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Verslag veldactiviteit 2015-07-04 

Inventarisatie Satyrium w-album (Knoch, 1782) te Berlare en Appels. 

Verslag door Philippe Van de Velde 

Aanwezig: HOFFMANN Ortwin, MAERTENS Dave, MAERTENS Margot, MAERTENS  Nand, RONSSE Etienne, 

VAN BRUSSEL Didier, VAN DE VELDE Philippe, VAN POUCKE Piet 

Doelsoort: Satyrium w-album (Knoch, 1782), de Iepenpage. 

Beschrijving: Op zaterdag 4 juli 2015 is het zeer warm weer (boven 30° Celsius) .  

Dit warm weer vertaalt zich in weinig waarnemingen van dagvlinders op open en zeer zonnige 

locaties. 

Op 22 juni 2014 werden de eerste 5 exemplaren van de Iepenpage, Satyrium-w-album ( Knoch, 

1782), waargenomen te Uitbergen in de Maaidonkbossen, door Philippe Van de Velde. Naar 

aanleiding van deze vondst werd in de loop van de winterperiode 2014-2015 uitgekeken naar andere 

bestanden van de Iep in de regio Berlare.  

Twee veldactiviteiten werden gepland door de VVE WG DV om op te volgen hoe het met enkele 

recent gevonden Oost-Vlaamse populaties gaat.  

Op 20 juni werd eerst nabij Gavere, bij minder goede weersomstandigheden, bevestiging gebracht 

(Link) en op 4 juli ging de tweede activiteit door in de omgeving van Berlare en Appels. Daarbij zijn in 

totaal 4 locaties bezocht (Fig. 1). 

Beschrijving: 

Locatie 1 (Fig. 2),  

betreft de gekende plaats van voorkomen van de Iepenpage. Op deze locatie werd er in 2015, voor 

de inventarisatie van 4 juli, al bevestigd dat de Iepenpage er voor het 2de jaar op rij aanwezig is. Om 

het zoekbeeld echter te versterken van de aanwezige deelnemers wordt deze locatie als eerste 

bezocht. We hopen ook in deze omgeving A. iris (Grote weerschijnvlinder) en L. camilla (Kleine 

ijsvogelvlinder) te zien. Beide soorten zijn respectievelijk met zekerheid vanaf 2013 en vanaf 2014 

gezien zijn. 

 

http://www.phegea.org/Dagvlinders/Documenten/VV_WG_DV_2015_02_28_Semmerzake_Satyrium_w-album.pdf
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Fig. 1. Bezochte locaties omgeving Berlare.  

Locatie 1: Maeydonkbossen te Uitbergen. Locatie 2: Scheldedijk te Berlare (Paardenweide). Locatie 3: 

Berlarebroek. Locatie 4: Oude Scheldemeander te Appels. 

 
Fig. 2. Biotoop Iepenpage te Uitbergen (Foto: Hoffmann Ortwin). 

Aangekomen op de locatie zien we vrijwel onmiddellijk met zekerheid één exemplaar van de 

Iepenpage vliegen. De vlinder is echter weinig actief. De temperatuur is reeds vrij hoog en dit heeft 

mogelijks zijn invloed op de activiteit van deze soort. Op 26 juli zal Daan Van Eenaeme er drie 

exemplaren bevestigen en fotograferen (Fig. 5-6). Aansluitend wordt ook het aanpalend DDS-Bos 

bezocht. 
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Locatie 2, 

is de “Paardenweide” te Berlare die bestaat uit een oud populierenbos en een jonge aanplant. Vooral 

langs de zijde van de Scheldedijk staan in de bosrand van het oud populierenbos meerdere mooie 

grotere Iepen. Deze locatie is reeds langer gekend bij de verslaggever en werd ook enkele keren 

bezocht tijdens de vliegperiode echter zonder succes. Ook ons bezoek van 04 juli 2015 is negatief 

voor wat betreft de Iepenpage.  

