natuurpunt Studie als 
vrijwilligers. Dit resulteerde in de ontdekking van tal van nieuwe populaties. Hieruit bleek dat 
de soort, alvast in Vlaams-Brabant, nog veel ruimer voorkomt dan voordien gedacht. Door de 
toegenomen kennis is de Iepenpage momenteel opgenomen in de categorie ‘Kwetsbaar’ van 
de nieuwe Rode Lijst (Maes et al., 2011). We vermoeden dat de soort bij een volgende 
actualisatie van de Rode Lijst, waarbij tevens de waarnemingen van 2011 in rekening worden 
gebracht, de soort terecht zal komen in een lagere categorie. In dat geval is de soort uit de 
‘gevarenzone’.  
 
De Iepenpage is een Prioritaire soort (categorie ‘Symboolsoort’) voor Vlaams-Brabant 
(Colazzo & Bauwens 2003, Nijs 2009). Om opgenomen te worden in deze lijst dient meer dan 
33% van de Vlaamse populatie voor te komen in Vlaams-Brabant. Door de gerichte 
inventarisaties bevindt meer dan 90% van de gekende populaties van het Vlaamse gewest 
zich momenteel in Vlaams-Brabant. Hierdoor draagt de provincie een grote 
verantwoordelijkheid om de soort te behouden.  
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1 Ecologische fiche 
 
Inleiding 
 
De Iepenpage Satyrium w-album (Knoch 1782) is ongetwijfeld één van onze minst gekende 
dagvlinders. Door zijn beperkt voorkomen, maar vooral zijn verborgen leefwijze, wordt de 
soort vaak over het hoofd gezien en is er erg weinig bekend over de ecologie van de soort.  
 
Kennis over de specifieke ecologische vereisten die een soort (of bij uitbreiding 
soortengemeenschap) stelt aan zijn omgeving in de verschillende levensfasen, vormt de 
essentiële basis om te komen tot de instandhouding en bescherming van een soort.  
Enkel door deze kennis wordt immers duidelijk waar de oorzaken van bedreiging of 
achteruitgang liggen en krijgen we een zicht op de eventuele kansen om het tij te keren. 
Een belangrijk onderdeel van het verwerven van ecologische kennis wordt gevormd door na 
te gaan wat er al allemaal geweten is over de soort d.m.v. een literatuurstudie. Door het 
maken van een literatuurstudie over de soort worden de verspreide kennis en conclusies 
gebundeld en ontstaat een handig naslagwerk dat geïnteresseerden toelaat om op een 
relatief korte termijn veel kennis op te doen. Een literatuurstudie over de ecologie van de 
soort leidt bovendien tot een beter beredeneerd onderzoek. De ecologische fiche die hierna 
volgt, vormt het resultaat van deze literatuurstudie. We hebben ze wel aangevuld met de 
onderzoeksgegevens en eigen bevindingen opgedaan in de loop van de projecten, dit om tot 
een volledig beeld te komen van het ecologisch profiel.  
 
1.1 Status  
 

1.1.1 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 recent onderzoek in Vlaams-
Brabant van 2009 t.e.m. 2011 (Jacobs 2010, Jacobs 2011) heeft geleid tot het vinden van tal 
van nieuwe locaties.  
 
In de loop van 2011 werd a.d.h.v. alle beschikbare vlinderdata (778.226 exemplaren) 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 wordt de Iepenpage, op Bruin Dikkopje Erynnis tages na, de 
grootste stijger wat betreft aantal 5x5km-hokken waarin de soort werd waargenomen. Deze 
positieve trend is praktisch volledig te wijten aan de gerichte inventarisaties in Vlaams-
Brabant (Jacobs 2010). Doordat er in de loop van 2011 nog tal van nieuwe populaties zijn 
ontdekt (Jacobs 2011), vormt deze positieve trend in feite nog een onderschatting van de 
recente stijging van gekende km-hokken waarin de aanwezigheid van de soort werd 
vastgesteld. Mogelijk hoort de soort eerder thuis in de categorie ‘bijna in gevaar’ of 
‘momenteel niet bedreigd’. Ondanks de bijzonder grote inspanningen die in de loop van de 
projecten (2009-2011) geleverd zijn, is er nog meer onderzoek vereist om deze hypothese te 
staven. 
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Doordat o.a. meer dan 33% van de atlashokken waar de soort werd vastgesteld, zich bevindt 
in Vlaams-Brabant, is het een Prioritaire Provinciale Soort (Colazzo & Bauwens 2003, Nijs 
2009). De onderzoeksresultaten van de projecten in Vlaams-Brabant (Jacobs 2010, Jacobs 
2011) hebben ertoe geleid dat het belang van Vlaams-Brabant voor de soort nog is 
toegenomen. De provincie draagt een grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van 
de soort in Vlaanderen.  
 
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.  
 

1.1.2 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. 
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). 
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. 
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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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1.2 Verspreiding  
 

1.2.1 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 slechts 2 
gekende populaties in Zuid-Limburg. 
 

  

Figuur 2 Verspreiding van Iepenpage in Europa (Bron: Bos et al. 2006)  
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Figuur 3 Verspreiding van Iepenpage in Wallonië. (Bron: Fichefet et al. 2008)  
 

1.2.2 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 de Iepenpage-projecten 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 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 4 Trend van waarnemingen van Iepenpage in Vlaanderen t.e.m 2010 (Bron: Gegevens 
Vlinderatlas in voorbereiding) 
 
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 het zuiden van Vlaanderen 
dan voordien gedacht. Er werden in Vlaams-Brabant (en de onmiddellijke omgeving) 
Iepenpages waargenomen in 53 UTM5 en 124 UTM1-hokken. Dit is een opmerkelijk resultaat 
in vergelijking met de historische waarnemingen: van 1830 tot 2007 zijn er immers uit 
Vlaams-Brabant slechts gegevens van de Iepenpage uit 20 UTM5 en 16 UTM1-hokken.  

Meer informatie over de verspreiding van de soort is terug te vinden in het hoofdstuk 
‘Resultaten van het verspreidingsonderzoek’. 
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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) 
 
 
 
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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Verspreidingsgegevens van de Iepenpage verzameld in de loop van de twee opeenvolgende 
projecten (2008 t.e.m. 2011) 
 

 
 
Figuur 7 Verspreidingsgegevens Iepenpage-project 2008 t.e.m. 2011 (Bron: projectgegevens van 
www.waarnemingen.be, Jacobs 2010) 
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1.3 Herkenning 
 

1.3.1 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 8 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). 
 
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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1.3.2 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 9 De eitjes worden meestal afgezet bij de overgang van jong naar oud hout of nabij de knoppen 
van iepen. Door hun typische vorm en kleurenpatroon zijn ze onmiskenbaar. (Vildaphoto - Jeroen 
Mentens) 
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1.3.3 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). 
 

  
 
Figuur 10 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) 
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1.3.4 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 11 Poppen van Iepenpages zijn vooral te vinden aan de onderkant van een eindstandig blad, 
soms aan een bladstengel of een takje. (Vildaphoto - Jeroen Mentens) 
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1.4 Levenscyclus en gedrag 
 

1.4.1 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, Gegevens van de Vlinderatlas in voorbereiding). 
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. 

 

 
 
Figuur 12 Schematische voorstelling van de levenscyclus van de Iepenpage. Rood (eitjes), groen 
(rups), blauw (pop), zwart/grijs (imago) (Bron: http://www.ukbutterflies.co.uk) 
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1.4.2 Imago 

 
1.4.2.1 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). 
 

 
 
Figuur 13 Vliegperiode van Iepenpage in Vlaanderen, de piek bevat 95% van de waarnemingen. (Bron: 
Gegevens Vlinderatlas in voorbereiding) 
 
1.4.2.2  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 
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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 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 14 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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1.4.2.3 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 15 Typisch beeld van territoriale vluchten boven de kruinen van de bruidsbomen. De vlinders 
komen vaak erg donker en eerder klein over. (Tom Deroover)  
 

 
 
Figuur 16 Parende Iepenpages betrapt op een zonnig plekje. (Marc Walravens) 
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1.4.2.4 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).  
 
1.4.2.5 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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1.4.2.6 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 17 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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1.4.3 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 18 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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1.4.4 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 19 Iepenpagerupsen zijn soms te lokaliseren door gericht te zoeken in de omgeving van 
vraatsporen. (Ilf Jacobs) 
 

 
 
Figuur 20 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 21 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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1.4.5 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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1.5 Waardplant 
 

1.5.1 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. 

 

1.5.2 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 22 & Figuur 23 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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1.5.3 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. 
 
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 24 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 25 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) 
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1.5.4 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 26 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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1.5.5 Kenmerken van de iepen Ulmus spp. gebruikt door Iepenpage 

 
1.5.5.1 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). 
 
De Iepenpages in Vlaams-Brabant blijken 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 3 In de loop van het project werden op 14 plaatsen waar de Iepenpage was vastgesteld stalen 
genomen van de bruidsbomen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten en de 
frequentie.  
 

 
1.5.5.2 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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1.6 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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 27 De kwaliteitshabitat 
voor de soort bestaat uit een 
kleinschalig en gevarieerd 
landschap met daarin iepen, bij 
voorkeur oude en zonbeschenen 
exemplaren. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 28 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) 
 

 
 
Figuur 29 De Iepenpage blijkt een lichte voorkeur te hebben voor houtkanten en bosranden. (Ilf 
Jacobs) 
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Figuur 30 Een populatie kan overleven op één enkele iep zoals hier in een enorme iep in de 
Merlostraat te Ukkel. (Ilf Jacobs) 
 

 
 
Figuur 31 Ook op relatief jonge en vrijstaande iepen werd de soort aangetroffen. (Ilf Jacobs) 
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Figuur 32 Typisch beeld van het ‘Vlaamse leefgebied’ van de Iepenpage. (Ilf Jacobs) 
 

 
 
Figuur 33 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) 



 Iepenpage Vlaams-Brabant   42 
 

2 Aanpak van het onderzoek 
 
Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak besproken van de twee belangrijkste luiken van het 
uitgevoerde onderzoek: 

 Onderzoek naar de historische verspreiding van de soort in Vlaanderen en  
actualisatie van verspreidingsgegevens in Vlaams-Brabant d.m.v. gerichte 
inventarisaties.  

 Onderzoek naar het leefgebied en de ecologie van de soort in Vlaams-Brabant.  

 

2.1 Methodologie van het verspreidingsonderzoek 
 

2.1.1 Methodologie van het samenbrengen van de beschikbare 
historische informatie over de verspreiding van de soort  

Van tal van soorten zijn er verspreidingsgegevens aanwezig bij tal van organisaties en 
instellingen. In een aantal gevallen zijn deze gegevens reeds aanwezig in GIS-lagen, maar 
doordat ze niet gecentraliseerd zijn, is het moeilijk om een goed beeld te krijgen op de 
verspreiding van een soort. Vermits het samenbrengen van deze versnipperde informatie en 
digitaliseren van analoge informatie heel wat nieuwe informatie en/of inzichten over een soort 
kan opleveren, en een essentiële basis vormt voor accuraat verspreidingsonderzoek, werd in 
de loop van het eerste iepenpageproject (Jacobs 2010) in de eerste plaats werk gemaakt van 
dit onderdeel. Hierbij werden de historische verspreidingsgegevens over de soort 
opgevraagd, gecentraliseerd en verwerkt. De gegevens werden opgenomen in GIS-lagen.  

Door de gekende aan-/afwezigheid van de Iepenpage in de provincie in kaart te brengen kon 
de historische verspreiding worden bepaald. 

 

 
 
Figuur 34 Over de ecologie van de Iepenpage is nog niet veel gekend. (Ilf Jacobs) 
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2.1.2 Methodologie van het onderzoek naar de actuele verspreiding van 
de Iepenpage in Vlaams-Brabant 

 
De kerntaak van de provinciale projecten rond de Iepenpage bestond eruit om een beter 
beeld te krijgen op de actuele verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant.  
 
Het verspreidingsonderzoek verliep volgens volgende methode:  

 Gebruik makend van historische en recente verspreidingsgegevens werden UTM-
hokken en potentievolle zones geselecteerd die onderzocht dienden te worden.  

 Er werd een handleiding opgemaakt met tips & tricks om op een efficiënte manier 
aan de slag te gaan tijdens het vliegseizoen van de Iepenpage. 

 In de geselecteerde zones werd de aan/afwezigheid van de Iepenpage bepaald 
dmv gerichte inventarisaties. Deze inventarisaties werden uitgevoerd door zowel 
de professionele medewerkers van Natuurpunt Studie als vrijwilligers. De 
vrijwilligers die participeerden aan het onderzoek kregen de nodige ondersteuning.  

 
Deze verschillende onderdelen van de onderzoeksmethode worden hieronder in detail 
besproken 
 
Selectie van de te onderzoeken zones in Vlaams-Brabant 

 De verspreiding van organismen wordt veelal weergegeven op kilometerhok-
niveau. Voor detailgegevens worden vaak UTM1 (1x1km-hokken) gebruikt, UTM5 
(5x5km-hokken) voor een grotere schaal. Ook bij het verspreidingsonderzoek naar 
de Iepenpage in Vlaams-Brabant werd gebruik gemaakt van de UTM-rasters. De 
‘opdeling’ van Vlaams-Brabant in UTM-hokken zorgt immers voor een goed 
overzicht welke zones prioritair onderzocht dienen te worden en vormt een goed 
middel om de gerichte inventarisaties op een gestructureerde manier te spreiden 
over de te onderzoeken regio, in dit geval Vlaams-Brabant. 

 Gebruikmakend van de historische verspreidingsgegevens werden binnen 
Vlaams-Brabant UTM5-hokken geselecteerd waar onderzoek naar de verspreiding 
van de soort van belang was. Op deze manier werd al snel duidelijk in welke 
UTM5-hokken er gerichte inventarisaties moesten worden gepland.  

 Naarmate het project vorderde vormden de vele nieuwe projectgegevens al snel 
een belangrijkere indicator om een beeld te krijgen op het verspreidingsgebied dan 
de historische verspreidingsgegevens. De projectgegevens fungeerden als basis 
om bijkomende gebieden te selecteren. Indien de soort in een (nieuwe) regio werd 
aangetroffen, werden in de omgeving nabijgelegen UTM-hokken/potentievolle 
zones geselecteerd ter controle. 

 Ter voorbereiding van de gerichte inventarisaties werden binnen de geselecteerde 
UTM-hokken a.d.h.v topografische kaarten, luchtfoto’s en terreinkennis 
potentievolle zones geselecteerd zoals zuidgerichte bosranden, holle wegen, 
houtkanten, etc. Deze locaties werden tijdens het vliegseizoen van de Iepenpage 
gecontroleerd om de aan- of afwezigheid vast te stellen. 

 Tijdens het veldwerk werden buiten de ‘op kantoor geselecteerde’ 
landschapselementen vele andere locaties gecontroleerd die door het screenen 
van een regio ontdekt werden, zoals houtkanten met iepen in de wegberm, mooi 
ontwikkelde iepen in een bosrand, etc. 
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Inschakelen, sensibiliseren en ondersteunen van het vrijwilligersnetwerk 

Vaak is het zowel op financieel vlak als qua tijdsinvestering niet haalbaar om een volledige 
inventarisatie te laten uitvoeren door professionelen, vooral indien het gaat over grootschalige 
(bv. provinciedekkende) inventarisaties. Natuurpunt Studie werkt voor het inventariseren van 
soorten meestal uitvoerig samen met lokale vrijwilligers.  
 
Zowel bij het verkennend als gedetailleerd onderzoek werd daarom sterk ingezet op het 
sensibiliseren en activeren van het vrijwilligersnetwerk om een beter beeld te krijgen op de 
ecologie en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-Brabant. Voor het vliegseizoen van 
start ging werden potentievolle UTM-hokken geselecteerd, waarna getracht werd om zoveel 
mogelijk UTM-hokken te laten ‘adopteren’ en vervolgens te laten inventariseren door lokale 
vrijwilligers (eventueel fungerend binnen een natuurstudiewerkgroep). Op deze manier wordt 
niet alleen het werk verdeeld én de kosten gespaard, maar zo vormen de 
natuurstudieprojecten ook een belangrijke educatieve meerwaarde.  
Om te komen tot een succesvolle samenwerking is het aanbieden van een goede 
ondersteuning en een algemene coördinatie echter essentieel. 
 
