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1 Samenvatting
Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Sleedoorn‐ en Iepenpage in Limburg. Sensibilisatie,
verspreidingsonderzoek, en advies’. Dit project werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd
gecofinancierd door de Provincie Limburg. In dit project lag de nadruk op het sensibiliseren van het
vrijwilligersweefsel, het vergaren en actualiseren van de verspreidingsgegevens en het formuleren van
beheer‐ en inrichtingsadvies.
De Sleedoornpage (Thecla betulae) werd zowel voor de periode voor 1991 als tussen 1991 en 1999
beschouwd als ‘bedreigd’ in Vlaanderen (Maes & Van Dyck 1999). De soort werd in die periode vooral
aangetroffen in de provincie Vlaams‐Brabant. Intens onderzoek in Vlaams‐Brabant tussen 2000 en
2010 toonde aan dat de soort in deze provincie wijd verspreid was. In de recente Rode lijst (Maes et
al. 2011) wordt de soort als ‘Momenteel niet bedreigd’ beschouwd. Hoewel het aantal waarnemingen
van de soort sterk toegenomen is in Vlaanderen, zijn er voor Limburg voor diezelfde periode erg weinig
gegevens. De goed opgevolgde populatie van de soort in Nederlands Limburg blijkt het erg moeilijk te
hebben om stand te houden, dit in tegenstelling tot populaties in bv. de Veluwerand. De laatste jaren
werden enkele waarnemingen verricht in de gemeente Riemst. Dit was een hoopvol signaal daar de
voorgaande waarnemingen in de Belgische provincie Limburg reeds van begin 2000 dateerden. De
gemelde negatieve trend in Nederland en de geringe kennis van deze soort in Limburg vormde één van
de hoofdredenen om te pleiten voor een onderzoek naar het actuele voorkomen van deze soort.
Binnen de projectperiode (2018‐2020) werden 250 waarnemingen (incl. 0‐waarnemingen) verricht van
de Sleedoornpage in Limburg. Dit vormt 86% van alle Limburgse waarnemingen aanwezig in
www.waarnemingen.be. In eenzelfde periode werden in totaal 81 Sleedoornpages (alle stadia) gemeld
in Limburg. Dit vormt 65% van het totale aantal aan ingevoerde Sleedoornpages in
www.waarnemingen.be binnen Limburg. De Sleedoornpage werd in de periode 2018 en 2020 ondanks
gerichte zoekacties in het grensgebied met Vlaams‐Brabant en een ruimere regio in zuid/zuidoost
Limburg (incl. gans Voeren) enkel teruggevonden binnen bekende leefgebieden van de soort.
Sleedoornpage is in Limburg momenteel beperkt aanwezig in 1) het uiterste oosten van Voeren waar
de soort voorkomt als grensoverschrijdende meta‐populatie die strekt tot in Nederland en 2) in de
oostelijke helft van gemeente Riemst met als bolwerk de onmiddellijke omgeving van de Tiendeberg
te Kanne. Ook in deze leefgebieden moet hard gezocht worden om Sleedoornpage‐eitjes aan te
treffen. Hoewel het zuidoosten van Limburg en Voeren er landschappelijk optimaal uit zien voor
Sleedoornpage, scoort deze regio ondergemiddeld. Ondankt gerichte zoekacties kon de soort niet
aangetroffen worden in het westen van Voeren en in de zuidelijke Leemstreek in zones (Tongeren,
Lanaken, etc). die grenzen aan het actuele verspreidingsgebied van Riemst.
De Iepenpage (Satyrium w‐album) was anno 2007 een vlindersoort waarvan zeer weinig bekend was
in Vlaanderen. Ze stond in de Dagvlinderatlas bekend als ‘zeer zeldzaam’ in de periode 1991‐1999 en
‘zeldzaam’ voor 1991 (Maes & Van Dyck 1999). Er was sprake van een achteruitgang. Wegens gebrek
aan gegevens is de soort op de Rode lijst van 1999 opgenomen als ‘Onvoldoende gekend’. De
belangrijkste conclusie van de auteurs was: gericht verspreidingsonderzoek naar deze soort is
noodzakelijk. Natuurpunt Studie deed in de periode 2008‐2012 intensief onderzoek naar Iepenpage in
de provincie Vlaams‐Brabant, in het kader van drie opeenvolgende provinciale projecten. Deze studies
maakten duidelijk dat de vlinder er nog wijd verspreid voorkomt. Er werden tientallen nieuwe
populaties ontdekt! Maar de soort bleek anderzijds wel te ontbreken in het zuidoostelijk deel van deze
provincie, aansluitend bij de provincie Limburg, ondanks het voorkomen van de waardplant.
Tijdens de projectperiode werd volop ingezet op verspreidingsonderzoek. Op basis van luchtfoto’s,
waarnemingspunten van iepen (Ulmus spec.), expert judgement, etc. werden locaties/zones
geselecteerd die kansrijk leken voor de soort. Naast deze geselecteerde locaties werd op zowat elke
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relevante plaats waar iepen werden aangetroffen in een zone waar het voorkomen van de Iepenpage
nog niet bekend was, gestopt. Er werden hierdoor tal van nieuwe populaties ontdekt wanneer er
gestopt werd bij een iep langs de weg. De soort werd buiten alle verwachtingen veel ruimer
aangetroffen in de provincie Limburg dan voorheen gedacht. Binnen de projectperiode (2018‐2020)