Locatie 3 (Fig. 3), 

het Berlarebroek is een ANB-domein dat voornamelijk bestaat uit oude populierenbestanden. Deze 

bestanden worden geleidelijk aan omgevormd naar bestanden met inheems loofhout. Er zijn ook 

wilgenbroeken rond de oude turfputten en er is groot volume aan (staand) dood hout. 

Fig. 3. Bosrand met Iep (ook dode exemplaren) in Berlarebroek. (Foto: Hoffmann Ortwin). 

Het iepenbestand op foto (Fig. 3) is aan de rand van een naar inheems loofhout omgevormd 

populieren bestand. 

Op vrijdag 3 juli 2015 is door de verslaggever op deze locatie een eerste waarneming gebeurd van 2 

exemplaren van de Iepenpage. In de top van de op figuur 3 aanwezige Iepen zijn 2 rond elkaar 

draaiende kleine donkere pages gezien. Op basis van de vliegkenmerken is deze waarneming als 

Iepenpage gedetermineerd. Er zijn echter geen exemplaren met de verrekijker zittend waargenomen 

om absolute zekerheid te krijgen. We hopen tijdens onze inventarisatie deze waarneming te 

bevestigen, echter zonder succes. Op 01 augustus 2015 is de locatie nogmaals bezocht met het doel 

de Iepenpage te bevestigen maar tevens zonder succes. Het wordt dus uitkijken naar 2016 om alsnog 

deze locatie te bevestigen voor Iepenpage. 
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Locatie 4 (Fig. 4);  

de oude Scheldemeander gelegen aan het Veer te Appels bestaat uit gemengd loofbos. Deze 

meander is in beheer bij het ANB. Langs de oude loop van de Schelde vinden wij regelmatig grotere 

Iepen. Deze bomen hebben we nauwkeurig afgespeurd. Er werden echter geen Iepenpages 

waargenomen. 

Fig. 4. Beeld van de oude Scheldemeander. (Foto: Hoffmann Ortwin). 

Doorheen het gebied loopt het wandelpad. In de schaduw van de bomen zien we nog meerdere 

soorten dagvlinders. 

Op 09 juli 2015 is door de verslaggever de locatie nogmaals bezocht. Vanop de Schelde dijk werden 

enkele vrijstaande Iepen ongeveer een half uur lang geobserveerd, echter zonder succes. Langs de 

Scheldedijk gaan we terug naar de veerboot en we drinken aan de overzijde in taverne ’ t Veerhuis 

een zeer verfrissend drankje. 
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Fig. 5. Satyrium w-album, Berlare, 26.vii.2015.        Fig. 6. Satyrium w-album, Berlare, 26.vii.2015. 

(Foto’s: Van Eenaeme Daan) 

Waarnemingen:  

  Locatie 

Soort 1a 1b 2 3 4a 4b 4c 

G. rhamni 1 1    2  

P. brassicae 3 4    3  

P. napi    2  4  

P. rapae  15 17 18 7 28 3 

A. levana  1      

A. hyperantus    4    

M. jurtina 19 6  1  1 2 

P. aegeria 1     2  

P. c-album 7 6  3  1  

V. atalanta 1   1 1 3  

A. agestis      3 1 

C. argiolus 3  1  1 2 1 

P. icarus       1 

S. w-album 1       

O. sylvanus 5 2  2  4  
Tab. 1. Waargenomen aantallen dagvlinders, per soort en locatie.  

- 1a: Uitbergen, Maeydonkbossen; 1b: Uitbergen, DDS-bos.  

- 2: Berlare, Paardenweide. 

- 3 Berlare, Berlarebroek. 

- 4a: Berlare, ’t Veerhuis; 4b: Appels, oude Scheldearm; 4c: Appels, Scheldedijk. 

 

Met dank aan Ortwin Hoffmann voor het fotoverslag en het noteren van de waarnemingen. 

Met dank aan de deelnemers. 