De ondersteuning van de geïnteresseerde en participerende vrijwilligers bestond uit een heel 
gamma aan hulpmiddelen. De belangrijkste hulpmiddelen bestonden uit: 
 

 Handleiding 

Er werd een handleiding opgemaakt die de methode omschrijft op welke manier men 
best aan de slag gaat bij het inventariseren van de Iepenpages. De handleiding wordt 
in detail uitgewerkt in het onderdeel ‘Handleiding als leidraad voor het 
verspreidingsonderzoek’. 

 

 Kaartmateriaal 
Om de vrijwilligers op pad te sturen met veldkaarten van goede kwaliteit werden 
kaarten aangeboden op basis van de meest recente luchtfoto’s en/of topografische 
kaarten in kleur. Op de afbeeldingen werd extra informatie aangebracht zoals de 
begrenzingen van het UTM5-hok, de UTM1-hokken, de locatie van historische en 
recente waarnemingen (groene punten) en de plaatsen waar de voorbije jaren gezocht 
werd maar tot dan toe geen Iepenpages aangetroffen werden (rode punten).  

 

 Informeren van de vrijwilligers 
Er werden tal van sensibiliserende mails gestuurd en een aantal artikels gepubliceerd 
(zie bijlagen) om de vrijwilligers warm te maken voor het project en hen te informeren 
over de onderzoekmethoden. Hierbij werden reeds enkele projectresultaten 
weergegeven om hen te motiveren. 
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Handleiding als leidraad voor het verspreidingsonderzoek 
 
Om de inventarisatie van de soort zo succesvol mogelijk te maken werd een handleiding 
uitgewerkt. Deze handleiding vormt met zijn kort en bondige ‘tips & tricks’ een leidraad voor al 
wie wil participeren aan zowel het verspreidingsonderzoek als het onderzoek naar de 
ecologie van de Iepenpage. De in de handleiding beschreven inventarisatiemethode werd 
toegepast op terrein en is van toepassing voor zowel professionele medewerkers als 
vrijwilligers. 
 
De volledige handleiding is terug te vinden in de bijlagen. In dit hoofdstuk worden enkele 
onderdelen die betrekking hebben tot het verspreidingsonderzoek uit de handleiding gelicht.  
 

 Wanneer ga je best op zoek naar de Iepenpage? 

Iepenpages zoeken is het efficiëntste van half juni tot half juli, in die periode zijn de 
vlinders erg actief en zijn ze mits gericht zoeken relatief gemakkelijk op te sporen. Bij 
een uitzonderlijk warm voorjaar (zoals 2011) kunnen de vlinders reeds actief zijn vanaf 
eind mei/begin juni! 
Ook buiten de vliegperiode kan je aan de slag. Onderstaande inventarisatiekalender 
geeft aan wat je kan doen per seizoen.  
 

Tabel 4 Praktische inventarisatiekalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Februari tot mei  

Zoeken naar geschikte bosranden en holle wegen met Iepen. 

Mei ‐ begin juni  

Zoeken naar volgroeide groene rupsen en de donkerbruine tot zwarte poppen aan 
de onderkant van bladeren. 

Juni‐ half juli 

Op geschikte plekken in de boomtoppen (niet alleen Iep) zoeken naar adulte 
Iepenpages (territorium/balts‐vluchten) 

Juli 

In de buurt van zones met hoge potentie voor de soort op ‘nectarhotspots' 
(distels, Koninginnekruid,...) zoeken naar foeragerende Iepenpages 

Winter 

In de winter kan er eventueel gezocht worden naar de typische eitjes op de takken 
van iepen. 
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 Waar en op welke manier ga je best op zoek naar de Iepenpage tijdens het 
vliegseizoen? 

o De vlinders voeren actieve territoriale vluchten uit vanaf (half) juni tot half juli 
(afhankelijk van weersomstandigheden). Bezoek in deze periode bosranden, 
holle wegen, hagen, enz met aanwezigheid van iep. Vanaf half juli nemen de 
territoriale vluchten af, het is dan moeilijker om de soort te zien te krijgen. Met 
wat geduld krijg je toch nog af en toe vlinders zien in de boomkruinen, zoals 
vrouwtjes die eitjes afzetten. Dit is ook de beste periode om de vlinders aan te 
treffen op nectarplanten zoals Akkerdistel, braam, etc. 

o Volgens de literatuur wordt er best gezocht tijdens de voormiddag en late 
namiddag op warme dagen. Tijdens onderzoek in Vlaams-Brabant (2009 en 
2010) bleek de soort echter ook actief op de heetste momenten van de dag bij 
temperaturen van +25°C. Hieruit dienen we te concluderen dat bij goed weer 
geïnventariseerd kan worden gedurende de ganse dag. Op winderige dagen 
zijn de vlinders vooral actief tijdens windluwe momenten.  

o In het bos wandelen of in de holle weg heeft weinig zin omdat de vlinders 
aanwezig zijn in de kruinen, loop daarom langs de zonbeschenen buitenkant 
(zuidkant). Dikwijls is het noodzakelijk om door een nevenliggend weiland of 
akker te lopen. Heb hierbij respect voor de gewassen en loop door de stroken 
van de bandensporen, deze bevinden zich vaak op een geschikte 
observeerafstand van de bosrand.  

o Controleer met het blote oog de boomkruinen. Eigen ervaringen wijzen uit dat 
je de meeste kans hebt als je je concentreert op de kruinen in de omgeving de 
grootste en meest vitale iepen in de bosrand of iepen in holle wegen/hagen in 
de omgeving van bos(jes).  

o Kijk aandachtig gedurende 5 minuten. Controleer ook boomtoppen van andere 
bomen, vooral als de iepen relatief laag zijn. Windluwe, zonbeschenen plekken 
zijn waarschijnlijk het meest in trek.  

 
 
Figuur 35 Het afspeuren van zonbeschenen boomkruinen in de omgeving van iepen geeft je het 
meeste kans op het aantreffen van de Iepenpage. (Ilf Jacobs) 
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 Herkenning 

o Als je vlinders ziet vliegen, controleer met verrekijker of je te maken hebt met 
Iepenpage. Let op voor Eikenpage, deze soort kan vrij algemeen zijn in het 
zelfde biotoop en zit bovendien regelmatig op Iep.  

o Iepenpages maken vooral korte krachtige vluchtjes rond de boomtoppen van 
de ‘bruidsbomen’. Bij territoriale vluchten en gevechten, kringelen ze geregeld 
met 2 of meerdere exemplaren al draaiend in de lucht, om met een snelle 
vlucht terug te keren naar de bruidsboom. Eikenpages kunnen echter hetzelfde 
gedrag vertonen, maar Iepenpage maakt over het algemeen een vrij donkere 
indruk, dit in tegenstelling tot Eikenpage met een grijsblauwe tint.  In zit zijn de 
vlinders goed herkenbaar door hun warmbruine ondervleugels, de rood/oranje 
achtervleugelrand, de ‘page-staartjes’ en de karakteristieke witte lijnen. 

 

 Waarnemingen noteren en doorgeven via online invoermodule op 
Iepenpage-projectpagina op www.waarnemingen.be 

 
De Iepenpage heeft een projectpagina op 
http://waarnemingen.be/waarnemingen_projecten.php?project=216.  
Dat betekent dat waarnemingen in het kader van het Vlaams-Brabantse project 
kunnen ingevoerd worden (ook met nulwaarnemingen). Je kan project-
waarnemingen invoeren via  Invoeren > Projectwaarneming   of rechtstreeks via 
http://waarnemingen.be/obs/create/?id_project=216 

Alle waarnemingen die via deze weg zijn ingevoerd, worden gelabeld met een 
projectcode zodat ze snel teruggevonden kunnen worden. Ze verschijnen ook op 
een aangepast verspreidingskaartje op 
http://waarnemingen.be/tel_project_new/gmap/216 

Voer dus elk bezoek in op de site, op deze manier weten we welke gebieden 
onderzocht zijn en wat de trefkans voor de soort is. 

De rode vakjes op de kaart worden automatisch overschreven door een blauw 
wanneer iemand in dat km-hok toch een positieve waarneming doet. 

Door alle ingevoerde waarnemingen (en 0-waarnemingen) te bundelen die werden 
ingegeven in www.waarnemingen.be krijgen we een goed beeld op de 
verspreiding van de soort. Buiten de locaties waar de soort werd waargenomen 
zijn ook de locaties waar zonder succes gezocht werd interessant om een beeld te 
krijgen op de rand van het verspreidingsgebied. 

 

Gegevensverwerking en analyse van projectgegevens 

De GIS-lagen van de projectgegevens werden verwerkt met het GIS programma MapInfo 
Professional 9.5. 
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Figuur 36 (boven): Via de projectpagina ‘Inventarisatie Iepenpage 2009-2011’ op 
www.waarnemingen.be kunnen alle geïnteresseerden projectgegevens invoeren van de soort. 
 
Figuur 37(onder): Waarnemers en geïnteresseerden krijgen via de overzichtskaart een goed beeld van 
de hokken waar de soort reeds gezien is en waar zonder succes gezocht werd. 
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2.2 Methodologie van het onderzoek naar de ecologie van de Iepenpage 
 

2.2.1 Methodologie 

De Iepenpage is één van de minst onderzochte dagvlinders van West-Europa.  
Om deze zeldzame soort in de toekomst beter te kunnen beschermen is bijkomende 
ecologische kennis essentieel.  
 
Het beschrijven van het gedrag van de waargenomen vlinders en het noteren van landschap- 
en biotoopkenmerken van een onderzochte locatie (ook indien de soort niet werd 
aangetroffen) stelt ons in staat een beter beeld te krijgen op de ecologie van de soort. Echter 
enkel indien gegevens op een gestandaardiseerde manier verzameld worden kan men er 
achteraf eenvoudig mee aan de slag en kunnen conclusies getrokken worden uit het 
onderzoek.  
 
Om hieraan tegemoet te komen werd een gestandaardiseerd invulformulier uitgewerkt dat 
zowel benut kon worden door de professionele medewerkers als de participerende 
vrijwilligers. Tijdens het veldwerk konden hierdoor op een gemakkelijke manier tal van 
ecologische gegevens worden verzameld.  
 
Om te weten te komen welke soorten Iepen de soort gebruikt als waardplant en bruidsboom 
werden in de loop van 2011 op 14 ruimtelijk verspreide plaatsen monsters genomen van 
Iepen waar in de loop van 2010 territoriaal gedrag werd rond waargenomen. Van deze iepen 
werden bladeren en zaden verzameld. De iepen werden gedetermineerd door een specialist 
van het INBO (Kristine Vander Mijnsbrugge).  
 

2.2.2 Gestandaardiseerd invulformulier 

2.2.2.1 Algemeen 
 
Via het invullen van het formulier ‘Waarnemingsformulier Iepenpage 2010-2011’ (zie Tabel 9) 
werd getracht om zoveel mogelijk relevante informatie te vergaren. De gegevens die werden 
verzameld zijn te verdelen over 3 onderdelen.  
 

 Allereerst worden gegevens verzameld van zowel de waarnemer als de 
waarnemingsomstandigheden en wordt een oproep gedaan om de locatie en 
waarnemingen binnen het onderzochte terrein door te geven via 
www.waarnemigen.be. 

 
 Daarnaast worden kenmerken genoteerd van het leefgebied van de soort. Van 

landschapsschaal, type landschapselement tot kenmerken van de waardplant van de 
soort. 

 
 Als laatste komen gedragingen van de soort aan bod  

 
Deze onderdelen en de manier waarop ze gequoteerd werden wordt in detail besproken in 
het volgende hoofdstuk. 
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2.2.2.2 Bespreking van de onderzochte elementen 
 
Het systematisch verzamelen van gegevens over de Iepenpage en zijn leefgebied stelt ons in 
staat een beter beeld te krijgen op de ecologie van deze in het verleden weinig onderzochte 
soort. In dit onderdeel wordt besproken op welke manier de verschillende onderzochte 
elementen moeten worden geïnterpreteerd. 

Algemene waarnemingskenmerken 

 
 Voor elk onderzocht landschapselement (bosrand, geïsoleerde boom, houtkant, etc.) 

wordt een apart waarnemingsformulier ingevuld. 
 

 De namen van de tellers worden genoteerd om te weten wie participeerde aan het 
project. 

 
 De locatie van het onderzochte landschapselement wordt vastgelegd m.b.v. de 

opgevraagde informatie (Gemeente en straat / gebiedsnaam) en a.d.h.v. ingevoerde 
gegevens op http://waarnemingen.be  

 
 Door een nauwkeurige notatie van begin- en einduur waarbinnen een 

landschapselement onderzocht werd kan de trefkans en activiteitsgraad doorheen de 
dag berekend worden. 

 
 Bij de controle van een landschapselement werd steeds een inschatting gemaakt van 

de temperatuur gebruik makend van 5 temperatuursklassen ( <10, 10-15, 15-20, 20-
25, >25°C). Ook de mate van bewolking (…./8ste ) en de windsterkte werden bepaald.  

 
Tabel 5 Bepaling van de windsterkte i.k.v. Iepenpageproject. 
 

Windsterkte   
De takken van de bomen bewegen door wind  sterke wind 
Enkel bladeren en kleine takken bewegen lichtjes matige wind 
Geen beweging in boomkruinen door wind   geen wind  

Locatiekenmerken 

Voor elk onderzocht landschapselement werden een aantal locatiekenmerken genoteerd. 

 
 Er werd genoteerd in wat voor type landschap het landschapselement zich bevindt en 

tevens wat voor type het landschapselement zelf was:  
 
Tabel 6 Bepaling van het landschapstype en het type landschapselement. 
  

Landschapstype Type landschapselement 
Kleinschalige landbouw Holle weg Vrijstaande boom 
Grootschalige landbouw Houtkant Park 
Directe omgeving woonkernen Bosrand Tuin 
Bos(rand) Rand van bosweg   

Natuurgebied Open plek in bos   
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 Voor elk onderzocht landschapselement werd tevens een inschatting gemaakt van: 
  
 De totale lengte (meter): <10 / 10-30 / 30-100 / >100  
  
 De breedte (meter): <1 / 1-3 / 3-5 / >5  
 

 Er werd ook steeds genoteerd of in de directe omgeving (< 20m afstand) 
nectarplanten aan- of afwezig waren. Indien aanwezig werden de soorten genoteerd.  

 

Kenmerken van de Iepen (Ulmus sp.) in het onderzochte landschapselement 

 
Voor elk onderzocht landschapselement werden een aantal kenmerken van de aanwezige 
iepen genoteerd. De onderzochte kenmerken bestonden uit: 
 
Tabel 7 Bepaling van een aantal kenmerken van Iepen aanwezig in het landschapselement. 
 

Kenmerken van de Iepen   
De hoeveelheid iepen in het landschap geen / 1 boom / matig / veel  
Aandeel zieke of afgestorven Iepen geen / weinig / veel 
Aandeel jonge Iepen (hoogte <5m)   geen / weinig / veel  
Hoogte vd hoogste Iep (m)  <2 / 2-5 / 5-10 / >10 

Stamdiameter (op 1m hoogte) vd dikste levende Iep (cm) <5 / 5-10 / 10-20 / 20-30 / >30 
Aanwezigheid oudere Iepen (hoogte >10m)   geen / weinig / veel  
 

Gegevens en gedrag van Iepenpages in het onderzochte landschapselement 

 
Voor elk onderzocht landschapselement werden een aantal gegevens en gedragingen van 
den van de aanwezige iepen genoteerd.  
 

 Allereerst werd genoteerd of de Iepenpage aan- of afwezig was bij controle van het 
landschapselement. Indien aanwezig werd het exacte aantal waargenomen 
exemplaren genoteerd; 

 
 Ook indien rupsen of eitjes werden waargenomen werd dit genoteerd; 

 
 Indien Iepenpages werden waargenomen werden volgende aspecten bestudeerd;  

 
o Het gedrag van de imago’s (zie Tabel 8, pag. 52) 
 
o Boomsoort waarrond (meeste) vlinder(s) aanwezig zijn 

   ( Iep /  Esdoorn  /  Es  / Linde  /  Zomereik / andere ) 
 

o Aantal actieve bruidsbomen (=bomen met territoriale vluchten) in 
landschapselement 

 
o Bij aanwezigheid zijn de Iepenpages dan vooral aanwezig zijn rond de 

hoogste/oudste Iep? 
 

o Werd de soort drinkend waargenomen? Zoja waarop: 
(honingdauw/nectarplanten - soorten:……………………) 
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Tabel 8 Bepaling van het gedrag van de in het landschapselement aanwezige Iepenpages. 
 
