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Project	  dagvlinders	  Durme-‐	  en	  Scheldegebied	  

	  

Activiteit:	  Zoektocht	  eitjes	  van	  de	  Eikenpage	  in	  Steengelaag	  Stekene	  en	  omgeving	  

	  

Aanwezig:	  Bogaerts	  Marc,	  Couckuyt	  Jurgen,	  Macharis	  Martine,	  Van	  de	  Velde	  Philippe,	  Van	  Lancker	  
Thomas,	  Van	  Passel	  Brigitte,	  Windey	  Raphaël.	  

	  

Verslag:	  	  

Ook	  deze	  zondag	  was	  een	  zeer	  zonnige	  dag	  maar	  er	  stond	  toch	  een	  harder	  windje	  dan	  vorige	  week	  

tijdens	  onze	  eerste	  succesvolle	  zoektocht	  naar	  eitjes	  van	  de	  Eikenpage.	  Deze	  keer	  doen	  we	  een	  
streek	  aan	  in	  een	  gedeelte	  van	  Stekene	  waar	  nog	  nooit	  een	  Eikenpage	  werd	  waargenomen.	  Het	  
natuurreservaat	  het	  Steengelaag,	  een	  oude	  kleiput	  waar	  ik	  als	  klein	  kind	  nog	  vaak	  ging	  spelen,	  werd	  

ons	  beginpunt.	  Afgesproken	  aan	  het	  oude	  stationsgebouw,	  wandelden	  we	  het	  aanliggende	  verbost	  
perceel	  binnen.	  Al	  gauw	  bleek	  dat	  er	  niet	  zo	  veel	  Eiken	  aanwezig	  waren,	  laat	  staan	  in	  een	  zonnige	  
positie.	  Andere	  dagvlinders	  die	  overwinterden	  werden	  al	  snel	  waargenomen	  zoals	  Dagpauwoog,	  

Gehakkelde	  aurelia	  en	  enkele	  witjes.	  Van	  Eikenpage	  en	  haar	  eitjes	  nog	  geen	  spoor.	  We	  zochten	  snel	  
een	  weg	  naar	  meer	  zonniger	  oorden	  van	  het	  reservaat	  en	  aan	  enkele	  grote	  eiken	  die	  aan	  de	  
zonbeschenen	  kant	  van	  een	  vijver	  stonden	  werd	  door	  Thomas	  zijn	  eerste	  ooit	  gevonden.	  Het	  zou	  ook	  

het	  laatste	  zijn	  dat	  we	  daar	  vonden.	  Misschien	  een	  tip	  voor	  de	  beheerder	  om	  deze	  Zomereiken	  een	  
pro-‐Eikenpage	  beheer	  aan	  te	  meten.	  Het	  zou	  jammer	  zijn	  dat	  alles	  dichtgroeit	  want	  dat	  zou	  meteen	  

het	  einde	  betekenen	  voor	  deze	  schuchtere	  dagvlinder.	  

Wegens	  weinig	  potentiëel	  verhuisden	  we	  onze	  aandacht	  op	  een	  boscomplex	  ten	  oosten	  van	  het	  
Steengelaag.	  Daar	  bleken	  veel	  Eiken	  te	  staan	  op	  zandgrond	  met	  veel	  potentiëel	  voor	  de	  Eikenpage.	  
Een	  beetje	  verwonder	  vonden	  we	  geen	  enkele,	  maar	  dat	  wil	  niks	  zeggen	  natuurlijk.	  Enkele	  



Citroenvlinders	  verzachtten	  de	  pijn.	  Later	  op	  middag	  werd	  nog	  verder	  weg	  toch	  een	  eitje	  gevonden	  in	  

de	  buurt	  van	  het	  dorp	  Kemzeke.	  Philippe	  vond	  nog	  ééntje	  op	  takken	  van	  opgesnoeide	  Eiken.	  Dit	  is	  
echt	  wel	  de	  gemakkelijkste	  manier	  om	  de	  aanwezigheid	  te	  onderzoeken.	  	  

Al	  bij	  al	  toch	  een	  mager	  resultaat	  maar	  misschien	  is	  deze	  streek	  van	  ons	  projectgebied	  toch	  niet	  zo	  
bevolkt	  door	  dit	  prachtige	  dagvlindertje.	  Voor	  2014	  zit	  het	  zoeken	  naar	  eitjes	  er	  op,	  want	  het	  goede	  

weer	  komt	  er	  aan	  en	  dan	  worden	  de	  accenten	  naar	  andere	  soorten	  verlegd.	  

Wij	  willen	  iedereen	  bedanken	  die	  hebben	  meegezocht	  om	  deze	  dagvlinder	  beter	  in	  kaart	  te	  brengen	  
tijdens	  deze	  activiteiten	  van	  het	  project	  dagvlinders	  van	  Durme	  	  en	  Schelde.	  Tot	  in	  2015	  !	  
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