werden in totaal 214 waarnemingen (incl. 0‐waarnemingen) verricht van Iepenpage. Dit vormt 97%
van het aantal ingevoerde waarnemingen in de databank www.waarnemingen.be. In totaal werden er
182 Iepenpages gemeld. Dit aantal vormt 95% van het totale aantal Iepenpages die opgenomen
werden in de databank www.waarnemingen.be.
De soort werd verspreid aangetroffen doorheen min of meer gans de provincie Limburg. Daar waar je
in Limburg een iep aantreft, beter nog een landschap met iepen, kan je Iepenpage verwachten.
Iepenpages werden ontdekt in bijzonder mooi ontwikkelde bocage‐landschappen in de Leemstreek,
robuuste iepen in verstedelijkt gebied, van de zandgronden in Beringen tot de vloeiweiden in noord‐
Limburg, tot in voortuinen op ornamentele en grootbladige varianten van iepen‐cultivars. De
Iepenpage heeft Limburg in een razendsnel tempo weten te koloniseren en de populatie
hoogstwaarschijnlijk doorgezet worden in de toekomst. Er zijn enkele zones waar de soort moeilijk
vaste voet aan de grond lijkt te krijgen. Vooral de fruitteelt‐ en akkerplateau‐regio tussen Sint‐Truiden
en Tongeren blijkt een moeilijk in te nemen regio. Ook in het uiterste noordoosten van Limburg werd
de soort ondanks gerichte zoekacties (nog) niet aangetroffen. Het lijkt echter slechts een kwestie van
tijd voor ook binnen deze zones geschikte leefgebieden gekoloniseerd zullen worden door de
Iepenpage.
In de loop van het project werd volop geïnvesteerd in het sensibiliseren en activeren van het
vrijwilligersnetwerk van Limburgse vlinderliefhebbers. Door de sensibilisatie participeerden tal van
personen aan de projecten. Hierdoor heeft het onderzoek, op een zeer kostefficiënte manier, geleidt
tot het vergroten van de ecologische kennis van de soorten bij de deelnemende vrijwilligers en de
actualisatie van de verspreidingsgegevens. Om te komen tot een succesvolle samenwerking met
vrijwilligers is het aanbieden van een goede ondersteuning en een algemene coördinatie essentieel.
Buiten de educatieve meerwaarde die door deze onderzoeksprojecten ontstond, vormt de participatie
van tal van geïnteresseerden tevens in een groter draagvlak voor de soort wat de duurzaamheid ten
goede zal komen.
In dit rapport wordt veel aandacht besteed aan advies rond beheer en inrichtingen die de soorten ten
goede kan komen tussen kennis enerzijds (verspreiding en ecologie) en de praktijk of concrete
soortbescherming anderzijds. Allereerst worden de kenmerken van het leefgebied kort en bondig
beschreven, hierna komen de belangrijkste bedreigingen aan bod. Tenslotte worden inrichtings‐ en
beheermaatregelen geformuleerd. In dit laatste onderdeel wordt in detail uitgewerkt welke
maatregelen er getroffen kunnen worden om het leefgebied van de Sleedoorn‐ en Iepenpage te
verbeteren. Hierbij wordt ingegaan op verschillende onderdelen.
In een laatste luik wordt voor zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage een uitgebreide ecologische soortfiche
toegevoegd. Deze ecologische fiches vormen een bundeling van zowat alle beschikbare ecologische
kennis van de soorten en gaat dieper in op verspreidingsgegevens.
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2 Inleiding
De Iepenpage en Sleedoornpage zijn beide attractieve maar zeldzame dagvlindersoorten. Het zijn
typische soorten van een bocagelandschap waarin natuurlijke verbindingen fungeren als functioneel
leefgebied maar ook als migratieroute tussen leefgebieden. Recent resulteerden gerichte
onderzoeksprojecten in andere provincies in tal van bijkomende verspreidingsgegevens en een
toegenomen ecologische kennis van beide soorten. De provincie Limburg hinkte op vlak van kennis
van de actuele verspreiding achterop. Enkel middels kennis van het actueel voorkomen van beide
soorten kan er doeltreffend advies gegeven worden en zinvolle beheer‐ en beschermingsmaatregelen
genomen worden. Zowel in Vlaanderen als het buitenland is immers aangetoond dat gerichte
maatregelen (bv aanplanten van hagen, optimalisatie bosrandbeheer, etc) een grote meerwaarde
kunnen betekenen voor deze zeldzame soorten. Vermits er een groot kennishiaat was waar de soorten
voorkomen in Limburg én waar zich de kansen en knelpunten voor de soorten bevinden, werd in dit
project vooral gefocust op:
1/ een betere kennis verwerven van het historische en actuele voorkomen van de soorten, zowel via
onderzoek als door het motiveren en opleiden van vrijwilligers die in de betreffende regio wonen;
2/ het formuleren van gericht advies voor beheer‐ en inrichtingsmaatregelen op terrein.
Op deze manier kan de vergaarde kennis na dit project efficiënt ingezet worden om te komen tot acties
op terrein die de soorten ten goede komen.