Waargenomen gedrag Iepenpage 
  
Gedrag Beschrijving van het gedrag 
Actieve territoriale 
vluchten Snelle zenuwachtige vlucht boven boomkruinen met eventueel achtervolgingen 
Weinig in vlucht Meestal in zit, onregelmatig korte vluchtjes 
Parend Parende vlinders 

Eiafzetting 
Iepenpage kruipend op iepentakken op zoek naar eiafzetplek / eiafzet 
waargenomen 

Drinkend Vlinder aanwezig op nectarplant / honingdauw drinkend 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 38 Op elke onderzochte locatie werden op een gestandaardiseerde manier kenmerken van het 
landschap, de Iepen en het gedrag van de Iepenpages genoteerd. Deze informatie kan ons immers 
heel wat bijbrengen over de ecologie van de soort. (Ilf Jacobs) 
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Tabel 9 Waarnemingsformulier Iepenpage 2010-2011. 
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3 Resultaten van het onderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de twee belangrijkste luiken van het 
uitgevoerde onderzoek: 

 resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant.  

 resultaten van het onderzoek naar de ecologie van de soort.  
 

 
3.1 Resultaten van het verspreidingsonderzoek naar de Iepenpage in 

Vlaams-Brabant 
 

3.1.1 Historische verspreidingsgegevens van Iepenpage 

 
De enige gegevensset over de soort van de periode t.e.m. 2007 is die van de 
Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO). Deze werd aangevraagd en verwerkt 
tot verspreidingskaarten. 
 

Bespreking van de historische gegevens 

 
Uit de historische gegevens blijkt dat de Iepenpage steeds zeldzaam is geweest of alleszins 
weinig werd waargenomen. Hierbij wordt nogmaals bevestigd dat de soort één van de minst 
gekende dagvlindersoorten blijkt te zijn van Vlaanderen.  
 
Aan de hand van deze historische verspreidingsgegevens werden kaarten aangemaakt (zie 
Figuren 39 & 40) 
 
Enkele eenvoudige berekeningen met de tabel leren ons het volgende 
 
De historische gegevens uit de periode van 1830 tot 2007 blijken volledig te bestaan uit 
waarnemingen van adulte vlinders.  
 
In totaal werden tussen 1830 en 2007 slechts 111 Iepenpages gemeld, waarvan slechts 25 
na 1980. 
 
De vlinder werd steeds aangetroffen in lage aantallen met een gemiddeld aantal van 13 
vlinders per 10 waarnemingen. 
 
Veruit de meeste historische waarnemingen zijn afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar de 
vlinder bleek ook voor te komen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het zuiden van 
Oost-Vlaanderen en het zuidoosten van Limburg (Voeren).  
 
Merkwaardig genoeg zijn er tevens enkele waarnemingen uit het uiterste noordwesten van de 
provincie Antwerpen, met name uit de omgeving van Kalmthout.  
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Kaart historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage  

 
 

 
 
Figuur 39 Historische verspreidingsgegevens (1830 t.e.m. 2007) van de Iepenpage. (Bron: Vlinderdatabank – Vlinderwerkgroep/INBO) 
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Kaart historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage van 1980 t.e.m. 2007 

 
 

 
 
Figuur 40 Historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage tussen 1980 en 2007. (Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO) 
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3.1.2 Resultaten van het verspreidingsonderzoek naar de Iepenpage in 
Vlaams-Brabant in de loop van de projectperiode (2008-2011) 

Inleiding 
 
Tijdens de termijn van de twee provinciale Iepenpage-projecten (2008-2011), werd de nadruk 
vooral gelegd op het optimaliseren van de inventarisatiemethodes en het sensibiliseren van 
de vrijwilligers. In dit rapport worden de resultaten besproken die werden verzameld binnen 
de termijn van twee opeenvolgende projecten. De verspreidingsgegevens (2008-2011) zijn 
het resultaat van zowel gestandaardiseerd verspreidingsonderzoek als losse en eerder 
toevallige waarnemingen. 
 
3.1.2.1 Kaarten van het onderzoek naar de verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-

Brabant 
 
De gegeorefereerde verspreidingsgegevens van de soort werden verwerkt, geanalyseerd en 
omgezet in kaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in dit hoofdstuk en trachten op een 
overzichtelijke manier de resultaten van het verspreidingsonderzoek weer te gegeven. 
Er werd gebruik gemaakt van de projectgegevens uit de 2 projecten (01/01/2008 tot 
31/08/2011). Hieronder worden enkele conclusies opgelijst per opgemaakte kaart. 
 

Weergave van de aan- en afwezigheid van de Iepenpage op de onderzoekslocaties  

Conclusies: 

 de soort is veel ruimer aanwezig dan voordien gedacht. 

 Met uitzondering van het noordwesten, noordoosten en het ‘verre oosten’ werd in heel 
Vlaams-Brabant specifiek naar de soort gezocht. 

 Er werden in verscheidene zones grote metapopulaties ontdekt. De belangrijkste 
hotspots voor de soort lijken aanwezig in de regio ten westen en zuidwesten van 
Leuven, de ruime regio tussen Halle en Brussel en de op dit moment ietwat geïsoleerd 
lijkende populatie van het Walenbos. 

 De grote concentratie aan afwezigheden net ten oosten van Leuven en heel wat 
afwezigheden in de noordwestelijke hoek van Vlaams-Brabant vormen een indicatie 
dat de grens van het verspreidingsgebied zich in de buurt van deze regio’s bevindt. 
Het is anderzijds duidelijk dat meer onderzoek in het oosten van de provincie (regio 
Diest en regio Tienen – Hoegaarden, waar iepen abundant zijn) vereist is om deze 
hypothese te staven. Immers, ook het Walenbos blijkt een hotspot te zijn voor 
Iepenpage, terwijl op tal van onderzochte plaatsen er rond tevergeefs gezocht is naar 
de soort op locaties die wel geschikt lijken. 

 
Actuele verspreidingsgegevens van de Iepenpage voor Vlaams-Brabant (2008 tot 
31/08/2011) 
 
Conclusies: 

 Er werden in Vlaams-Brabant (en de onmiddellijke omgeving) Iepenpages 
waargenomen in 53 UTM5 en 124 UTM1-hokken. Dit is een opmerkelijk resultaat in 
vergelijking met de historische waarnemingen: van 1830 tot 2007 zijn er immers uit 
Vlaams-Brabant slechts gegevens van de Iepenpage uit 20 UTM5 en 16 UTM1-
hokken.  

 Op Vlaamse schaal waren tot voor de opstart van de Iepenpage-projecten slechts 26 
UTM5 en 18 UTM1 hokken bekend voor de soort.  
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Vergelijking van de nieuwe (2008 tot 31/08/2011) en historische verspreidingsgegevens 
(1830 t.e.m 2007) van de Iepenpage voor Vlaams-Brabant  
 
Conclusies: 

 In de loop van het project werden in Vlaams-Brabant Iepenpages waargenomen in 38 
UTM5 en 122 UTM1-hokken waar het voorkomen van de soort voordien niet bekend 
was. 

 De nieuwe hokken zijn verspreid aanwezig over een groot deel van het momenteel 
gekende verspreidingsgebied. Het grootste aandeel van nieuwe 
verspreidingsgegevens komt uit het zuidwesten van de provincie. De noordwestelijke 
rand van Brussel, de regio tussen Mechelen en het Walenbos en de zone tussen het 
Zoniënwoud en de bossencluster Heverleebos en Meerdaalwoud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 41 Ten westen van Brussel (op de achtergrond) werden heel wat nieuwe populaties ontdekt. 
(Ilf Jacobs) 
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Weergave van aan/afwezigheid van de Iepenpage op onderzoekslocaties (2008-2011) 
 
 

 
 
 
Figuur 42 Weergave van aan/afwezigheid van de Iepenpage op onderzochte locaties.  
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010) 
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Actuele verspreidingsgegevens van de Iepenpage voor Vlaams-Brabant (2008-2011) 
 
 

 
 
Figuur 43 Verspreidingsgegevens van de Iepenpage vanaf 2008. 
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010)
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Historische (t.e.m. 2007) en nieuwe verspreidingsgegevens van de Iepenpage (2008-2011) 
 
 

 
 
Figuur 44 Historische (t.e.m. 2007) en recente (2008-2011) verspreidingsgegevens van de Iepenpage op UTM-niveau. 
(Gegevens: Vlinderdatabank, Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be, Jacobs 2010)
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3.1.3 Samenvatting van het verspreidingsonderzoek 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het verspreidingsonderzoek van de 
twee opeenvolgende Iepenpage-projecten gebundeld.  
 
 
 
Samenvatting verspreidingsonderzoek 
 
 Uit de historische gegevens blijkt dat de Iepenpage steeds zeldzaam is geweest of 

alleszins weinig werd waargenomen.  
 
 In totaal werden tussen 1830 en 2007 slechts 111 Iepenpages gemeld, waarvan slechts 25 

na 1980. 
 
 Veruit de meeste historische waarnemingen zijn afkomstig uit Vlaams-Brabant, maar de 

vlinder bleek ook voor te komen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het zuiden van 
Oost-Vlaanderen en het zuidoosten van Limburg (Voeren) en de omgeving van Kalmthout.  

 
 De verspreidingsgegevens van de 2 opeenvolgende projecten (2008-2011) zijn het 

resultaat van zowel gestandaardiseerd verspreidingsonderzoek als losse en eerder 
toevallige waarnemingen. Er werden grote inspanningen geleverd om de verspreiding van 
de soort te karteren, zowel door vrijwilligers als door personeel van Natuurpunt Studie. 

 
 De soort is ruimer aanwezig dan voordien gedacht. 
 
 Er werden in verscheidene zones grote metapopulaties ontdekt (ten westen en zuidwesten 

van Leuven, de ruime regio tussen Halle en Brussel en de omgeving van het Walenbos). 
 
 De grens van het verspreidingsgebied lijkt zich af te tekenen in het zuidoosten en 

noordwesten van Vlaams-Brabant. Maar daar is nog meer onderzoek vereist om deze 
hypothese te staven en de eventuele precieze grenzen van het areaal af te bakenen. 

 
 Er werden in Vlaams-Brabant Iepenpages waargenomen in 53 UTM5 en 124 UTM1-

hokken. Dit is een opmerkelijk resultaat in vergelijking met de historische waarnemingen: 
van 1830 tot 2007 zijn er slechts uit 20 UTM5 en 16 UTM1-hokken Iepenpages gemeld.  

 
 Op Vlaamse schaal waren tot voor de opstart van de Iepenpage-projecten slechts 26 

UTM5 en 18 UTM1 hokken bekend voor de soort.  
 
 In de loop van het project werden in Vlaams-Brabant Iepenpages waargenomen in 38 

UTM5 en 122 UTM1-hokken waar het voorkomen van de soort voordien niet bekend was. 
Het grootste aandeel van nieuwe verspreidingsgegevens komt uit het zuidwesten van de 
provincie, de noordwestelijke rand van Brussel, de regio tussen Mechelen en het 
Walenbos en de zone tussen het Zoniënwoud en het Heverleebos & Meerdaalwoud 
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3.2 Resultaten van het onderzoek naar de ecologie van de Iepenpage in 
Vlaams-Brabant 

 
3.2.1 Inleiding 

 
Het vergaren van ecologische kennis over een soort is de eerste stap om te komen tot de 
effectieve bescherming ervan. Veel dagvlinders stellen hoge eisen aan hun leefgebied. Een 
goed inzicht in de habitatpreferenties van de soort is daarom noodzakelijk om de kwaliteit van 
een habitat in te kunnen schatten. Inmiddels zijn heel wat dagvlindersoorten vrij goed 
bestudeerd en weten we vrij goed aan welke eisen een landschap moet voldoen opdat de 
soort er duurzaam kan voorkomen. De Iepenpage vormt hierop echter een uitzondering. 
 
Kennis over de karakteristieken van een landschap is vaak een goede basis om de 
verspreiding van een soort in een regio of gebied in te schatten of om gericht op zoek te gaan 
naar de soort. Binnen dit project werd getracht om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te 
brengen over zowel het leefgebied als de ecologie van de soort. 
 
 

3.2.2 Bespreking van de onderzochte elementen 

 
3.2.2.1 Gegevens uit de dataset van de projectwaarnemingen (tussen 01/04/2008 en 

31/08/2011) 
 
In dit onderdeel worden de resulaten van de gegevensanalyse besproken die werd toegepast 
op alle projectwaarnemingen die werden ingegeven op de projectpagina ‘Inventarisatie 
Iepenpage 2009-2011’ van www.waarnemingen.be. 
 
Tabel 10 Vergelijking van ingevoerde projectwaarnemingen ‘Inventarisatie Iepenpage 2009-2011’ op 
www.waarnemingen.be.  
 

  
Aantal  
waarnemers 

Aantal  
meldingen 

Aantal 
Iepenpages

Locaties Iepenpage 
AFWEZIG 

Locaties Iepenpage 
AANWEZIG 

NPS 5 227 271 124 103
Vrijwilligers 60 224 318 39 185
Som 65 451 589 163 288

 
 Bespreking 
 

 In totaal hebben in de loop van het project 65 verschillende personen (waarvan 60 
vrijwilligers) Iepenpage-waarnemingen ingegeven op www.waarnemingen.be.  

 
 Er kwamen 451 meldingen binnen van de soort waarbij in totaal 589 exemplaren 

werden waargenomen (alle levensfasen samen).  
 

 524 exemplaren (89%) betroffen waarnemingen uit Vlaams-Brabant, 65 exemplaren 
(11%) werden gemeld uit andere provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen en ‘BHG’) 

 
 Het gemiddelde aantal waargenomen Iepenpages (alle levensstadia) over alle 

onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 13 exemplaren/10 
onderzochte locaties. Indien enkel de locaties worden bekeken waar aanwezigheid 
werd vastgesteld bedraagt het gemiddelde 2 exemplaren/onderzochte locatie. 

 
 De mediaan van het aantal waargenomen Iepenpages (alle levensstadia) over alle 

onderzochte plaatsen (inclusief de 0-waarnemingen) bedroeg 1. 
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Figuur 45 Weergave van de verhouding aan/afwezigheid (64/36%) van Iepenpage op de 
gecontroleerde locaties. (Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be) 
 

 De verhouding aan/afwezigheid van Iepenpage binnen de gecontroleerde gebieden 
bedroeg 64% aanwezig t.o.v. 36% afwezig. Het aantal gemelde afwezigheden lag bij 
Natuurpunt Studie medewerkers (NPS) opvallend hoger dan bij de vrijwilligers. Dit is 
te wijten aan het feit dat vrijwilligers minder 0-waarnemingen doorgeven en doordat 
NPS-medewerkers tevens gezocht hebben in zones waar de soort niet bleek voor te 
komen of slechts in lage aantallen aanwezig is. 

 

   
 
Figuur 46. Weergave van de waargenomen levensstadia op maandbasis.  
(Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be) 
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 Bovenstaande figuur toont dat: 
o Het onderzoek zich toespitste op het vaststellen van de vlinders tijdens hun 

vliegperiode. In totaal werden 564 vlinders/imago’s waargenomen. De 
meeste vlinders werden waargenomen in juli en juni, slechts enkele 
exemplaren werden waargenomen in mei en augustus.  

 
o In de loop van de wintermaanden werden 17 eitjes waargenomen. Doordat 

eitjes door hun ontoegankelijkheid in de boomkruinen moeilijk te vinden zijn, 
werd er niet gericht naar eitjes gezocht. 

 
o In april en mei werden in totaal 8 rupsen waargenomen. Ook naar rupsen 

werd, buiten een enkele keer, niet gericht gezocht. 
 

 Indien we alle waarnemingen uitzetten per datum blijkt dat: 
o De uiterste waarnemingsdata van Iepenpage in de loop van het project zich 

bevonden op 30/05 en 06/08.  
 
o De piek van het vliegseizoen is sterk weersafhankelijk. De piek van het 

vliegseizoen kan van jaar tot jaar tot een maand verschillen (2010 – midden 
juli, 2011 - midden juni). Door de uitzonderlijk warme lente van 2011 startte de 
vliegtijd opvallend vroeger dan gemiddeld. We hadden dit verwacht en hebben 
het verschijnen van de eerste Iepenpage nauwlettend opgevolgd via 
waarnemingen.be en door het monitoren van een controlelocatie waar zich 
een grote populatie bevindt (Koeheide, Bertem). 

