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Project	  dagvlinders	  Durme-‐	  en	  Scheldegebied	  
	  
	  

	  
Activiteit:	  Zoektocht	  eitjes	  van	  de	  Eikenpage	  op	  het	  grensgebied	  van	  Moerbeke	  en	  Stekene	  
	  

Aanwezig:	  Couckuyt	  Jurgen,	  Hoffmann	  Ortwin,	  Macharis	  Martine,	  Van	  de	  Velde	  Philippe,	  Windey	  
Raphaël.	  
	  

Verslag:	  	  
Het	  werd	  de	  beste	  dag	  van	  de	  week	  op	  zondag	  2	  maart	  2014.	  Er	  werd	  veel	  	  zon	  aangekondigd	  met	  
een	  matige	  wind.	  Ideaal	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  nieuwe	  vindplaatsen	  in	  ons	  projectgebied	  van	  het	  

gelijknamige	  project	  dagvlinders	  Durme-‐	  en	  Schelde	  dat	  sinds	  2013	  is	  gestart.	  Stilletjes	  aan	  worden	  
alle	  potentiële	  kilometerhokken	  bevestigd	  met	  de	  aanwezigheid	  van	  deze	  verborgen	  dagvlinder.	  
De	  Eikenpage	  leeft	  in	  de	  kruinen	  van	  vooral	  Zomereik	  en	  wordt	  daardoor	  zeer	  weinig	  waargenomen	  

tijdens	  de	  vliegperiode.	  Dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  deze	  dagvlinder	  zeldzaam	  is,	  integendeel,	  deze	  komt	  
veel	  meer	  voor	  dan	  we	  denken	  en	  is	  algemeen	  te	  noemen	  in	  bosrijkere	  omgevingen	  waar	  een	  groot	  
aanbod	  aan	  Zomereiken	  is.	  

In	  de	  winter	  daarentegen	  is	  het	  redelijk	  gemakkelijk	  om	  de	  aanwezigheid	  te	  bevestigen	  door	  op	  zoek	  
te	  gaan	  naar	  de	  eitjes	  van	  deze	  dagvlinder.	  Verspreid	  over	  de	  kruin	  worden	  zowel	  op	  laaghangende	  

als	  hoge	  takken	  eitjes	  afgelegd.	  De	  lage	  takken	  kunnen	  dan	  goed	  bekeken	  worden.	  Doorgaans	  
worden	  de	  eitjes	  afzonderlijk	  afgelegd	  op	  een	  eindknop,	  maar	  soms	  ook	  per	  twee.	  
Maar	  niet	  alleen	  op	  grote	  Eiken	  worden	  eitjes	  afgezet.	  Ook	  op	  jonge	  Eikjes	  die	  natuurlijk	  zijn	  ontstaan	  

maar	  in	  de	  buurt	  van	  grotere	  Eiken	  staan,	  worden	  veel	  eitjes	  afgelegd.	  De	  strategie	  lijkt	  er	  uit	  te	  
bestaan	  om	  de	  overlevingskans	  zo	  groot	  mogelijk	  te	  maken	  door	  de	  eitjes	  ruim	  verspreid	  af	  te	  
leggen.	  

In	  totaal	  werden	  8	  eitjes	  gevonden	  door	  de	  vrijwilligers.	  Op	  Eiken	  die	  in	  vochtiger	  of	  schaduwrijkere	  
omgeving	  stonden	  werden	  geen	  eitjes	  gevonden.	  Deze	  Eiken	  vertoonden	  veel	  groene	  takken	  door	  
schimmel	  of	  mossen.	  

Het	  werd	  een	  zeer	  gezellige	  en	  leuke	  dag	  die	  voor	  herhaling	  vatbaar	  is.	  
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Foto’s:	  Ortwin	  Hoffman	  



	   	  

	   	  
Foto’s:	  Martine	  Macharis	  

	   	  
Foto’s:	  Philippe	  van	  De	  Velde	  

	  

	  



	     	    

 	   	  	  
Foto’s:	  Raphaël	  Windey	  


