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Zoektocht naar eitjes van Satyrium ilicis (Esper, 1779)  

Bruine Eikenpage 
Maldegemveld 

 
 

Aanwezig: COUCKUYT Jurgen, CUVELIER Sylvain, VAN DE KERCKHOVE Omer, Van de Velde Philippe, 

VANLANDSCHOOT Marleen, VANTIEGHEM Pieter en VERCAEMER Annick. 

Geëxcuseerd: BOSMANS Johan, BRUGGEMAN Chris, HOFFMANN Ortwin, PARMENTIER Laurian, STRUYVE Tim, 

VERVAEKE Jacques en WINDEY Raphael. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tijdens de ledenvergadering van de V.V.E. in januari werd met Tim Struyve het plan 

opgevat om eitjes te gaan zoeken van de Bruine Eikenpage in de regio van Ursel. Johan 

Bosmans regelde de practische zaken en op zaterdag 22 februari, van 14 tot 17 uur, 

werden we door Annick Vercaemer en Marleen Vanlandschoot gegidst.  Er zijn 

uitgebreide beheerswerken gebeurd én het ziet er nu al knap uit en is nog meer belovend 

voor de komende jaren.  

 

Heel wat kleine zomereikjes zijn over het hele gebied aanwezig wat hoopvol is indien de 

Bruine Eikenpage de vorige jaren zou hebben weten te overleven wanneer het een veel 

meer gesloten bosgebied was.  

 

Er werd vooral laag gezocht naar eitjes al kon er ook af en toe niet worden weerstaan om 

eens op typische plaatsen voor de Eikenpage, eindknoppen van zomereik, te kijken. 

 

We konden helaas geen eitjes vinden van de doelsoort, S. ilicis. Toch lijkt gericht verder 

zoeken tijdens de vliegtijd zeker noodzakelijk. 

 

Wel werden op drie plaatsen eitjes gevonden van de Eikenpage, F. quercus.  

- 2 eitjes werden gevonden op: 51.155537N  3.466400E. 

- 1 eitje niet al te ver op: 51.155931N  3.465972E. 

- Laatste eitje op een vijfhonderd meter op: 51.160540N  3.463703N. 

 

Met dank aan Pieter Vantieghem om ze mooi in beeld te brengen en voor het uitlenen 

van de foto’s. 

 

Spijtig genoeg konden we achteraf niet meer napraten want het Jagershof is actueel 

gesloten maar niet te min met dank aan Marleen & Annick voor de prima en aangename 

gidsbeurt. Hiermee ook al een afspraak voor het najaar 2014 met een bezoek aan de 

Sleedoornpage eitjes in het Heuvelland (West-Vlaanderen). 
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