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De eik is samenscholingsplaats voor

mannetjes, er wordt gebaltst,

gepaard, eitjes worden gelegd

dichtbij de nieuwe knoppen aan de

buitenste twijgjes. De eik is

waardplant voor de rups. De vlin-

ders besteden slechts 10% van hun

activiteit aan drinken: hoofddrankis

de honingdauw, een afscheidings-

product van bladluizen. Ook hier-

voor hoeven de eikenpages de

boom niet uit. De lijst van nectar-

bloemen in de Atlas van Tax is

uiterst kort: guldenroede, braam,

akkerdistel, koninginnenkruid en

boerenwormkruid. Ik mis in dit rijtje

echter het sporkehout (vuilboom).

Met zijn kleine, onopvallende maar

toch wel nectarrijke bloempjes

werkt deze struik als een buddleja

op de eikenpages. Voor sporkehout

verlaten ze wel degelijk hun eik!

Bij het lopen van een monitoring-

route is onze blik meestal neer-

waarts gericht. Het heeft dan ook

jaren geduurd eer ik hem ontdekte

op mijn route: in 2004,eind juli en

begin augustus in een houtwal met

wilg, els, eik, braam en sporkehout,

gelegen langs sectie 12. In mijn (ver-

plichte) jaarverslagje over de route

voor Staatsbosbeheerrapporteerde

ik: "Eikenpage, een 'nieuwe'soort. Zit er

waarschijnlijk alveel langer, wordt snel

over het hoofd gezien. Voor eikenpa-

ges moet je namelijk boven ooghoog-

te in destruiken kijken. Sectie 12, een

akkerwal met eikjes (eiafzet, voedsel-

plant rups) en sporkehout (nectar).

Hieruitblijkt weerhet belang van

boomsingels voor dagvlinders: ook het

bontzandoogje profiteert hiervan."

Houtsingels zijn kleine landschaps-

elementen, zij zorgen voor beschut-

ting en microklimatologische

omstandigheden. Bij het inspecte-

ren van mijn vlinderroutein april

2005 bleek de akkerwal langs sectie

12 volledig, maar dan ook echt vol-

ledig met de grond gelijk gemaakt...

Dat wordt in 2005 geen eikenpages

meer op mijn route. •
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Bijna alle kleine pages bezitten een

kort staartje aan de achtervleugel.

De onderlinge determinatiekenmer-

ken bevinden zich aan de onderzij-

de van de achtervleugel. Meestal

houden deze vlinders hun vleugels

gesloten, zodat de onderzijde goed

is te zien. Het lijkt alsofalle kleine-

pagepakjes zijn ontworpen door

dezelfdecouturier: streepjes, vlekjes

en staartjes vormen variaties op het-

zelfde thema.

Eikenpages zijn algemener dan de

verspreidingskaartjes doen vermoe-

den. Zij worden gauw over het

hoofd gezien doorhun verblijf hoog

in de bomen, De wereld van een

eikenpage is vaak niet groter dan

een forse eik.


