Tabel 3

Iepenpage Satyrium w-album
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

-

Een vrij kleine bruine vlinder (vleugel-

Schonen

-

lengte 15 mm). Op de onderzijde van de

Baggeren

-

achtervleugel zit een dunne witte lijn in

Begrazen

-

de vorm van een W en is een oranje baan

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend:

met een zwarte rand aanwezig. Aan de

Iepen met iepenpage ontzien.

achtervleugel zit een staartje.

Onderhoud waterkeringen

-

Foto: Liesbeth Leusink/

Onderhoud verhardingen

-

Bureau Waardenburg
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode, aanvullend: Iepen met iepenpage
ontzien of desnoods boom verplaatsen in de
winterperiode.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

In iepen op zonnige, beschutte plaatsen. In gladde
iep, ruwe iep en cultivars. De iepen staan in bosranden, parken, grote tuinen en in open (vochtige)
bossen.

Gebruik van het leefgebied

De iepenpage zit het grootste deel van zijn leven in
boomkruinen van forse iepen. Soms komt hij naar
beneden om te foerageren. Eitjes worden op knoppen
van de iep afgezet (meestal bij de eindknop). Rupsen
rusten en verpoppen zich aan de onderzijde van
bladeren. Soms verpoppen de rupsen ook aan een
bladstengel of een takje. De iepenpage is honkvast.

soort niet waargenomen

Wel verlaten sommige exemplaren de oude boom om

soort (recent) waargenomen

een nieuwe iep in de omgeving te koloniseren.
Voornaamste voedselbronnen

Rupsen: bloemen en knoppen, later ook zaden en
bladeren van verschillende soorten iep. Vlinders:
honingdauw en boomsappen. Soms met nectar van
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braam en diverse kruiden.
Leefwijze door het jaar heen

Vliegperiode: van half juni tot begin augustus. Eitjes
worden tussen half juli en half augustus afgezet. De
eitjes overwinteren. Rupsen zijn vanaf half maart tot
begin juli aanwezig.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Iepenpage Satyrium w-album
Aanbevelingen

- Bij rooien van iepen dient altijd eerst nagegaan te
worden of de iepenpage voorkomt op de boom.
- Iepenziekte bestrijden.
- Geschikte standplaatsfactoren (zon en beschutting)
rondom de iepen behouden. Wanneer een boom
verplaatst wordt dient hij op zijn nieuwe plaats op
een zonnige en beschutte plaats te staan.
- Voldoende grote en vruchtdragende iepen
behouden.
- Nieuwe iepen aanplanten.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Op enkele plaatsen in Zuid-Limburg (Heerlen,
Kerkrade). Waarschijnlijk ook in de buurt van
Nijmegen en recent in Noord-Brabant.

Rode lijst

Ernstig bedreigd

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Wyhoff & Van Swaay, 1995. Maes & Van Dyck, 1999
Websites: www.vlindernet.nl;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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