Figuur 1 De Sleedoornpage is een kleine maar mooie dagvlinder. Door zijn mysterieuze leefwijze wordt de vlinder
slechts zelden waargenomen. Het zoeken naar de eitjes in de winter vormt de meest efficiënte
inventarisatiemethode. (foto: Diane Appels)

8

3 Doelstelling
Het project heeft als doelstelling het vergroten van de kennis van de actuele verspreiding van zowel
Sleedoorn‐ als Iepenpage in Limburg en een verhoogde betrokkenheid binnen de natuursector en het
vrijwilligersweefsel voor beide soorten. Daarnaast willen we met deze soorten tevens het ecologische
belang aantonen van een kleinschalig landbouwlandschap of bocagelandschap met zijn typische
mozaïekpatroon met o.a. graslanden, bosjes en kleine landschapselementen als houtkanten, hagen,
holle wegen, etc. Beide pages zijn enigmatische en attractieve dagvlinders. Ze kunnen samen met
soorten als Hazelmuis, Grauwe klauwier, etc fungeren als paraplusoorten om zowel het behoud én de
uitbreiding van dit type landschap te faciliteren.
In dit project wordt tevens beheeradvies gegeven. Door de beheerders attent te maken op de
aanwezigheid en de levenscyclus van de mooie pages, kan meer begrip opgebracht worden voor een
duurzaam beheer.
Onze ervaring is dat eens vrijwilligers gemobiliseerd en geprikkeld werden om gericht naar deze
soorten op zoek te gaan, ze dit blijven doen na afloop van het project. Dit resulteert in bijkomende
gegevens en/of monitoring van de gekende populaties.