 
 

 
 
Figuur 47 Weergave van de waarnemingen van Iepenpage op dagbasis voor de vliegseizoenen 2010 
en 2011. De start van het vliegseizoen is sterk weersafhankelijk. In 2011 lag de piek bijna een maand 
eerder dan in 2010. (Gegevens: Projectwaarnemingen www.waarnemingen.be) 
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3.2.2.2 Gegevens verzameld via het gestandaardiseerd onderzoek 
 
In dit onderdeel worden de resultaten van de gegevensanalyse besproken die werd toegepast 
op de gestandaardiseerd verzamelde gegevens. Op elke onderzochte locatie werden 
gegevens genoteerd over de omgeving, de Iepenpage zelf en een aantal 
waarnemingscondities. Deze gegevens werden tijdens elk bezoek genoteerd op de 
invulformulieren en nadien verwerkt in een Access databank. 
 
Bespreking van aantal onderzochte locaties 
 

 In totaal werden 113 verschillende locaties onderzocht op een gestandaardiseerde 
manier; 

 Op 56% van de onderzochte locaties was de soort aanwezig, op 44% afwezig. 
 
Tabel 11 Overzicht van het aantal gecontroleerde locaties en de aan/afwezigheid van Iepenpage.  
 

  Iepenpage aanwezig Iepenpage afwezig Som 
2010 27 38 65
2011 36 12 48

Totaal 63 50 113
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Bespreking van de analyse van de waarnemingscondities 

 
 TIJDSTIP VAN DE DAG 
 
 Bij elk bezoek aan een locatie werd zowel de begin- als eindtijd genoteerd. 

 
o De waarden werden uitgezet over een dag een ingedeeld in uurblokken van 1 

uur (bv. van 10u00 tot 11u00); 
 

o De hoogste aantallen vlinders werden waargenomen in de namiddag; 
 

o De zoekintensiteit blijkt te pieken rond 12-13u; 
 
o Indien men het aantal gevonden Iepenpages op een bepaald moment van de 

dag vergelijkt met de gepresteerde zoektijd voor dat uurblok bekomt men de 
trefkans voor de soort. 

 
Conclusie  
De trefkans blijkt het hoogste in de loop van de namiddag met een piek in de 
late namiddag. Rond de middag is er een licht ‘dipje’. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 48 Aan de hand van de waarnemingen van Iepenpage en de zoektijd op uurbasis werd de 
trefkans voor Iepenpage bepaald. De namiddag biedt de beste kansen om Iepenpages aan te treffen. 
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 INVLOED VAN TEMPERATUUR OP HET AANTAL IEPENPAGES 
 
 Bij elk bezoek aan een locatie werd een inschatting gemaakt van de temperatuur. 

 
o Er is een lichte, niet significante (p= 0,06) trend om meer Iepenpages waar te 

nemen bij 20-25°C in vergelijking met 15-20 en > 25°C.  
 
o Uit onderstaande grafiek kan men concluderen dat er vaker hogere aantallen 

Iepenpages worden waargenomen bij hoge temperaturen. 
 
o Verder komt uit deze grafiek ook duidelijk naar voor dat er vooral lage 

aantallen Iepenpages worden waargenomen. 
 

 
 
Figuur 49 Gemiddeld aantal Iepenpages per temperatuursklasse voor de locaties waar de soort 
aangetroffen is. 
 

 
 
Figuur 50 De frequentie waarop een bepaald aantal Iepenpages werd waargenomen voor de 
verschillende temperatuursklassen. 
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 BEWOLKINGSGRAAD EN WINDSTERKTE 
 
 Bij elk bezoek aan een locatie werd de bewolkingsgraad genoteerd (x/8ste) en een 
inschatting gemaakt van de windsterkte. 
 

o De twee jaren (2010 en 2011) waarin onderzoek werd gedaan waren zo 
verschillend wat betreft weer, dat er geen conclusies te trekken zijn uit de 
gegevens. Onderstaande grafiek geeft het verschil tussen de jaren goed weer. 

 
o De soort verkiest voornamelijk zonbeschenen landschapselementen en tijdens 

het veldwerk werd verscheidene keren waargenomen dat de vlinders op 
bewolkte dagen voornamelijk actief zijn wanneer de zon er even doorkwam. 

 
o Er is een zeer sterke trend om meer Iepenpages waar te nemen bij geen of 

geringe wind en minder bij sterke wind (Mann-Whitney U, Z= 4,052 en p = 
0,00005). Tijdens het veldwerk werd regelmatig opgemerkt dat de vlinders op 
winderige dagen vooral vluchten uitvoerden op de korte windluwe momenten 
en/of wanneer de zon er even doorkwam. 

 
Conclusie:    
De soort is gemakkelijker aan te treffen tijdens windluwe momenten en windstille 
dagen. Tijdens het veldwerk werd vastgesteld dat de soort minder actief is bij zware 
bewolking. De soort houdt zich bovendien voornamelijk op in de zonbeschenen zones 
van de boomkruinen.  
 
 Hieruit kunnen we concluderen dat de soort een gunstig (warm) microklimaat 
prefereert. 

 
 
 
 

  
 
Figuur 51 (links) 
Weergave van de bewolkingsgraad voor alle onderzochte locaties op jaarbasis. 2010 en 2011 waren 
wat betreft weersomstandigheden compleet verschillend. 
 
Figuur 52 (rechts) 
Weergaven van het gemiddeld aantal Iepenpages bij veranderende windsterkte. Sterke wind zorgt 
duidelijk voor minder activiteit. 
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Bespreking van de analyse van de omgevingsfactoren 
 

 OMGEVINGSKENMERKEN VAN HET LANDSCHAP WAARIN DE ONDERZOCHTE 

LOCATIE ZICH BEVINDT 
 
 Voor elke locatie werd genoteerd in wat voor landschap het zich bevond. 

 
o Gemiddeld komen de meeste Iepenpages voor in een kleinschalig 

landbouwlandschap en in directe omgeving van woonkernen, in mindere 
mate langs bosranden en natuurgebied. In een grootschalig 
landbouwlandschap komen gemiddeld de minste Iepenpages voor. 

 
o De verhouding tussen aan- en afwezigheid toont het grootste percentage 

aanwezigheid in directe omgeving van woonkernen gevolgd door bosranden 
en natuurgebieden. Een 50/50 verhouding tussen aan/afwezigheid noteren we 
binnen een kleinschalig landbouwlandschap. In een grootschalig 
landbouwlandschap is de kans op aanwezigheid van de soort bijzonder klein. 

 
Conclusie 
De directe omgeving van woonkernen blijkt de meeste Iepenpages te bevatten (als er 
iepen voorkomen), gevolgd door in min of meer gelijke mate kleinschalige landbouw, 
bosranden, en natuurgebied. Een grootschalig landbouwlandschap is het minst 
geschikt voor Iepenpage (er zijn immers weinig houtkanten en diegene die er zijn 
liggen geïsoleerd).  
 
In ons huidig landschap blijkt dat woonkernen voor meer en meer soorten biologisch 
interessanter worden dan de zones in het buitengebied die in intensief agrarisch 
gebruik zijn. 
 
 De soort geeft de voorkeur aan landschappentypen met veel structuurvariatie. 

 

  
 
Figuur 53 (links) 
Percentuele verhouding van de aan/afwezigheid van Iepenpage t.o.v. het landschapstype.  
 
Figuur 54 (rechts) 
Omgevingskenmerken van het landschap t.o.v. het gemiddeld aantal Iepenpages dat werd 
waargenomen. 
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 TYPE LANDSCHAPSELEMENT DAT ONDERZOCHT WERD 
 
 Voor elke locatie werd genoteerd wat voor type landschapselement die locatie 

vertegenwoordigde: 
 
o Gemiddeld komen de meeste Iepenpages voor in houtkanten, op de voet 

gevolgd door bosranden, holle wegen en parken/tuinen. In mindere mate zijn 
Iepenpages aanwezig in open plekken in bossen of vrijstaande bomen. 

 
o De verhouding tussen aan- en afwezigheid gaat vrij gelijkaardig op. Het 

grootste percentage aanwezigheid is te vinden in houtkanten, bosranden en 
parken/tuinen. Zowel holle wegen als vrijstaande bomen hebben een ratio 
rond 50/50. In open plekken in bossen is de kans op aanwezigheid het laagst. 

 
Conclusie 
Het type landschapselement is van minder groot belang dan het landschap waarin het 
staat. De Iepenpage blijkt niet echt een voorkeur te hebben voor een bepaald type 
landschapselement.  
 Voorkeur voor houtkanten en bosranden.  
 Open plekken in bossen en vrijstaande bomen hebben het minste succes. 

 

 
 
Figuur 55 Gemiddeld aantal Iepenpages dat werd waargenomen per type landschapselement. 
 

 
 
Figuur 56 Percentuele verhouding van de aan/afwezigheid van Iepenpage per type 
landschapselement. 
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 LENGTE EN BREEDTE VAN HET LANDSCHAPSELEMENT 
 
 Er is een niet significante trend dat 
grotere aantallen Iepenpages vaker 
worden gevonden in lange 
landschapselementen (Mann-Whitney U, 
Z= -1,55 en p=0,10). 
 
 Wat betreft aanwezigheid Iepenpage zijn 
brede landschapselementen niet significant 
verschillend van smalle (Mann-Whitney U, 
Z= -1,227, p = 0,196). 
 
 
 
 
Figuur 57 Gemiddeld aantal Iepenpages in 
landschapselementen korter en langer dan 
100meter. 
 

 
 AANWEZIGHEID VAN NECTAR IN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN HET 

LANDSCHAPSELEMENT 
 
 Er is een significante trend dat Iepenpages vaker worden gevonden op locaties 

waar in de onmiddellijke omgeving nectar te vinden is (Mann-Whitney U, Z= 
2,407 en p = 0,016). 

 
 In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen zijn 

bramen en distels de belangrijkste nectarbronnen.  
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Figuur 58 (links) 
Aantal waargenomen Iepenpages in landschapselementen met en zonder nectarbronnen. 
 
Figuur 59 (rechts) 
In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen zijn bramen en distels de 
belangrijkste nectarbronnen.  
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Figuur 60 Akkerdistel blijkt de belangrijkste nectarplant te zijn voor Iepenpage. (Tom Deroover) 
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Kenmerken van de Iepen in de onderzochte landschapselementen 

 

 HOEVEELHEID IEPEN IN HET LANDSCHAPSELEMENT 
 

 Er is een lichte (niet significante) trend 
dat er meer Iepenpages aanwezig zijn 
vanaf het moment dat er enkele Iepen 
aanwezig zijn i.p.v. slechts 1. (Krusdal-
Wallis H (2, N= 113) = 4,754 en p = 0,093). 
 
 Vanaf het moment dat er voldoende 
Iepen aanwezig zijn (≥ matig) is er geen 
opvallend verschil meer op te merken. 
 
 
 
 
 
Figuur 61 
Gemiddeld aantal Iepenpages in landschap-
selementen afhankelijk van het aantal 
aanwezige Iepen. 

 

 HOEVEELHEID ZIEKE/DODE IEPEN IN HET LANDSCHAPSELEMENT 
 

 Er is geen indicatie dat er voor de Iepenpage een verschil is tussen 
landschapselementen met veel, weinig of geen zieke Iepen.  

 
 Van alle onderzochte locaties bleek dat in totaal op 76% Iepen voorkwamen die 

in meer of mindere mate aangetast zijn door de Iepenziekte.  
 

   
 
Figuur 62 (links) 
Aantal waargenomen Iepenpages in landschapselementen met en zonder nectarbronnen. 
 
Figuur 63 (rechts) 
In slechts 24% van de onderzochte landschapselementen is geen enkele iep aangetast door de 
Iepenziekte. In 59% van de landschapselementen zijn weinig zieke of dode iepen aanwezig terwijl op 
17% van de onderzochte locaties veel zieke/dode iepen genoteerd zijn. 
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 OUDERDOMSKENMERKEN VAN DE IEPEN IN HET LANDSCHAPSELEMENT 
 

 Voor elke locatie werden een aantal kenmerken van de aanwezige iepen 
genoteerd. De hoogte en stamdiameter op 1 meter hoogte vormen goede indicatoren 
voor de ouderdom van de aanwezige bomen. 

 
o Er is een significante trend dat er minder (tot geen) Iepenpages aanwezig zijn 

op locaties waar de Iepen een hoogte hebben van minder dan 5 meter 
(Krusdal-Wallis H (2, N= 113) = 8,136 en p = 0,017). Tussen de hoogteklassen 
van 5-10 meter en >10meter is er geen significant verschil (Mann-Whitney U, 
Z= - 1,169 en p = 0,242) 

 
o Het aantal aanwezige Iepenpages stijgt significant met een toenemende 

stamdiameter van de Iepen (Krusdal-Wallis H (2, N= 110) = 8,519 en p = 
0,014). 

 
Conclusie 
De Iepenpage blijkt significant meer voor te komen in hogere bomen (>5m) en bomen 
met een grote stamdiameter. Dit zijn beide kenmerken voor de ouderdom van de 
boom. 
 De Iepenpage heeft een duidelijke voorkeur voor oudere bomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 64  
Gemiddeld aantal Iepenpages per hoogte 
van de aanwezige Iepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 65  
Gemiddeld aantal Iepenpages stijgt bij een 
toenemende stamdiameter 
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Gegevens en gedrag van Iepenpages in het onderzochte landschapselement 
 

 WAARGENOMEN GEDRAG 
 
 Telkens wanneer Iepenpages werden waargenomen werd genoteerd op welke 
manier ze zich gedroegen. 
 

o In de loop van het project werd territoriaal gedrag het meeste waargenomen 
(45,5%). Waarnemingen waarbij de vlinders slechts korte vluchtjes uitvoerden 
kwam op de tweede plaats (36,4%). In mindere mate (15,6%) werd gedrag 
waargenomen dat eiafzet indiceert. De vlinders werden slechts sporadisch 
nectar drinkend aangetroffen (2,6%). Het drinken heeft enkel betrekking op 
gebruik van nectarplanten. De kans is zeer groot dat de vlinders een 
aanzienlijk deel van hun tijd benutten met het drinken van honingdauw. Daar 
dit voornamelijk plaatsvindt in de boomkruinen is dit gedrag moeilijk vast te 
stellen.  

 
o Door het waargenomen gedrag van 2011 op een tijdslijn te plaatsen komt een 

gedragspatroon bovendrijven. 
 

Conclusie: 
 
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 kleine vluchtjes maken. Rond diezelfde tijd worden 
eiafzettende wijfjes waargenomen. 
 
De soort werd het meeste aangetroffen bij het uitvoeren van ‘Territoriale vluchten’  

 

   
 
Figuur 66 (links) 
Waargenomen gedrag tijdens het vliegseizoen van 2011 toont dat Iepenpages het vliegseizoen starten 
met territoriale vluchten. Na een tijd worden de vlinders minder in vlucht gezien en start de periode van 
eiafzet. 
 
Figuur 67 (rechts) 
Verdeling van het waargenomen gedrag. Territoriale vluchten en later op het seizoen de korte vluchtjes 
vormen de hoofdmoot van de waarnemingen. 
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 WELKE BRUIDSBOMEN WORDEN GEBRUIKT 
 
 Telkens wanneer Iepenpages werden waargenomen werd genoteerd in welke 
bomen ze zich ophielden. 
 

o Op 81% van de locaties waar Iepenpages werden aangetroffen zijn de vlinders 
aanwezig in de kruinen van de hoogste/meest opvallende Iepen. 

 
o Iepenpage gebruik als bruidsboom voornamelijk Iepen (83%). In mindere 

mate worden ook Essen (5%) en Esdoorn (5%) gebruikt. 
 

 
 
 

 
 
 
Figuur 68 
Iepenpages zijn opvallend meer aanwezig in de kruinen van de hoogste/oudste iepen in het landschap. 
 
Figuur 69 
Als bruidsboom gebruikt de Iepenpage voornamelijk Iepen (83%) en in mindere mate Es (5%) en 
Esdoorn (5%).  
 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant    78 
 

 WELKE SOORTEN IEPEN GEBRUIKT DE SOORT OM ZICH VOORT TE PLANTEN 
 
 In de loop van 2011 werden op 12 ruimtelijk verspreide plaatsen monsters genomen van Iepen waar in de loop van 2010 territoriaal 
gedrag werd rond waargenomen.  
 
Conclusie: 
De Iepenpages in Vlaams-Brabant blijken vooral gebruik te maken van Gladde iep Ulmus minor en in iets mindere mate Ruwe iep 
Ulmus glabra. De soort werd echter tevens vastgesteld op Engelse iep Ulmus procera en Hollandse iep Ulmus xhollandica en de 
zeldzame Fladderiep Ulmus laevis. 
 

