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Zoektocht naar de rupsen van Apatura iris (Linnaeus, 1758), 

de Grote weerschijnvlinder, in het bossencomplex van Berlare. 

Verslag door Jurgen Couckuyt 

Aanwezig: BRACKE Koenraad, COUCKUYT Jurgen, DEVAERE Nathalie, HOFFMANN Ortwin, PARMENTIER 

Laurian, SCHEPERS Robbert, SCHOETERS Fonny, VANTIEGHEM Pieter, VAN DE VELDE Philippe. 

Doelsoorten: A. iris, de Grote weerschijnvlinder; Satyrium w-album (Knoch, 1782) de Iepenpage en 

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764), de Kleine ijsvogelvlinder. 

Beschrijving: Na de spectaculaire vondst van enkele exemplaren van de Grote weerschijnvlinder in 

2013 en de Iepenpage en Kleine ijsvogelvlinder in 2014, leek het voor de VVE WG Dagvlinders 

opportuun om op zoek te gaan naar de rupsen van deze bossoorten en respectievelijk naar de eitjes 

van de Iepenpage. 

 
Biotoop van A. iris, met Boswilg als waardplant op een natte standplaats (Foto: Hoffmann Ortwin). 
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Deze 3 soorten werden allen gevonden in een cirkel van ongeveer 500 m in een zeer gevarieerd 

biotoop van de bossen ten noorden van Uitbergen (Berlare). We starten onder leiding van Philippe 

Van de Velde aan de kerk van Uitbergen en rijden samen met de auto tot bijna aan de vindplaats van 

de Iepenpage. Meteen beginnen we te zoeken op de aanwezige Iepen maar ook de Zomereiken 

krijgen een beurt, weliswaar dan voor eitjes van de Eikenpage. Het is voor velen een eerste 

kennismaking met het mooie gebied. Tussendoor werden we didactisch onderlegd door Pieter en 

Philippe met info over de Grote weerschijnvlinder. Het is nuttig om te weten op welke Boswilg je de 

rups moet zoeken, de waardplant van deze grote bosvlinder. Deze dagvlinder blijkt een voorkeur te 

hebben voor Boswilg die eerder in de schaduwzijde staat en liefst op een vochtige standplaats (lees 

aan water) Er wordt meteen ook bij verteld dat de kans op vondst zeer klein is en zelfs experten 

zelden deze rupsen vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook vandaag geen vondst is gedaan. 

Maar je leert wel veel bij over het biotoop en vliegplaatsen van deze spectaculaire dagvlinder. 

De rups is rond deze tijd van het jaar net geen 1 cm lang en schuilt in de vork van 2 takken die 

ongeveer 2 à 3 jaar oud zijn. De rups overwintert ook in deze toestand en neemt als schutkleur de 

kleur van de takken aan. Je moet dan ook heel gericht kijken om er al één te vinden. 

Van de Kleine ijsvogelvlinder werden ook geen rupsen gevonden, alsook geen eitjes van de 

Iepenpage. Wel werden er eitjes gevonden van Favonius quercus (Linnaeus, 1758), de Eikenpage. Het 

was al eerder geweten dat deze soort daar goed voorkomt. Deze keer was het Ortwin Hoffmann die 

de gelukkige mocht zijn om de eitjes te vinden. Als beloning mocht hij na de excursie trakteren in de 

plaatselijke kroeg ‘De Zwaan’. Ondanks de karige vondst toch een geslaagde dag! 

 
Enkele leden van de VVE WG Dagvlinders op zoek naar de rupsen van de Grote weerschijnvlinder op Boswilg  

(Foto: Hoffmann Ortwin). 