Figuur 2 De Iepenpage blijkt een lichte voorkeur te hebben voor houtkanten en bosranden. (Ilf Jacobs)
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4 Sensibilisatie
4.1 Inleiding
Onbekend is onbemind. Er is lange tijd onvoldoende rekening gehouden met Sleedoorn‐ en Iepenpage
in de praktijk van het natuurbeheer en –behoud wegens gebrek aan kennis van hun verspreiding en
habitatvereisten.
In de provincie Vlaams‐Brabant is hierin drastisch verandering gebracht door een aantal
onderzoeksprojecten, met een effect dat reikt tot in Limburg. Door de extra aandacht die naar de
soorten gegaan is en via het verspreiden van de kennis van de efficiëntste onderzoeksmethode,
werden er kort voor voorliggend project van start ging, van beide soorten reeds waarnemingen verricht
in zuidoost Limburg. Deze waarnemingen waren echter beperkt en fragmentarisch. Uit dit rapport zal
blijken dat we hierin verandering hebben gebracht.

4.2 Methodologie sensibilisatie
Een provincie‐dekkend onderzoek naar de verspreiding van Sleedoorn‐ en Iepenpage dat volledig
uitgevoerd wordt door professionelen is niet haalbaar, noch op financieel vlak, noch qua
tijdsinvestering. Daarom werd er sterk ingezet op het sensibiliseren en activeren van het
vrijwilligersnetwerk.
4.2.1