 
Tabel 12 Tabel met bemonsterde iepensoorten op 14 locaties waar Iepenpage werd vastgesteld (Determinatie Kristine Vander Mijnsbrugge). 
 

ID Gemeente Straat Gebied Iep Opmerking 

IP1 Bertem Oude Bertembosstraat Holle weg aan Bertembos U. x hollandica   

IP2a Bertem Weygenstraat Bertembos/Koeheide U. laevis Grote Fladderiep in bosrand 

IP2b Bertem Weygenstraat Bertembos/Koeheide U. minor Vermoedelijk vrij groot blad o.w.v. langlot 

IP3 Halle Malheideweg Malakoftoren U. minor Atypisch: vrij groot blad 

IP4 Halle N6 t.h.v. Voldersstraat Klaverblad U. minor Typisch exemplaar 

IP5 Hoeilaart Willeriekendreef Zoniënwoud U. glabra  
Erg grote bladeren: mogelijk exotische soort of een 
siervariëteit 

IP6 Huldenberg Eygenstraat Doode Bemde (monding IJse) U. x hollandica of atypische U. minor 2 mogelijkheden 

IP7a Leuven Zavelstraat Gasthuisbos U. procera (Engelse iep) 
Mogelijk deze soort (U. minor met kenmerken van 
U.xhollandica en bijna eironde bladeren) 

IP7b Leuven Zavelstraat (holle weg) Gasthuisbos U. minor 
U. minor met zeer groot blad, mogelijks U. x 
hollandica ofwel langlot van een U. minor 

IP8 Pepingen Palokenstraat Moenebroek U. glabra Waarschijnlijk schaduwblad  

IP9 
Sint-Pieters-
Leeuw Broekweg Totalparking op R0 U. minor   

IP10 Steenokkerzeel Vogelzang Floordambos U. glabra Niet echt typisch 

IP11 Tielt-Winge Motbroekstraat Walenbos U. minor   

IP12 Vollezele  Bergstraat Steenhoutbos U. x hollandica of atypische U. glabra 2 mogelijkheden 
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Locaties staalnamepunten i.k.v soortbepaling van de bruidsbomen van Iepenpage  
 

 
 
Figuur 70 Locaties waar monsters werden genomen van Iepenpage-bruidsbomen.  
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3.2.3 Samenvatting van de resultaten van het ecologisch onderzoek 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het ecologisch onderzoek van de twee 
opeenvolgende Iepenpage-projecten gebundeld.  
 
Samenvatting ecologisch onderzoek 
 
 In totaal hebben in de loop van het project 65 verschillende personen (waarvan 60 

vrijwilligers) Iepenpage-waarnemingen ingegeven op www.waarnemingen.be.  
 
 Er kwamen 451 meldingen binnen van Iepenpage, in totaal werden er 589 exemplaren van 

de Iepenpage waargenomen; waarvan 564 vlinders/imago’s, 17 eitjes en 8 rupsen. 
 
 524 exemplaren (89%) betroffen waarnemingen uit Vlaams-Brabant, 65 exemplaren (11%) 

werden gemeld uit andere provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen) of uit het ‘BHG’. 
 
 De soort werd bijna steeds in lage aantallen gezien. De mediaan van het aantal 

waargenomen Iepenpages (alle levensstadia) over alle onderzochte plaatsen (inclusief de 
0-waarnemingen) bedroeg 1. 

 
 De piek van het vliegseizoen is sterk weersafhankelijk. Dit werd duidelijk doordat 2010 en 

2011 op vlak van weersomstandigheden erg verschilden. 
 
 In totaal werden 113 verschillende locaties onderzocht op een gestandaardiseerde manier. 

Op 56% van de onderzochte locaties was de soort aanwezig, op 44% afwezig. 
 
 De trefkans blijkt het hoogste in de loop van de namiddag. 
 
 Er worden vaker hogere aantallen Iepenpages waargenomen bij hoge temperaturen 

(>20°C). 
 
 De soort houdt van een gunstig microklimaat (windluw en zonnig). 
 
 De directe omgeving van woonkernen blijkt de meeste Iepenpages te herbergen, in min of 

meer gelijke mate gevolgd door gebieden met kleinschalige landbouw, bosranden en 
natuurgebied. Een grootschalig landbouwlandschap is het minst geschikt voor Iepenpage. 
 De soort geeft de voorkeur aan landschappentypen met veel structuurverschillen. 

 
 Het type landschapselement is van minder groot belang dan het landschap waarin het 

staat. De Iepenpage blijkt niet echt een voorkeur te hebben voor een bepaald type 
landschapselement.  Lichte voorkeur voor houtkanten en bosranden. Open plekken in 
bossen en vrijstaande bomen hebben het minste succes. 

 
 Iepenpages worden vaker gevonden op locaties waar in de onmiddellijke omgeving nectar 

te vinden is. In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte landschapselementen zijn 
bramen en distels de belangrijkste nectarbronnen. 

 
 Van alle onderzochte locaties bleek in totaal 76% in meer of mindere mate aangetast door 

de Iepenziekte.  
 
 De Iepenpage heeft een duidelijke voorkeur voor oudere bomen (= hogere bomen (>5m) 

en bomen met een grote stamdiameter). 
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 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 eiafzettende 
wijfjes waargenomen. ‘Actieve territoriale vlucht’ is het meest waargenomen gedrag. 

 
 De Iepenpages zijn voornamelijk aanwezig in de kruinen van de hoogste/meest opvallende 

Iepen. Iepenpage gebruik als bruidsboom voornamelijk Iepen. In mindere mate worden 
ook Essen en Esdoorn gebruikt. 

 
 De Iepenpages in Vlaams-Brabant blijken 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. 
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4 Soortfolder ‘Op zoek naar de Iepenpage’ 
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5 Knelpunten en kansen 
 

In dit beknopte hoofdstuk worden de belangrijkste knelpunten en kansen aangestipt. Een 
grondige uitwerking is gepland in het opvolgproject. 

 

5.1 Knelpunten  
 
Waarschijnlijk heeft de iepenziekte vanaf het uitbreken in 1977 een vrij hoge tol geëist. In 
veel regio’s zijn, omwille van de ziekte, alle oude iepen uit het landschap verdwenen. In 
Groot-Brittannië was 5 jaar na het uitbreken van de ziekte al 99% van de iepen vernietigd 
(Hoskins – learnaboutbutterflies). Vermits de soort vooral vruchtdragende iepen verkiest, is 
hiermee een groot deel van zijn leefgebied verdwenen. Om de iepenziekte te bestrijden 
werden immers grote hoeveelheden iepen gekapt waardoor vermoedelijk heel wat (ook 
ongekende) vliegplaatsen van de Iepenpage verloren gegaan zijn. Het afsterven van grote 
iepen hoeft echter niet perse het einde voor een kolonie te betekenen. Een populatie kan een 
tijdje in lagere aantallen overleven op jonge wortelopslag.  
Anderzijds zorgt de intensivering van de landbouw voor een degradatie van het 
kleinschalige landbouwlandschap. Niet alleen habitatverlies, zoals het rooien van 
houtkanten, vormt een probleem. Ook een afname van de kwaliteit van de habitats eist zijn 
tol. Zo worden bijvoorbeeld mantelzoom-vegetaties aan de perceelsranden omgeploegd of 
met pesticiden besproeid zodat ze verloren gaan als nectarbron. Merk op dat ons onderzoek 
uitwees dat Akkerdistel een erg belangrijke nectarplant is voor Iepenpage, net zoals voor vele 
andere dagvlinders en insecten. De degradatie van het landschap vormt naar alle 
waarschijnlijk een groter probleem voor de soort dan de Iepenziekte (Davies 1992). 

 
Figuur 71 De Iepenpages lijken vooral de oude iepen te prefereren als waardplant en bruidsboom. 
Daar vooral oudere bomen worden aangetast eist de iepenziekte ongetwijfeld een hoge tol. (Ilf Jacobs) 
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5.2 Toekomst 
 
Er lijken in Vlaams-Brabant nog steeds voldoende iepen aanwezig om heel wat populaties 
Iepenpage te onderhouden. De soort lijkt in Vlaams-Brabant op dit moment niet in gevaar. 
 
Door de Iepenziekte verandert de leefomgeving van de soort constant. De bruidsboom en 
voedselboom van dit jaar kan volgend jaar afgestorven zijn. Toch blijkt dat de Iepenpage 
mobiel en flexibel genoeg (geweest) is om stand te houden in Vlaams-Brabant en wellicht ook 
om geschikt geworden biotopen te (her)koloniseren. Op die manier kunnen effecten van de 
iepenziekte (afgestorven iepen) gecompenseerd worden. Mogelijk kan de soort het 
verspreidingsgebied wat uitbreiden als er meer grote en markante iepen (terug)komen door 
toegenomen resistentie tegen de iepenziekte. 
In dit opzicht zou het interessant zijn om gedetailleerd verspreidingsonderzoek uit te voeren 
aan de rand van het huidig gekende areaal. Indien we de precieze huidige situatie in kaart 
brengen, kunnen we via monitoring nagaan of de soort zich uitbreidt of het 
verspreidingsgebied inkrimpt. 
 
Het sparen van iepen bij kapwerkzaamheden en het aanplanten van (resistente) iepen als 
laan-, bos- of parkboom kan alvast zode aan de dijk brengen. 

 

 

 
Figuur 72 Het (her)aanplanten van resistente Iepen als laanboom langs wegen zou op relatief korte 
termijn heel wat ruggensteun kunnen geven aan de Vlaamse populatie. Laanbomen langs wegen 
kunnen fungeren als leefgebied én als stapsteengebied (Kemmelseweg/Kemmelstraat omgeving 
Ieper). (Ilf Jacobs) 
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Bijlage 1  
Historische verspreidingsgegevens (t.e.m 2007) van Iepenpage tot uit Vlinderdatabank 
(Vlinderwerkgroep/INBO) 
 
ID # Stadium Datum Vindplaats Prov. Utm5 Utm1 Medewerker 
189455 1 AD 1/1/1830 Brussel BR ES93D   De Selys-Longchamps 
189460 1 AD 1/1/1830 Kalmthout AN FS09C   Weinnmann 
189459 1 AD 1/1/1830 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Donkier de Donceel 
189458 1 AD 1/1/1830 Melden OV ES32B   Tack Guido 
189457 1 AD 1/1/1830 Leuven VB FS13B   De Selys-Longchamps 
189456 1 AD 1/1/1830 Brussel BR ES93D   FSAGX 
189461 1 AD 1/1/1870 Ukkel BR ES92B   FSAGX 
189411 1 AD 18/07/1833 Oudergem BR FS03C   Troukens Willy 
189412 1 AD 22/06/1893 Brussel BR ES92B ES9729 Halflants Pierre 
189414 1 AD 30/06/1893 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Halflants Pierre 
189462 1 AD 31/12/1900 Vorst BR ES93C   De Hennin de Boussu 
189463 2 AD 30/06/1905 Oudergem BR FS03C   Troukens Willy 
189415 1 AD 1/08/1906 Moorsel OV ES74D   FSAGX 
189416 1 AD 1/07/1907 Moorsel OV ES74D   FSAGX 
189464 5 AD 31/07/1909 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Hippert Edmond 
189466 1 AD 31/08/1910 Kalmthout AN ES99B   FSAGX 
189465 1 AD 31/12/1910 Kalmthout AN FS09C   Troukens Willy 
189417 1 AD 21/06/1911 Oudergem BR FS03C   Hippert Edmond 
189419 1 AD 7/07/1917 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Halflants Pierre 
189420 1 AD 2/07/1918 Hoeilaart VB FS02C FS0124 Troukens Willy 
189421 1 AD 6/07/1918 Watermaal-Bosvoorde BR ES92B   Troukens Willy 
189469 1 AD 31/12/1930 Tervuren VB FS03D   Berger L. 
189468 1 AD 31/12/1930 Linkebeek VB ES92C   Berger L. 
189467 1 AD 31/12/1930 Heverlee VB FS13B   Fontaine M. 
189470 1 AD 31/12/1931 Leuven VB FS13B   FSAGX 
189471 1 AD 31/12/1932 Leuven VB FS13B   FSAGX 
189472 1 AD 31/07/1933 Oudergem BR FS03C   FSAGX 
189473 1 AD 31/12/1935 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189474 2 AD 30/06/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189422 1 AD 24/07/1937 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189423 1 AD 25/07/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189424 1 AD 27/07/1937 Hoeilaart VB FS02C   Troukens Willy 
189425 1 AD 16/06/1938 Watermaal-Bosv. BR ES92B   Troukens Willy 
189475 1 AD 31/12/1939 Sint-Joris-Weert VB FS12B   Van Hespen 
189426 1 AD 9/08/1944 Watermaal-Bosv. BR ES92B   Straatman 
189476 1 AD 31/12/1949   VB     FSAGX 
189477 1 AD 30/06/1953 's Gravenvoeren LI FS92A   FSAGX 
189478 1 AD 31/12/1956 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189479 1 AD 31/12/1957 Tervuren VB FS03D   FSAGX 
189486 1 AD 30/06/1960 Sint-Genesius-R. VB ES92D ES9824 FSAGX 
189485 1 AD 30/06/1960 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189484 1 AD 30/06/1960 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189483 1 AD 31/12/1960 Sint-Genesius-R. VB ES92D ES9824 FSAGX 
189482 1 AD 31/12/1960 Oudergem BR FS03C   Devarenne M. 
189481 1 AD 31/12/1960 Lembeek VB ES81B   FSAGX 
189480 1 AD 31/12/1960 Halle VB ES91A ES9117 FSAGX 
189487 1 AD 31/07/1963 Dworp VB ES92C   FSAGX 
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189488 1 AD 31/08/1963 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189427 1 AD 23/07/1964 Oudergem BR FS03C   Maes Dirk 
189489 1 AD 31/08/1965 Dworp VB ES92C   FSAGX 
189490 1 AD 31/07/1970 Oudergem BR FS03C   FSAGX 
189491 1 AD 31/08/1970 Ukkel BR ES92B   FSAGX 
189428 1 AD 23/07/1973 Kwaremont OV ES32B ES3826 Tack Guido 
189429 1 AD 7/08/1973 Tervuren VB FS03D   Debecker J. 
189430 2 AD 5/07/1976 Kampenhout VB FS04D   Troukens Willy 
189431 4 AD 5/07/1976 Kampenhout VB FS04D   Van Den Abbeele D. 
189432 1 AD 7/07/1976 Gavere OV ES44D   Menschaert Luc 
189433 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189436 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189435 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 FSAGX 
189434 1 AD 15/07/1976 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189493 1 AD 31/12/1976 Kwaremont OV ES32D ES3724 Tack Guido 
189492 1 AD 31/12/1976 Gavere OV ES44D   Tack Guido 
189494 2 AD 31/07/1978 Watermaal-Bosv. BR ES92B   FSAGX 
189496 1 AM 30/06/1979 Leuven VB FS13B   Troukens Willy 
189437 2 AD 24/07/1979 Grimbergen VB ES94D   Troukens Willy 
189440 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 FSAGX 
189438 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189439 1 AD 5/08/1979 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189495 1 AD 31/12/1979 Oudergem BR FS03C FS0130 Troukens Willy 
189497 1 AM 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189443 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189441 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189442 1 AD 31/07/1980 Dilbeek VB ES83D ES8834 Troukens Willy 
189444 1 AD 2/08/1996 Elsene BR ES93D ES9730 Maes Dirk 
189445 4 AD 20/06/1998 Oudergem BR FS03C FS0030 Mairesse Alain 
189498 1 AM 6/08/1998 Sint-Genesius-R. VB FS02C FS0024 Raes Dirk 
189499 1 AM 7/08/1998 Halle VB ES81B ES8918 Brichau Inge 
189447 1 AD 24/07/1999 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189448 1 AD 24/07/1999 Pepingen VB ES72D ES7620 Cornelis Johnny 
189446 1 AD 24/07/1999 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Vercoutere Bart 
189449 1 AD 16/07/2002 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189450 1 AD 27/07/2002 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
189451 1 AD 20/06/2003 Kortenberg VB FS14C FS1041 Vints Els 
189452 5 AD 26/06/2003 Hoeilaart VB FS02C FS0324 Lambrechts Jorg 
189453 1 AD 12/08/2003 Linkebeek VB ES92C ES9424 Auwerx Johan 
189454 4 AD 19/07/2004 Oud-Heverlee VB FS13D FS1530 Bauduin Mathieu 
223060 2 AD 2/08/2005 Neerijse VB FS13C FS1331 Van de Meutter Frank 



