factsheet
Natuurwetgeving
Sinds het in werking treden van de Wet natuurbescherming
per 1 januari 2017 is de Bruine eikenpage beschermd.

Bruine eikenpage
Verspreiding
Bruine eikenpage komt verspreid voor in de omgeving van kleine, lage eikjes
die in de schaduw van hogere bomen staan op de hogere, arme zandgronden
in het binnenland, de duinen en Zuid-Limburg. Tot omstreeks 2010 was deze
vlinder nog in Boswachterij Staphorst aanwezig. Oudere waarnemingen zijn
ook bekend uit Oost-Twente, Sallandse Heuvelrug en bij Zuidwolde.
Recent is Bruine eikenpage in Midden- en Oost-Nederland alleen ten zuiden
van Nijmegen waargenomen.

Bruine eikenpage in rusttoestand.
Foto: Marian Schut, Apeldoorn

De vlinders besteden relatief veel tijd aan nectar drinken op Braam,
Wilde liguster, Vuilboom, Jacobskruiskruid en Koninginnenkruid.
Kaartbron: NDFF (2017)

Kenmerken
De grondkleur van de bovenkant van de vleugels
is donkerbruin; bij het vrouwtje bevindt zich
op de voorvleugel een oranje vlek die bij het
mannetje ontbreekt. Over de onderkant van
de achtervleugel loopt een dunne rij kleine witte
vlekjes. De rode maanvlekjes langs de achterrand
van de onderkant van de achtervleugel zijn aan
beide zijden zwart gerand. De achtervleugel
heeft een klein staartje; soms bevindt zich
bij het staartje een blauwe vlek.

tijd aan nectar drinken op Braam, Wilde liguster,
Vuilboom, Jacobskruiskruid en Koninginnenkruid.
Op dergelijke plaatsen zijn vlinders moeilijk waar
te nemen vanwege hun bruine schutkleur en
het feit dat ze lang stilzitten.
De hoogste trefkans is het zoeken naar beige
eitjes in herfst en winter op takken van kleine
kwijnende eikjes met een lengte van 30 tot
150 centimeter. Eitjes worden gevonden langs
de stam en onderste takken op een hoogte
van enkele centimeters boven de grond tot 60
centimeter.

Inventarisatie
Bruine eikenpage is afhankelijk voor de ei-afzet
en de rupsen van jonge, slecht groeiende (zomer)
eikjes langs zonnige bosranden. Daarnaast moet
voldoende nectar van bijvoorbeeld bloeiende
braamstruiken aanwezig zijn.
De vlinder vliegt in één generatie van half juni tot
begin augustus. De vlinders besteden relatief veel

Behoud en beheer
Het is belangrijk om lage zomereikjes die als
voortplantingslocatie worden gebruikt te ontzien
bij maai- en kapwerkzaamheden.
Gefaseerd afzetten van struweel, bosranden en
houtwallen met Zomereik maakt dat er altijd
eiken van verschillende leeftijd aanwezig zijn en
daarmee geschikt biotoop voor Bruine eikenpage.

Wat te doen bij beschadigen of
vernietigen van voortplantingsplaatsen
Als beplanting met eitjes van Bruine eikenpage
door ingrepen of ruimtelijke ontwikkelingen
verdwijnen, is het verplanten van eikjes met
eitjes in het winterseizoen een optie. Ook kunnen
takken met eitjes worden afgeknipt en in
een te behouden zomereikje worden geplaatst,
zodat de rups in het voorjaar het boompje in kan
kruipen voor voedsel.
Voor dergelijke handelingen is het aanvragen
van een ontheffing Wet natuurbescherming aan
de orde. Ecogroen kan u helpen bij het indienen
van een dergelijke aanvraag en het opstellen van
een projectplan. Ook kunnen wij de ecologische
begeleiding in het veld organiseren.

> Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met:

Martin Heinen
Adviseur ecologie
(06) 288 854 30
m.heinen@ecogroen.nl
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