Prikkelen van interesse en sensibiliserende mails

Er werden verschillende sensibiliserende mails gestuurd om de vrijwilligers warm te maken én houden
voor het project en hen te informeren over de onderzoekmethoden en voorlopige resultaten.
Er werd een selectie gemaakt uit de lange lijst van vrijwilligers die voldeden aan een aantal
vooropgestelde criteria:
‐ aantallen ingevoerde waarnemingen van dagvlinders in Limburg in www.waarnemingen.be
‐ aantal verschillende soorten dagvlinders ingegeven in Limburg in www.waarnemingen.be
Een voorbeeld van mail die gericht werd aan een selectie van de 500 top‐waarnemers voor dagvlinders
in Limburg wordt hieronder weergegeven.
Besten
Op 1 januari 2019 gaat het project ‘Opsporen van kansen voor de Iepen‐ en Sleedoornpage in
Limburg’ van start. Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door provincie Limburg en maakt
deel uit van de Limburgse Biodiversiteitsprojecten (zie http://www.limburg.be/loket#64129). Meer
achtergrondinfo over het project is terug te vinden als bijlage.
De Iepenpage en Sleedoornpage zijn beide attractieve maar zeldzame dagvlindersoorten. Het zijn
typische soorten van een bocagelandschap waarin natuurlijke verbindingen fungeren als functioneel
leefgebied maar ook als migratieroute tussen leefgebieden. Vooral in het zuidoosten van Limburg is
het geprefereerde habitat voor beide soorten aanwezig. Recent resulteerden een aantal gerichte
zoekacties in waarnemingen van beide soorten. Zowel in Vlaanderen als het buitenland is aangetoond
dat gerichte maatregelen (bv aanplanten van hagen, optimalisatie bosrandbeheer, etc) een grote
meerwaarde kunnen betekenen voor deze zeldzame soorten. Vermits er een groot kennishiaat is waar
de soorten momenteel voorkomen én waar zich de kansen en knelpunten voor de soorten bevinden,
focust dit project vooral op:
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1/ een betere kennis verwerven van het actuele voorkomen van de soorten, zowel via onderzoek als
door het motiveren en opleiden van vrijwilligers die in de betreffende regio wonen;
2/ het formuleren van gericht advies voor beheer‐ en inrichtingsmaatregelen op terrein.
Op deze manier kan de vergaarde kennis na dit project efficiënt ingezet worden om te komen tot acties
op terrein die de soorten ten goede komen.
Winterperiode ideaal om SLEEDOORNPAGE te inventariseren
In tegenstelling tot vele andere soorten is de Sleedoornpage het beste te inventariseren door gericht
te zoeken naar de op Sleedoorn afgezette eitjes tijdens de winterperiode. De eitjes, die eruitzien als
kleine witte golfballetjes, zijn voor het geoefende oog goed op te sporen daar ze sterk contrasteren
tegen de donkere twijgen van de Sleedoorn.
We zijn specifiek op zoek naar vlinderliefhebbers die samen met het projectteam deze én volgende
winter op zoek gaan naar eitjes van Sleedoornpage. Er wordt gestart met inventarisaties binnen de
regio’s met meeste kans op succes. In het zuidoosten van Limburg wordt gericht geïnventariseerd in
focusgemeenten Voeren, Riemst, Lanaken, Tongeren en Bilzen. Maar ook gemeenten Halen en
Lummen zijn kansrijk door de aanwezigheid van nabijgelegen populaties in de Demervallei in Vlaams‐
Brabant.
Verspreidingskaarten Sleedoorn‐ en Iepenpage en Adoptiehokken
Via onderstaande link hebben jullie toegang tot een kaart waarin tal van gegevens verwerkt zijn. Zo
zijn zowel de waarnemingen van Sleedoorn‐ en Iepenpage weergegeven als hun waardplanten
Sleedoorn en iepen en tevens alle verrichte 0‐waarnemingen, daar waar dus gezocht werd maar de
soort niet gevonden werd. In het paneel langs de linkerkant van het scherm kan je de verschillende
lagen aan of uitzetten.
Link naar kaart met verspreidingsgegevens van Sleedoornpage, Iepenpage, Sleedoorn en iepen:
https://drive.google.com/open?id=1htwL0Wsi38BCLMdp‐w2MhbsFvUM&usp=sharing
Achtergrondinformatie
Sleedoornpage in Vlaams‐Brabant: verspreiding en ecologie in
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_sleedoornpage_vlaa
msl‐brabant_2010.pdf
Sleedoornpage
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_sleedoornpage_201
1.pdf
Om op een efficiënte manier de inventarisaties te organiseren én verdelen onder alle enthousiaste
vrijwilligers werd gans Limburg opgedeeld op basis van 5x5km‐hokken (UTM5). Via onderstaande link
is een kaart te zien van deze UTM5‐hokken. Voor elk UTM5‐hok zijn we op zoek naar iemand die in het
hok gericht op zoek wil gaan naar eitjes van Sleedoornpage. Als je een hok wil adopteren kan je je
naam invullen door op de kaart het hok aan te klikken, er verschijnt dan een gegevenstabel. Door op
het potloodje onderaan te drukken kan je je naam invullen in het veld SLEEDOORNP daar waar
momenteel een ‘?’ staat. Voor elk hok kunnen meerdere mensen zich opgeven, gelieve dan achter de
reeds aanwezige naam een komma en jouw naam toe te voegen.
Alle waarnemingen worden best zo snel mogelijk ingevoerd in www.waarnemingen.be waarbij met
voorkeur gewerkt wordt met de mobiele apps via de smartphone (Obsmapp en iObs). Om een goed
beeld te krijgen op het verspreidingsgebied van de soorten is het tevens erg belangrijk om 0‐
waarnemingen door te geven in www.waarnemingen.be. Dus zeker bij aantal ‘0’ ingeven op de locaties
waar gericht gezocht is zonder resultaat! We beschouwen een UTM5‐hok als geïnventariseerd als er
op minstens 5 ruimtelijk verspreide én geschikte locaties gericht naar de soort gezocht werd en de
waarnemingen en/of 0‐waarnemingen ingevoerd werden in www.waarnemingen.be
Link naar kaart waar de hokken voor zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage kunnen geadopteerd worden:
https://drive.google.com/open?id=1yC4V_RwGVhWJnRtFixLhC0N0pB8IL8e5&usp=sharing