 Iepenpage Vlaams-Brabant    94 
 

Bijlage 2  
Tabel met verzamelde verspreidingsgegevens van de Iepenpage tijdens de projectperiode (2008 t.e.m. 2011) 
 
ID  Wetensch. naam  Datum  invoerdatum #  Kleed  Gedrag  Gebied  Gemeente  Provincie  Waarnemer 

52299287  Satyrium w‐album  24/07/1999  13/02/2011  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

52294170  Satyrium w‐album  16/07/2002  13/02/2011  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

52294230  Satyrium w‐album  27/07/2002  13/02/2011  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

41738594  Satyrium w‐album  19/07/2004  8/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52290206  Satyrium w‐album  19/07/2004  13/02/2011  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

41738608  Satyrium w‐album  29/07/2004  8/02/2009  4  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52281469  Satyrium w‐album  29/07/2004  12/02/2011  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

52281500  Satyrium w‐album  29/07/2004  12/02/2011  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

41738839  Satyrium w‐album  29/07/2005  8/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanen  Overijse  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

41738903  Satyrium w‐album  2/08/2005  8/02/2009  2  onbekend ter plaatse  Neerijse ‐ Ganzeman  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

45160874  Satyrium w‐album  31/12/2005  29/10/2009  0  ei  ter plaatse  Mater   Oudenaarde  Oost‐Vlaanderen  Pieter Blondé 

45160880  Satyrium w‐album  31/12/2005  29/10/2009  0  ei  ter plaatse  Bos t' Ename ‐ Wallebos  Oudenaarde  Oost‐Vlaanderen  Pieter Blondé 

41738695  Satyrium w‐album  15/07/2006  8/02/2009  2  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

41738701  Satyrium w‐album  16/07/2006  8/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52279937  Satyrium w‐album  16/07/2006  12/02/2011  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

52325288  Satyrium w‐album  16/07/2006  14/02/2011  2  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Langerodebos  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

41738642  Satyrium w‐album  17/07/2006  8/02/2009  4  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52279768  Satyrium w‐album  17/07/2006  12/02/2011  3  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

52325302  Satyrium w‐album  17/07/2006  14/02/2011  4  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

41738659  Satyrium w‐album  19/07/2006  8/02/2009  5  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52279256  Satyrium w‐album  19/07/2006  12/02/2011  5  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

41738670  Satyrium w‐album  23/07/2006  8/02/2009  2  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52278613  Satyrium w‐album  23/07/2006  12/02/2011  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Langerodebos  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

47103624  Satyrium w‐album  24/07/2006  1/04/2010  1  imago  ter plaatse  Leefdaal  Leefdaal  Vlaams‐Brabant  B. & A. Misonne 

41738682  Satyrium w‐album  25/07/2006  8/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

52325323  Satyrium w‐album  25/07/2006  14/02/2011  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

41738709  Satyrium w‐album  18/07/2007  8/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

41739020  Satyrium w‐album  21/07/2007  9/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Koebos  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Bart Creemers 

41738950  Satyrium w‐album  3/07/2008  9/02/2009  1  onbekend ter plaatse  Kessel‐Lo ‐ Leopoldspark  Kessel‐Lo  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

40163143  Satyrium w‐album  27/07/2008  27/07/2008  1  imago  ter plaatse  Lembeek  Halle  Vlaams‐Brabant  Thomas Merckx 

48796835  Satyrium w‐album  27/07/2008  2/07/2010  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  B. & A. Misonne 

43380125  Satyrium w‐album  12/06/2009  12/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Herent  Herent  Vlaams‐Brabant  gerard moors 
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43429794  Satyrium w‐album  13/06/2009  15/06/2009  5  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43429804  Satyrium w‐album  13/06/2009  15/06/2009  3  onbekend ter plaatse  Herent  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43471559  Satyrium w‐album  17/06/2009  18/06/2009  7  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Wouter Vanreusel 

43471571  Satyrium w‐album  17/06/2009  18/06/2009  5  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Wouter Vanreusel 

43485821  Satyrium w‐album  17/06/2009  19/06/2009  6  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43485826  Satyrium w‐album  17/06/2009  19/06/2009  5  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43725698  Satyrium w‐album  17/06/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Wilsele ‐ Dorp  Wilsele  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43725742  Satyrium w‐album  17/06/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Leefdaal ‐ Plateau  Leefdaal  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43725782  Satyrium w‐album  17/06/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43725812  Satyrium w‐album  17/06/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Kessel‐Lo ‐ Leopoldspark  Kessel‐Lo  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43499836  Satyrium w‐album  20/06/2009  20/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43526230  Satyrium w‐album  20/06/2009  22/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Linkebeek  Linkebeek  Vlaams‐Brabant  Johan Auwerx 

43752702  Satyrium w‐album  20/06/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Neerijse ‐ Ganzeman  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43752708  Satyrium w‐album  20/06/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Neerijse ‐ Ganzeman  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43752720  Satyrium w‐album  20/06/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Neerijse ‐ Ganzeman  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43752733  Satyrium w‐album  20/06/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Neerijse ‐ Ganzeman  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43516288  Satyrium w‐album  21/06/2009  21/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Thomas de Thier 

43516731  Satyrium w‐album  21/06/2009  21/06/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Peter Collaerts 

43517061  Satyrium w‐album  21/06/2009  21/06/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Steven Keteleer 

43517801  Satyrium w‐album  21/06/2009  21/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Erwin Collaerts 

43520107  Satyrium w‐album  21/06/2009  21/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  kurt boux 

43523008  Satyrium w‐album  21/06/2009  22/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Michaël Vandeput 

43610365  Satyrium w‐album  24/06/2009  28/06/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Gert Vanautgaerden 

43574995  Satyrium w‐album  25/06/2009  26/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Lembeek  Halle  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43634099  Satyrium w‐album  25/06/2009  30/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Tervuren ‐ Stad  Tervuren  Vlaams‐Brabant  Tom Snoeckx 

43736687  Satyrium w‐album  25/06/2009  8/07/2009  0  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Pyreneeën  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

43736689  Satyrium w‐album  25/06/2009  8/07/2009  0  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Pyreneeën  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

44015825  Satyrium w‐album  25/06/2009  30/07/2009  1  imago  ter plaatse  Tervuren ‐ Stad  Tervuren  Vlaams‐Brabant  Willy, Verbeke 

43576858  Satyrium w‐album  26/06/2009  26/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Gaasbeek ‐ Land van Gaasbeek  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43590286  Satyrium w‐album  27/06/2009  27/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Bosberg ‐ Moerbekebos  Geraardsbergen  Oost‐Vlaanderen  Lieven Decrick 

43600035  Satyrium w‐album  27/06/2009  28/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Iwan Lewylle 

43612644  Satyrium w‐album  27/06/2009  29/06/2009  2  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  wout opdekamp 

43612650  Satyrium w‐album  27/06/2009  29/06/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  wout opdekamp 

43607039  Satyrium w‐album  28/06/2009  28/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Middenloop vd Zuunbeek  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43607043  Satyrium w‐album  28/06/2009  28/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Middenloop vd Zuunbeek  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43607060  Satyrium w‐album  28/06/2009  28/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 
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43607064  Satyrium w‐album  28/06/2009  28/06/2009  1  onbekend ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43607070  Satyrium w‐album  28/06/2009  28/06/2009  2  onbekend ter plaatse  Pepingen  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43622710  Satyrium w‐album  29/06/2009  29/06/2009  5  onbekend ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Axel Smets 

52324936  Satyrium w‐album  29/06/2009  14/02/2011  2  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

46188599  Satyrium w‐album  30/06/2009  27/01/2010  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43647394  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  5  onbekend ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Axel Smets 

43647977  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43647996  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648015  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648028  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  2  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648101  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  8  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648128  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648131  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43648153  Satyrium w‐album  1/07/2009  1/07/2009  10 imago  ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43654191  Satyrium w‐album  1/07/2009  2/07/2009  1  imago  ter plaatse  Huldenberg Plateau  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Frederik Fluyt 

43725850  Satyrium w‐album  1/07/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Eikenbos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43725950  Satyrium w‐album  1/07/2009  7/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

43906635  Satyrium w‐album  1/07/2009  22/07/2009  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

46188600  Satyrium w‐album  3/07/2009  27/01/2010  2  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43682201  Satyrium w‐album  4/07/2009  4/07/2009  3  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43682204  Satyrium w‐album  4/07/2009  4/07/2009  3  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Jeroen Mentens 

43708482  Satyrium w‐album  4/07/2009  6/07/2009  5  imago  ter plaatse  Huldenberg Plateau  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Frederik Fluyt 

43708747  Satyrium w‐album  4/07/2009  6/07/2009  1  onbekend ter plaatse  Loonbeek ‐ Ganspoel  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Frederik Fluyt 

43715869  Satyrium w‐album  4/07/2009  6/07/2009  1  onbekend ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43715937  Satyrium w‐album  4/07/2009  6/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Elingen ‐ Beekvalleitjes  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43715943  Satyrium w‐album  4/07/2009  6/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Bree‐eik Brandwacht  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43703647  Satyrium w‐album  5/07/2009  5/07/2009  1  imago  eileggend  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Marc Herremans 

43703727  Satyrium w‐album  5/07/2009  5/07/2009  2  imago  eileggend  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Marc Herremans 

43744694  Satyrium w‐album  9/07/2009  9/07/2009  1  onbekend ter plaatse  Domein Gaasbeek/Groenenberg  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43744696  Satyrium w‐album  9/07/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Domein Gaasbeek/Groenenberg  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43744701  Satyrium w‐album  9/07/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Domein Gaasbeek/Groenenberg  Lennik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43744710  Satyrium w‐album  9/07/2009  9/07/2009  0  onbekend ter plaatse  Gooik Lombergbos  Gooik  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

43792231  Satyrium w‐album  13/07/2009  13/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43792863  Satyrium w‐album  13/07/2009  13/07/2009  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43815221  Satyrium w‐album  13/07/2009  15/07/2009  1  imago  ter plaatse  Huldenberg Plateau  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Frederik Fluyt 

43817142  Satyrium w‐album  14/07/2009  15/07/2009  1  imago  ter plaatse  Moeraske ‐ Brussel  Evere  Brussel  Hanssens Bart 
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43819556  Satyrium w‐album  15/07/2009  15/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

46188605  Satyrium w‐album  15/07/2009  27/01/2010  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43843624  Satyrium w‐album  16/07/2009  17/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde Zuid  Sint‐Joris‐Weert  Vlaams‐Brabant  B. & A. Misonne 

43892431  Satyrium w‐album  21/07/2009  21/07/2009  6  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43902784  Satyrium w‐album  21/07/2009  22/07/2009  1  imago  ter plaatse  Moeraske ‐ Brussel  Evere  Brussel  Hanssens Bart 

43984691  Satyrium w‐album  21/07/2009  27/07/2009  5  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bart Creemers 

46188607  Satyrium w‐album  21/07/2009  27/01/2010  4  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

52325621  Satyrium w‐album  21/07/2009  15/02/2011  4  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

43906798  Satyrium w‐album  22/07/2009  22/07/2009  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43906851  Satyrium w‐album  22/07/2009  22/07/2009  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Langerodebos  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43906921  Satyrium w‐album  22/07/2009  22/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43906994  Satyrium w‐album  22/07/2009  22/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43907023  Satyrium w‐album  22/07/2009  22/07/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

43969099  Satyrium w‐album  26/07/2009  26/07/2009  3  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  eddy macquoy 

44004463  Satyrium w‐album  29/07/2009  29/07/2009  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

44105386  Satyrium w‐album  5/08/2009  5/08/2009  1  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

44117304  Satyrium w‐album  6/08/2009  6/08/2009  1  imago  ter plaatse  Nossegem   Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

45624050  Satyrium w‐album  14/12/2009  14/12/2009  16 ei  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

46232313  Satyrium w‐album  31/01/2010  31/01/2010  1  ei  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Bart Creemers 

48087789  Satyrium w‐album  19/05/2010  20/05/2010  7  rups  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48572162  Satyrium w‐album  16/06/2010  16/06/2010  1  onbekend ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Johan Glibert 

48662692  Satyrium w‐album  23/06/2010  23/06/2010  2  imago  ter plaatse  Herent  Herent  Vlaams‐Brabant  gerard moors 

48665756  Satyrium w‐album  23/06/2010  23/06/2010  2  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48665788  Satyrium w‐album  23/06/2010  23/06/2010  1  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48705059  Satyrium w‐album  26/06/2010  26/06/2010  2  imago  ter plaatse  Leefdaal ‐ Duivendelle  Leefdaal  Vlaams‐Brabant  Bart Creemers 

48720912  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

48720937  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

48721786  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Johan Glibert 

48723563  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Luc Verroken 

48723572  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Luc Verroken 

48724046  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  0  onbekend ter plaatse  Neigembos  Meerbeke  Oost‐Vlaanderen  Bert Van der Auwermeulen 

48724055  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  0  onbekend ter plaatse  Neigembos  Meerbeke  Oost‐Vlaanderen  Bert Van der Auwermeulen 

48724066  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  0  onbekend ter plaatse  Meerbeke  Ninove  Oost‐Vlaanderen  Bert Van der Auwermeulen 

48724077  Satyrium w‐album  27/06/2010  27/06/2010  0  onbekend ter plaatse  Neigem   Ninove  Oost‐Vlaanderen  Bert Van der Auwermeulen 

48739500  Satyrium w‐album  28/06/2010  28/06/2010  3  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

48766423  Satyrium w‐album  29/06/2010  30/06/2010  1  imago  ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 
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48766542  Satyrium w‐album  29/06/2010  30/06/2010  1  imago  ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

48833737  Satyrium w‐album  29/06/2010  4/07/2010  1  onbekend ter plaatse  Wemmel  Wemmel  Vlaams‐Brabant  Erik Meerschaut 

48766299  Satyrium w‐album  30/06/2010  30/06/2010  1  imago  ter plaatse  Nossegem   Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

48766364  Satyrium w‐album  30/06/2010  30/06/2010  1  imago  ter plaatse  Zaventem  Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

48768896  Satyrium w‐album  30/06/2010  30/06/2010  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

48785103  Satyrium w‐album  1/07/2010  1/07/2010  1  imago  ter plaatse  Palokenbroek/Palokenbos  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

55658402  Satyrium w‐album  1/07/2010  13/07/2011  1  onbekend ter plaatse  Leuven  Leuven  Vlaams‐Brabant  David Herman 

48808721  Satyrium w‐album  3/07/2010  3/07/2010  1  imago  ter plaatse  Melsbroek   Steenokkerzeel  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

48837707  Satyrium w‐album  4/07/2010  4/07/2010  1  imago  ter plaatse  Vossem   Tervuren  Vlaams‐Brabant  Bart Creemers 

48861500  Satyrium w‐album  6/07/2010  6/07/2010  1  imago  ter plaatse  Kerremansbos ‐ Zellik  Zellik  Vlaams‐Brabant  Erik Meerschaut 

48870613  Satyrium w‐album  6/07/2010  7/07/2010  12 onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910755  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Brussegem   Merchtem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910774  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Meise  Meise  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910779  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Meise  Meise  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910789  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910792  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910799  Satyrium w‐album  6/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Meise  Meise  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48879151  Satyrium w‐album  7/07/2010  7/07/2010  1  imago  ter plaatse  Kortenberg ‐ Kortenberg Dorp  Kortenberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48879264  Satyrium w‐album  7/07/2010  7/07/2010  1  imago  ter plaatse  Kortenberg ‐ Vrebos  Everberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48879266  Satyrium w‐album  7/07/2010  7/07/2010  2  imago  ter plaatse  Kortenberg ‐ Vrebos  Everberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48879276  Satyrium w‐album  7/07/2010  7/07/2010  2  imago  eileggend  Kortenberg ‐ Vrebos  Everberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48879287  Satyrium w‐album  7/07/2010  7/07/2010  1  imago  eileggend  Tervuren ‐ Moorsel  Tervuren  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910750  Satyrium w‐album  7/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kortenberg ‐ Kortenberg Dorp  Kortenberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910751  Satyrium w‐album  7/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Sterrebeek   Zaventem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910752  Satyrium w‐album  7/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Tervuren ‐ Moorsel  Tervuren  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910753  Satyrium w‐album  7/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Sterrebeek geelgorzen  Zaventem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48889576  Satyrium w‐album  8/07/2010  8/07/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

48891748  Satyrium w‐album  8/07/2010  8/07/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Johan Glibert 

48891895  Satyrium w‐album  8/07/2010  8/07/2010  2  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Johan Glibert 

48910756  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Brussegem   Merchtem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910757  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kesselberg  Kessel‐Lo  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910758  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kesselberg  Kessel‐Lo  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910759  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kesselberg  Kessel‐Lo  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910763  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910764  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910765  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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48910802  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  8  imago  ter plaatse  Gasthuisbos  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910803  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  imago  ter plaatse  Gasthuisbos  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48910808  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  9  imago  ter plaatse  Bierbeek ‐ Domein Hocht  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48916634  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48916646  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48916649  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48916656  Satyrium w‐album  8/07/2010  10/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48914809  Satyrium w‐album  10/07/2010  10/07/2010  1  imago  ter plaatse  Walenbos  Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Frank Delbecque 

48924273  Satyrium w‐album  10/07/2010  10/07/2010  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Regis Nossent 

48925191  Satyrium w‐album  10/07/2010  10/07/2010  2  onbekend ter plaatse  Duisburg   Tervuren  Vlaams‐Brabant  Arnout De Greve 

48928377  Satyrium w‐album  10/07/2010  11/07/2010  1  imago  ter plaatse  Overijse ‐ Terlanen  Overijse  Vlaams‐Brabant  Hans Roosen 

48929817  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

48932992  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48932999  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933006  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933014  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kortrijk‐Dutsel   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933019  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933030  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933039  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933042  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48933050  Satyrium w‐album  11/07/2010  11/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

48969639  Satyrium w‐album  11/07/2010  13/07/2010  1  onbekend ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

48969729  Satyrium w‐album  11/07/2010  13/07/2010  1  onbekend ter plaatse  Kastanjebos  Herent  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

48983365  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Butselbos  Boutersem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983398  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Butselbos  Boutersem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983450  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Snoekengracht  Boutersem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983486  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Kasteelpark van Boutersem  Boutersem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983576  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Honsem Plateau  Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983579  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Honsem Plateau  Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983586  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Honsem Plateau  Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983612  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Honsem (Hoegaarden)   Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983616  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Meldert Bos  Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983757  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Honsem (Hoegaarden)   Hoegaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983787  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Vuilenbos  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983796  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Perrestraat en ‐bos  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983869  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Mollendaalbos  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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48983923  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Bierbeek  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48983991  Satyrium w‐album  13/07/2010  14/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Meerdaalwoud   Haasrode  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982248  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  2  imago  ter plaatse  Ruisbroek (St‐Pieters‐Leeuw)   Ruisbroek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982465  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  1  imago  ter plaatse  Buizingen   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982472  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  1  imago  ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982569  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  2  imago  ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982630  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  3  imago  ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982644  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  1  imago  ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982658  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  0  imago  ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982698  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  1  imago  ter plaatse  Lembeek  Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48982757  Satyrium w‐album  14/07/2010  14/07/2010  3  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48992990  Satyrium w‐album  15/07/2010  15/07/2010  3  imago  ter plaatse  Pepingen Bos Terrijst  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48993008  Satyrium w‐album  15/07/2010  15/07/2010  3  imago  ter plaatse  Pepingen Bos Terrijst  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

48993022  Satyrium w‐album  15/07/2010  15/07/2010  2  imago  eileggend  Heikruis   Pepingen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001674  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Galmaarden  Galmaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001681  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bosberg ‐ Kluysbos  Galmaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001688  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bosberg  Geraardsbergen  Oost‐Vlaanderen  Ilf Jacobs 

49001729  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001732  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001812  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001815  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001880  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001898  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49001924  Satyrium w‐album  15/07/2010  16/07/2010  0  imago  ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49016242  Satyrium w‐album  17/07/2010  17/07/2010  1  imago  ter plaatse  Sint‐Joris‐Winge  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Frank Delbecque 

49017938  Satyrium w‐album  17/07/2010  17/07/2010  2  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

49035592  Satyrium w‐album  18/07/2010  18/07/2010  2  imago  ter plaatse  Doode Bemde Zuid  Sint‐Joris‐Weert  Vlaams‐Brabant  B. & A. Misonne 

49055558  Satyrium w‐album  18/07/2010  19/07/2010  1  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Ron JM Berkhout 

49053038  Satyrium w‐album  19/07/2010  19/07/2010  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Peter vds 

49053093  Satyrium w‐album  19/07/2010  19/07/2010  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Peter vds 

49053105  Satyrium w‐album  19/07/2010  19/07/2010  1  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Peter vds 

49053953  Satyrium w‐album  19/07/2010  19/07/2010  1  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

49055028  Satyrium w‐album  19/07/2010  19/07/2010  4  imago  ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Mathieu Bauduin 

49079181  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  2  imago  ter plaatse  Kasteel Vollezele  Gooik  Oost‐Vlaanderen  Ilf Jacobs 

49079186  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Neigem   Ninove  Oost‐Vlaanderen  Ilf Jacobs 

49079189  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Vollezele   Galmaarden  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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49079190  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Oetingen   Gooik  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079195  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Kester   Gooik  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079200  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079210  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Lembeek  Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079219  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  4  imago  ter plaatse  Bellingen   Pepingen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079224  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Pepingen  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49079229  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  2  imago  ter plaatse  Hallerbos  Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094770  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Dworp   Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094787  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  Dworp   Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094847  Satyrium w‐album  19/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Dworp   Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49072298  Satyrium w‐album  20/07/2010  20/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

49072305  Satyrium w‐album  20/07/2010  20/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

49072310  Satyrium w‐album  20/07/2010  20/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

49072340  Satyrium w‐album  20/07/2010  20/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

49072351  Satyrium w‐album  20/07/2010  20/07/2010  0  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Rode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Roel Uyttenbroeck 

49094823  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  3  imago  ter plaatse  Huizingen   Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094864  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  onbekend ter plaatse  St‐Genesius‐Rode  St‐Genesius‐Rode  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094888  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  St‐Genesius‐Rode  St‐Genesius‐Rode  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49094926  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  St‐Genesius‐Rode  St‐Genesius‐Rode  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095093  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Beersel  Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095100  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Linkebeek  Linkebeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095123  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Linkebeek  Linkebeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095131  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Linkebeek  Linkebeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095157  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Alsemberg   Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095169  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Beersel  Beersel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095198  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  2  imago  ter plaatse  Linkebeek  Linkebeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095218  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  1  imago  ter plaatse  Ruisbroek (St‐Pieters‐Leeuw)   Ruisbroek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095231  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Itterbeek   Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095237  Satyrium w‐album  20/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Dilbeek  Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49087906  Satyrium w‐album  21/07/2010  21/07/2010  1  onbekend ter plaatse  Doode Bemde ‐ Kliniekvijvers  Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

49095247  Satyrium w‐album  21/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Grimbergen  Grimbergen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49095256  Satyrium w‐album  21/07/2010  21/07/2010  0  imago  ter plaatse  Het Torfbroek  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

49135261  Satyrium w‐album  24/07/2010  24/07/2010  1  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

49142303  Satyrium w‐album  24/07/2010  25/07/2010  1  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

49142305  Satyrium w‐album  24/07/2010  25/07/2010  2  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Bruno Bergmans 

49186825  Satyrium w‐album  27/07/2010  27/07/2010  2  imago  ter plaatse  Maenebroek Kasteeldomein  Halle  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 
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49186994  Satyrium w‐album  27/07/2010  27/07/2010  2  imago  ter plaatse  Oudenaken ‐ Pelikaanberg  St‐Pieters‐Leeuw  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

49225060  Satyrium w‐album  30/07/2010  30/07/2010  4  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

49245546  Satyrium w‐album  30/07/2010  31/07/2010  1  imago  ter plaatse  Kesterheide‐Lombergbos  Gooik  Vlaams‐Brabant  Bert Van der Auwermeulen 

49274964  Satyrium w‐album  30/07/2010  2/08/2010  1  onbekend ter plaatse  Kesterheide‐Lombergbos  Gooik  Vlaams‐Brabant  Jelle Van den Berghe 

49255243  Satyrium w‐album  1/08/2010  1/08/2010  1  onbekend ter plaatse  Putkapel ‐ Kwade Hoek  Wilsele  Vlaams‐Brabant  Natuurstudiegroep Dijleland 

49311947  Satyrium w‐album  3/08/2010  3/08/2010  1  imago  ter plaatse  Egenhoven ‐ Egenhoven Bos  Heverlee  Vlaams‐Brabant  Johan Robben 

49347751  Satyrium w‐album  6/08/2010  6/08/2010  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Bois Joly  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

53916936  Satyrium w‐album  29/04/2011  29/04/2011  1  rups  ter plaatse  Korbeek‐Dijle   Bertem  Vlaams‐Brabant  Koen Berwaerts 

54788197  Satyrium w‐album  30/05/2011  30/05/2011  3  imago  ter plaatse  Herent  Herent  Vlaams‐Brabant  gerard moors 

54825053  Satyrium w‐album  1/06/2011  1/06/2011  5  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Johan Glibert 

54839743  Satyrium w‐album  1/06/2011  2/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54843361  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  1  imago  ter plaatse  Watermaal‐Bosvoorde  Watermaal‐Bosv.  Brussel  Karel Samyn 

54849920  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  1  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54849957  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  2  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54849963  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  2  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54849971  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  2  imago  ter plaatse  Ronse  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54849978  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  2  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Oude spoorweg nr Blaton  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54850426  Satyrium w‐album  2/06/2011  2/06/2011  2  imago  ter plaatse  Ronse ‐ Spoorwegdriehoek  Ronse  Oost‐Vlaanderen  Dirk Verroken 

54873289  Satyrium w‐album  3/06/2011  3/06/2011  1  imago  ter plaatse  Sint ‐ Martens ‐ Bodegem   Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Marc Bruneel 

54873790  Satyrium w‐album  3/06/2011  3/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  eddy macquoy 

54873838  Satyrium w‐album  3/06/2011  3/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  eddy macquoy 

54884918  Satyrium w‐album  3/06/2011  4/06/2011  4  imago  ter plaatse  Winksele  Herent  Vlaams‐Brabant  gerard moors 

54889585  Satyrium w‐album  4/06/2011  4/06/2011  3  imago  ter plaatse  Palokenbroek/Palokenbos  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Lieven Decrick 

54923121  Satyrium w‐album  4/06/2011  5/06/2011  3  onbekend ter plaatse  Duisburg   Tervuren  Vlaams‐Brabant  Arnout De Greve 

54946250  Satyrium w‐album  4/06/2011  6/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Halle (Halle)   Halle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54950542  Satyrium w‐album  5/06/2011  6/06/2011  1  imago  ter plaatse  Schepdaal   Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Xavier Vermeersch 

54952874  Satyrium w‐album  5/06/2011  6/06/2011  1  imago  ter plaatse  Schepdaal   Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Elisabeth Godding 

54983873  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  5  imago  ter plaatse  Hellebos  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983891  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  4  imago  ter plaatse  Berg (Kampenhout)   Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983912  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983914  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983917  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983919  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983933  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  4  imago  ter plaatse  Berg (Kampenhout)   Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983972  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Hellebos  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

54983985  Satyrium w‐album  8/06/2011  8/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Hellebos  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 



 Iepenpage Vlaams-Brabant    103 
 

55008889  Satyrium w‐album  8/06/2011  10/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Attenrode ‐ Spikdoornveld  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55010625  Satyrium w‐album  8/06/2011  10/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Meensel ‐ Zilverberg  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55010628  Satyrium w‐album  8/06/2011  10/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Meensel  
Meensel‐
Kiezegem  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55010644  Satyrium w‐album  8/06/2011  10/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Tienen  Tienen  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55010810  Satyrium w‐album  8/06/2011  10/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Hakendover   Tienen  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55051453  Satyrium w‐album  12/06/2011  12/06/2011  3  imago  ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  johan de rycke 

55057124  Satyrium w‐album  12/06/2011  12/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Joost Dewyspelaere 

55082021  Satyrium w‐album  13/06/2011  13/06/2011  1  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

55101823  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  5  imago  ter plaatse  Melsbroek   Steenokkerzeel  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55109292  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  5  imago  ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109320  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109338  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109408  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  ter plaatse  Haacht ‐ Domein De Spoelbergh  Haacht  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109418  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  2  imago  ter plaatse  Haacht ‐ Domein De Spoelbergh  Haacht  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109435  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  2  imago  ter plaatse  Tildonk   Haacht  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109487  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Rotselaar  Rotselaar  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109489  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Rotselaar  Rotselaar  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109499  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Wezemaal   Rotselaar  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109544  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  ter plaatse  's Hertogenheide  Aarschot  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109658  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Nieuwrode   Holsbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109672  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  2  imago  ter plaatse  Houwaart   Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109709  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  2  imago  ter plaatse  Sint‐Joris‐Winge  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109744  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  eileggend  Walenbos  Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109752  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Walenbos  Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109773  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  1  imago  ter plaatse  Tielt (Tielt‐Winge)   Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109796  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  4  imago  ter plaatse  Tielt (Tielt‐Winge)   Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109806  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Tielt (Tielt‐Winge)   Sint‐Joris‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109814  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Vallei van de Tieltse Motte  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55109821  Satyrium w‐album  14/06/2011  14/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Vallei van de Tieltse Motte  Tielt‐Winge  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55123764  Satyrium w‐album  14/06/2011  15/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Koeheide  Bertem  Vlaams‐Brabant  Willem Bockx 

55134172  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  5  imago  ter plaatse  Nederboelare   Geraardsbergen  Oost‐Vlaanderen  Ilf Jacobs 

55134178  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  3  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134183  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  1  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134194  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  1  imago  ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134199  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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55134204  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134207  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134209  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134211  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134213  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134215  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Bever  Bever  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134247  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  6  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Kapelle (Herne)   St‐Pieters‐Kapelle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134251  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  2  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Kapelle (Herne)   St‐Pieters‐Kapelle  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134258  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134367  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134381  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55134390  Satyrium w‐album  15/06/2011  16/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Herne  Herne  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55177105  Satyrium w‐album  17/06/2011  17/06/2011  5  imago  ter plaatse  Muizen (Mechelen)   Muizen   Antwerpen  Ilf Jacobs 

55177163  Satyrium w‐album  17/06/2011  17/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Pikhakendonk ‐ Donk  Hever   Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55177501  Satyrium w‐album  17/06/2011  17/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Den Battelaer ‐ Thiebroekbos  Mechelen  Antwerpen  Ilf Jacobs 

55177509  Satyrium w‐album  17/06/2011  17/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Den Battelaer ‐ Thiebroekbos  Mechelen  Antwerpen  Ilf Jacobs 

55217838  Satyrium w‐album  19/06/2011  19/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Hofstade (Zemst)   Hofstade (Aalst)   Vlaams‐Brabant  Joost Dewyspelaere 

55224418  Satyrium w‐album  19/06/2011  20/06/2011  1  imago  ter plaatse  Hofstade (Zemst)   Hofstade (Aalst)   Vlaams‐Brabant  Regis Nossent 

55299457  Satyrium w‐album  24/06/2011  25/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Nederboelare   Geraardsbergen  Oost‐Vlaanderen  Klaas Debusschere 

55299489  Satyrium w‐album  24/06/2011  25/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Raspaillebos  Idegem   Oost‐Vlaanderen  Klaas Debusschere 

55347769  Satyrium w‐album  26/06/2011  27/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Duisburg   Tervuren  Vlaams‐Brabant  Arnout De Greve 

55349762  Satyrium w‐album  26/06/2011  27/06/2011  5  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  johan de rycke 

55346939  Satyrium w‐album  27/06/2011  27/06/2011  2  imago  ter plaatse  Palokenbroek/Palokenbos  Pepingen  Vlaams‐Brabant  thecla vlinderwerkgroep 

55350307  Satyrium w‐album  27/06/2011  27/06/2011  1  imago  ter plaatse  Sint‐Pieters‐Kapelle (Herne)   St‐Pieters‐Kapelle  Vlaams‐Brabant  Lebrun Raphael 

55351789  Satyrium w‐album  27/06/2011  27/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanen  Overijse  Vlaams‐Brabant  Hans Roosen 

55367204  Satyrium w‐album  27/06/2011  28/06/2011  1  imago  ter plaatse  Melsbroek   Steenokkerzeel  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55400679  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Bertem ‐ Bertem Bos  Bertem  Vlaams‐Brabant  Daan Drukker 