11

4.2.2

Open activiteiten

Er werden open activiteiten georganiseerd om geïnteresseerden op te leiden om gericht te zoeken
naar beide soorten. De Iepenpage wordt geïnventariseerd in juni en juli door gericht te zoeken naar
de adulte dieren (vlinders), Sleedoornpage door gericht te zoeken naar de eitjes in de maanden
oktober‐februari.
Er werden voor beide soorten thema‐excursies georganiseerd waaraan geïnteresseerde
vlinderliefhebbers deelnamen.
4.2.2.1

Iepenpage

Het weer zat mee tijdens de piek van de vliegperiode in 2019. Dit stelde ons in staat om een brede
groep natuurliefhebbers aan te schrijven en hen uit te nodigen voor een thema‐excursie . Op basis
van de inschrijvingen van de thema‐excursie bleek dat de meeste geïnteresseerden uit het
noordoostelijke deel van Limburg waren. Daarom werd op 28/6 een succesvolle ‘Iepenpage‐excursie’
gehouden in Peer. Er waren 7 geïnteresseerde vrijwilligers aanwezig. Die dag en de volgende dagen
werden in de ruime regio minstens 5 nieuwe populaties ontdekt door het project‐ en
vrijwilligersteam!
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4.2.2.2

Sleedoornpage

Voorbeeld van een open activiteit in het kader van opleiding Sleedoornpage
9 februari 2020
Open activiteit ‐ Met de Vlinderwerkgroep op zoek naar eitjes van de Sleedoornpage in Zuidoost Limburg
In de provincie Limburg voert Natuurpunt Studie een project rond de Iepen‐ en Sleedoornpage uit. Specifiek voor die laatste
soort gaan we in de winter op zoek naar de vlindereitjes. Het zoeken naar de eitjes, die wat op kleine witte golfballetjes lijken,
blijkt de meest efficiënte manier om de verspreiding van deze mysterieuze soort vast te stellen.
Op heel wat locaties binnen provincie Limburg is reeds gericht gezocht naar de soort.
Op 9 februari wordt een open activiteit georganiseerd waarop iedereen welkom is. In Kanne is een gekende populatie
aanwezig van de Sleeedoornpage. In de voormiddag bezoeken we eerst natuurgebied de Tiendeberg. Hierdoor kan iedereen
een goed zoekbeeld ontwikkelen en ontdekken we hoogstwaarschijnlijk enkele eitjes. We zullen hierbij vergezeld worden
door de plaatselijke beheerders waardoor we tevens achtergrondinformatie zullen krijgen over het gebied, het beheer en
hun ervaringen met de soort.
Gelieve voor ’s middags uw eigen lunchpakket te voorzien. In een café in de buurt zullen we een korte middagpauze nemen.
Met de opgedane ervaring en het juiste zoekbeeld gaan we in de namiddag op zoek naar eitjes in de ruimere omgeving en
dit op locaties waar de soort tot nu toe niet van gekend is. Op deze manier draagt deze activiteit tevens bij tot betere kennis
van de verspreiding van deze bijzondere soort.
Concreet:
We starten om 10u aan de parking tegen het Albertkanaal onderaan de weg die de Tiendeberg opslingert.
Om 13u zakken we af naar Den Apostel waar we iets kunnen drinken bij ons middagmaal (lunchpakket zelf meenemen aub).
Einde voorzien tegen 16h30
Gelieve iets te laten weten indien je wenst deel te nemen aan deze activiteit. Ook welkom indien je enkel voor‐ of
namiddag kan!
Contactgegevens: Ilf Jacobs ‐ ilf.jacobs@natuurpunt.be ‐ 0490 44 57 39