55402615  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402625  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402646  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402698  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402707  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Ketelhuis  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402710  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  0  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Ketelhuis  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402724  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Eizer/Horenberg  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402759  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  2  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Marnixbos  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55402778  Satyrium w‐album  30/06/2011  30/06/2011  1  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Overijse Stad  Overijse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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55425277  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  1  imago  ter plaatse  Hoeilaart  Hoeilaart  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55425317  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  1  onbekend ter plaatse  Auderghem / Oudergem  Oudergem  Brussel  Ilf Jacobs 

55425327  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  6  imago  ter plaatse  Uccle / Ukkel  Uccle / Ukkel  Brussel  Ilf Jacobs 

55425332  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  2  imago  ter plaatse  St‐Genesius‐Rode  St‐Genesius‐Rode  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55425349  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  5  imago  ter plaatse  Uccle / Ukkel  Uccle / Ukkel  Brussel  Ilf Jacobs 

55425355  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  1  imago  ter plaatse  Uccle / Ukkel  Uccle / Ukkel  Brussel  Ilf Jacobs 

55425369  Satyrium w‐album  1/07/2011  2/07/2011  1  imago  ter plaatse  Uccle / Ukkel  Uccle / Ukkel  Brussel  Ilf Jacobs 

55487353  Satyrium w‐album  1/07/2011  4/07/2011  1  imago  ter plaatse  St‐Pieters‐Leeuw  St‐Pieters‐Leeuw  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55506701  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Lubbeek Heide  Lubbeek  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506714  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Lubbeek Heide  Lubbeek  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506747  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Lastberg  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506767  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Pellenberg Plateau  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506771  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Pellenberg Plateau  Pellenberg  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506808  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Lubbeek  Lubbeek  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55506823  Satyrium w‐album  1/07/2011  5/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Kwade Schuur  Lubbeek  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55425441  Satyrium w‐album  2/07/2011  2/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Pikhakendonk  Boortmeerbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55425442  Satyrium w‐album  2/07/2011  2/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Pikhakendonk  Boortmeerbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55435113  Satyrium w‐album  2/07/2011  2/07/2011  1  onbekend ter plaatse  Palokenbroek/Palokenbos  Pepingen  Vlaams‐Brabant  Dirk Maes 

55467080  Satyrium w‐album  2/07/2011  3/07/2011  7  imago  ter plaatse  Vilvoorde  Vilvoorde  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55455939  Satyrium w‐album  3/07/2011  3/07/2011  1  imago  ter plaatse  Kampenhout  Kampenhout  Vlaams‐Brabant  Regis Nossent 

55460372  Satyrium w‐album  3/07/2011  3/07/2011  2  imago  ter plaatse  Nossegem   Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55460456  Satyrium w‐album  3/07/2011  3/07/2011  1  imago  ter plaatse  Nossegem   Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55465357  Satyrium w‐album  3/07/2011  3/07/2011  3  imago  ter plaatse  Nederboelare   Geraardsbergen  Oost‐Vlaanderen  Hugelier Johan 

55478479  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  imago  ter plaatse  Machelen (Machelen)   Machelen  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55479741  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  3  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

55486723  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  1  imago  ter plaatse  Ternat  Ternat  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486736  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Ternat  Ternat  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486747  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Open Weide en Landbouwgebied  Ternat  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486753  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Ternat ‐ Ophalfene  Ternat  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486760  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Ternat ‐ Ophalfene  Ternat  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486788  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  2  imago  ter plaatse  Dilbeek  Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486793  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  1  imago  ter plaatse  Dilbeek  Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486801  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  3  imago  ter plaatse  Dilbeek  Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486814  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Sint ‐ Martens ‐ Bodegem   Dilbeek  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486896  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Zellik  Asse  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486899  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Het Droogveld  Zellik  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 
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55486901  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Het Droogveld  Zellik  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486931  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Wemmel ‐ Beverbos  Wemmel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55486973  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  3  imago  ter plaatse  Wemmel  Wemmel  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55487020  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Grimbergen  Grimbergen  Vlaams‐Brabant  Ilf Jacobs 

55487092  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Mechelen  Mechelen  Antwerpen  Ilf Jacobs 

55487095  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Mechelen  Mechelen  Antwerpen  Ilf Jacobs 

55487121  Satyrium w‐album  4/07/2011  4/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Den Battelaer ‐ Thiebroekbos  Mechelen  Antwerpen  Ilf Jacobs 

55666457  Satyrium w‐album  4/07/2011  14/07/2011  1  imago  ter plaatse  Wemmel  Wemmel  Vlaams‐Brabant  Jean Rommes 

55502428  Satyrium w‐album  5/07/2011  5/07/2011  0  imago  ter plaatse  Zaventem  Zaventem  Vlaams‐Brabant  Tom Deroover 

55541252  Satyrium w‐album  7/07/2011  7/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55541276  Satyrium w‐album  7/07/2011  7/07/2011  1  imago  ter plaatse  Overijse ‐ Terlanenveld  Overijse  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55541292  Satyrium w‐album  7/07/2011  7/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Sint‐Agatha‐Rode   Huldenberg  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55572483  Satyrium w‐album  9/07/2011  9/07/2011  0  imago  ter plaatse  Wilrijk Fort 7  Antwerpen  Antwerpen  Veerle De Saedeleer 

55618409  Satyrium w‐album  11/07/2011  11/07/2011  1  imago  ter plaatse  Kessel‐Lo ‐ Zuid  Leuven  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55618485  Satyrium w‐album  11/07/2011  11/07/2011  1  imago  ter plaatse  Haasrode ‐ Industrie  Leuven  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55618528  Satyrium w‐album  11/07/2011  11/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Kessel‐Lo ‐ Zuid  Leuven  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55631370  Satyrium w‐album  11/07/2011  12/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Stevoort  Stevoort  Limburg  Pieter Hendrickx 

55636388  Satyrium w‐album  11/07/2011  12/07/2011  1  imago  ter plaatse  Egenhoven ‐ Egenhoven Bos  Heverlee  Vlaams‐Brabant  Johan Robben 

55643431  Satyrium w‐album  11/07/2011  12/07/2011  0  onbekend ter plaatse  Kessel‐Lo ‐ Zuid  Leuven  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55643616  Satyrium w‐album  12/07/2011  12/07/2011  1  imago  ter plaatse  Mollendaalbos  Bierbeek  Vlaams‐Brabant  Jorg, Lambrechts 

55676149  Satyrium w‐album  15/07/2011  15/07/2011  1  imago  ter plaatse  Moeraske ‐ Brussel  Evere  Brussel  Hanssens Bart 

55679933  Satyrium w‐album  15/07/2011  15/07/2011  1  imago  ter plaatse  Egenhoven ‐ Egenhoven Bos  Heverlee  Vlaams‐Brabant  Chris Verbruggen 

55832787  Satyrium w‐album  24/07/2011  24/07/2011  1  imago  ter plaatse  Halle Malakofftoren  Lembeek  Vlaams‐Brabant  Marie‐José Van Mulders 

55873974  Satyrium w‐album  25/07/2011  27/07/2011  1  imago  ter plaatse  Egenhoven ‐ Egenhoven Bos  Heverlee  Vlaams‐Brabant  Johan Robben 
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Bijlage 3  
Handleiding voor het inventariseren van de Iepenpage 
 

Handleiding voor het inventariseren van de Iepenpage 

De  laatste  2  jaren  kwamen  door  gerichte  zoekacties  naar  de  Iepenpage  reeds  heel  wat 
nieuwe  verspreidingsgegevens  van  de  soort  aan  het  licht.  Uit  het  onderzoek  blijkt  deze 
prachtige maar mysterieuze soort nog ruimer voor te komen dan voordien gehoopt. Erg goed 
nieuws is voor deze zeldzame soort!  

Tijdens het vliegseizoen van 2011 gaan zowel vrijwilligers als medewerkers van Natuurpunt 
Studie een extra inspanning leveren om de verspreiding van de soort in kaart te brengen en 
een beter zicht te krijgen op de ecologie van de soort.  

In deze handleiding wordt getracht om kort en bondig de belangrijkste  informatie door  te 
geven zodat iedereen op een vlotte en efficiënte manier aan de slag kan. 

Voor vragen, tips, kaarten met kansrijke locaties, enz… kan je terecht bij  

Ilf Jacobs ‐ ilf.jacobs@natuurpunt.be – 0494/26 94 16 

Meer  informatie  is  te  vinden  in  het  rapport  van  het  verkennend  onderzoek: 
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/eindverslag_i
epenpage.pdf 

Wanneer ga je best op zoek naar de Iepenpage? 

Iepenpages zoeken is het efficiëntste van half juni tot half juli, in die periode zijn de vlinders 
erg actief en zijn mits gericht zoeken relatief gemakkelijk op te sporen. Bij een uitzonderlijk 
warm voorjaar (zoals 2011) kunnen de vlinders reeds actief zijn vanaf eind mei/begin juni! 
Ook buiten de vliegperiode kan je aan de slag. Onderstaande inventarisatiekalender geeft aan 
wat je kan doen per seizoen. 
 
Tabel 1: Praktische inventarisatiekalender 
Februari tot Mei  
Zoeken naar geschikte bosranden en holle wegen met Iepen. 
Mei ‐ begin Juni  
Zoeken  naar  volgroeide  groene  rupsen  en  de  donkerbruine  tot  zwarte  poppen  aan  de 
onderkant van bladeren. 
Juni‐ half Juli 
Op  geschikte  plekken  in  de  boomtoppen  (niet  alleen  Iep) zoeken  naar  adulte  Iepenpages 
(territorium/balts‐vluchten) 
Juli 
In  de  buurt  van  zones  met  hoge  potentie  voor  de  soort  op  ‘nectarhotspots'  (distels, 
Koninginnekruid,...) zoeken naar foeragerende Iepenpages 
Winter 
In de winter kan er eventueel gezocht worden naar de typische eitjes op de takken van iepen. 
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Waar en op welke manier ga je best op zoek naar de Iepenpage tijdens het vliegseizoen? 

De vlinders voeren actieve  territoriale vluchten uit vanaf  (half)  juni  tot half  juli  (afhankelijk 
van weersomstandigheden). Bezoek in deze periode bosranden, holle wegen, hagen, enz met 
aanwezigheid van iep. Vanaf half juli nemen de territoriale vluchten af, het is dan moeilijker 
om de soort te zien te krijgen. Met wat geduld krijg je toch nog af en toe vlinders zien in de 
boomkruinen, zoals vrouwtjes die eitjes afzetten. Dit is ook de beste periode om de vlinders 
aan te treffen op nectarplanten zoals akkerdistel, braam, etc. 

Volgens  de  literatuur wordt  er  best  gezocht  tijdens  de  voormiddag  en  late  namiddag  op 
warme dagen. Tijdens onderzoek  in Vlaams‐Brabant  (2009 en 2010) bleek de  soort echter 
ook actief op de heetste momenten van de dag bij temperaturen van +25°C. Hieruit dienen 
we te concluderen dat bij goed weer geïnventariseerd kan worden gedurende de ganse dag. 
Op winderige dagen zijn de vlinders vooral actief tijdens windluwe momenten.  

In het bos wandelen of in de holle weg heeft weinig zin omdat de vlinders aanwezig zijn in de 
kruinen,  loop  daarom  langs  de  zonbeschenen  buitenkant  (zuidkant).  Dikwijls  is  het 
noodzakelijk om door een nevenliggend weiland of akker te  lopen. Heb hierbij respect voor 
de gewassen en loop door de stroken van de bandensporen, deze bevinden zich vaak op een 
geschikte observeerafstand van de bosrand.  

Controleer met het blote oog de boomkruinen. Eigen ervaringen wijzen uit dat je de meeste 
kans hebt als  je  je concentreert op de kruinen  in de omgeving de grootste en meest vitale 
iepen in de bosrand of iepen in holle wegen/hagen in de omgeving van bos(jes).  

Kijk  aandachtig  gedurende  5  minuten.  Controleer  ook  boomtoppen  van  andere  bomen, 
vooral als de iepen relatief laag zijn. Windluwe, zonbeschenen plekken zijn waarschijnlijk het 
meest in trek.  

 

Herkenning 

Als  je  vlinders  ziet  vliegen  controleer met  verrekijker of  je weldegelijk  te maken hebt met 
Iepenpage. Let op voor Eikenpage, deze soort kan vrij algemeen zijn in het zelfde biotoop en 
zit bovendien regelmatig op  Iep.  Iepenpage maken vooral korte krachtige vluchtjes rond de 
boomtoppen  van  de  ‘bruidsbomen’.  Bij  territoriale  vluchten  en  gevechten,  kringelen  ze 
geregeld met 2 of meerdere exemplaren al draaiend  in de  lucht, om met een snelle vlucht 
terug  te keren naar de bruidsboom.  Iepenpage maakt over het algemeen een vrij donkere 
indruk, dit in tegenstelling tot Eikenpage met een grijsblauwe tint.  In zit zijn de vlinders goed 
herkenbaar  door  hun  warmbruine  ondervleugels,  de  rood/oranje  achtervleugelrand,  de 
‘page‐staartjes’ en de karakteristieke witte lijnen.  
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Waarnemingen noteren en doorgeven 

Invulformulieren 

Het  noteren  van  kenmerken  van  de  omgeving  (ook  als  je  de  soort  op  een  plek  niet  hebt 
aangetroffen!)  en  beschrijven  van  het  gedrag  van  de  vlinders  stelt  ons  in  staat  een  beter 
beeld te krijgen op de ecologie van de soort.  

Om  de  gegevens  op  een  systematische manier  te  verzamelen worden  alle  gegevens  best 
genoteerd  op  de  gestandardiseerde  invulformulieren  die  werden  opgemaakt  voor  het 
Iepenpageproject. 

Online invoermodule op Iepenpage‐projectpagina op www.waarnemingen.be 

De Iepenpage heeft naar het voorbeeld van de Sleedoornpage nu ook een projectpagina op 
http://waarnemingen.be/waarnemingen_projecten.php?project=216 

Dat  betekent  dat  waarnemingen  in  het  kader  van  het  Vlaams‐Brabantse  project  kunnen 
ingevoerd worden (ook met nulwaarnemingen). Je kan projectwaarnemingen invoeren via  

Invoeren > Projectwaarneming    

Of rechtstreeks via http://waarnemingen.be/obs/create/?id_project=216 

Alle waarnemingen die via deze weg  zijn  ingevoerd, worden gelabeld met een projectcode 
zodat ze snel teruggevonden kunnen worden. 

Ze  verschijnen  ook  op  een  aangepast  verspreidingskaartje  op 
http://waarnemingen.be/tel_project_new/gmap/216 

Voer dus elk bezoek in op de site, op deze manier weten we welke gebieden onderzocht zijn 
en wat de trefkans voor de soort is. 

De  rode  vakjes  op  de  kaart worden  automatisch  overschreven  door  een  blauw wanneer 
iemand in dat km‐hok toch een positieve waarneming doet. 

 

Aan/Afwezigheid adhv binnengekomen waarnemingen op www.waarnemingen.be 

Door  alle  ingevoerde  waarnemingen  (en  0‐waarnemingen)  te  bundelen  die  werden 
ingegeven  in  www.waarnemingen.be  beginnen  we  stilaan  een  kijk  te  krijgen  op  de 
verspreiding van de soort. Buiten de  locaties waar de soort werd waargenomen zijn ook de 
locaties waar zonder succes gezocht werd interessant om een beeld te krijgen op de rand van 
het verspreidingsgebied. 

 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   110 
 

Bijlage 4 
De Iepenpage, trots van het Dijleland, De Boomklever, Jaargang 38, maart 2010 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   111 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   112 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   113 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   114 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   115 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   116 
 

 
 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   117 
 

 



 Iepenpage Vlaams-Brabant                                                                   118 
 

Bijlage 5  
Op zoek naar de mysterieuze Iepenpage, Brakona nieuwsbrief 10 (2) jun-aug, 2010 
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Bijlage 6 
2009, een topjaar voor de vlinders, Brakona nieuwsbrief 9(3), sep-nov 2009 
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Bijlage 7  
Sleedoorn- en Iepenpage. Verspreidingsonderzoek ism vrijwilligers, Jaarverslag 2008-2009. 
Markante resultaten van Natuurpunt Studie, pag. 137-141 
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Bijlage 8 
Samen op zoek naar Sleedoorn- en Iepenpages, Milieukrant, april 2010 
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Bijlage 9 
Zoeken naar Iepenpage in het Dijleland: Tips en voorlopige verspreidingsgegevens, De 
Boomklever, Jaargang 38, maart 2011 
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