4.2.3

Aanbieden gedetailleerde kaarten met verspreidingsgegevens

Een belangrijke vorm van ondersteuning van de geïnteresseerde en deelnemende vrijwilligers bestond
uit het aanbieden van online beschikbare kaarten met (historische) verspreidingsgegevens van zowel
Sleedoorn‐ en Iepenpage als hun waardplanten. Dit waren kaarten waarbij zowel de locaties met
historische waarnemingen (groene punten en km‐hokken) en de plekken waar de voorbije jaren
gezocht werd maar tot nu toe geen eitjes/vlinders aangetroffen werden, (rode punten) op werden
weergegeven. Verder bestonden de kaarten uit een UTM5‐raster van 5x5km en een achtergrond van
de meest recente luchtfoto in kleur.
Er werd getracht om zoveel mogelijk UTM‐hokken te laten ‘adopteren’ en vervolgens te laten
inventariseren door lokale vrijwilligers (eventueel fungerend binnen een natuurstudiewerkgroep).
Deze hoge resolutiekaarten op UTM5‐formaat waren raadpleegbaar via de online en interactieve kaart
die gedeeld werd met de vrijwilligers. Voorbeelden van geadopteerde UTM5‐hokken in de grensregio
met Vlaams‐Brabant wordt weergegeven als Figuur 3, voor zuidoost Limburg als Figuur 4.
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Figuur 3 Voorbeeld van interactieve 'adoptie-kaart' voor Sleedoornpage. Hierbij wordt een detail getoond voor de grensregio met Vlaams-Brabant.
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Figuur 4 Voorbeeld van interactieve 'adoptie-kaart' voor Sleedoornpage. Hierbij wordt een detail getoond voor zuidoost Limburg.
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5 Verspreidingsonderzoek
5.1 Aanpak van het onderzoek
Om de actuele verspreiding van Sleedoorn‐ en Iepenpage in Limburg te bepalen werd gewerkt in
verschillende fasen. De manier waarop te werk werd gegaan, wordt hieronder beschreven.
5.1.1

Alle beschikbare informatie samenbrengen over verspreiding van de soort

Zoals opgaat voor tal van soorten zijn er reeds heel wat gegevens aanwezig over de Sleedoorn‐ en
Iepenpage bij vrijwilligers, organisaties en instellingen. In een aantal gevallen zijn deze gegevens reeds
aanwezig in GIS‐lagen, maar doordat ze niet gecentraliseerd zijn is het moeilijk om een goed beeld te
krijgen van de (historische) verspreiding van de soort. Vermits het samenbrengen van deze
versnipperde informatie en digitaliseren van analoge informatie heel wat nieuwe informatie en/of
inzichten over de soort kon opleveren, en een goede basis vormt voor dit onderzoek, werd in de eerste
plaats werk gemaakt van dit onderdeel.
Methode

5.1.2

De verspreide historische verspreidingsgegevens over de soort bevragen, bij elkaar
brengen en verwerken.
Toevoeging van de gegevens aan een databank en GIS‐lagen.
Het in kaart brengen van de gekende aan‐/afwezigheid van de Sleedoorn‐ en Iepenpage
in de provincie Limburg zodat de tot dan toe vastgestelde verspreiding kan worden
bepaald.

Onderzoek naar de actuele verspreiding van Sleedoorn- en Iepenpage

5.1.2.1

Methode

Bepaling van de prioritair te onderzoeken zones op UTM5-niveau

Aan de hand van waarnemingen in het verleden werden binnen Limburg zones
afgebakend waar bijkomend onderzoek naar de verspreiding van Sleedoorn‐ en
Iepenpage van belang en/of het meest kansrijk was. Deze zones werden opgedeeld op
UTM5‐niveau. Op deze manier werd al snel duidelijk in welke UTM5‐hokken er gerichte
inventarisaties konden worden gepland.
Alle Limburgse UTM5‐hokken werden opgenomen in een interactieve online kaart (zie
onderdeel Sensibilisatie). Vrijwilligers werden aangezet om (een) UTM5‐hok(ken) te
‘adopteren’. Een professionele medewerker van Natuurpunt Studie coördineerde de
verdeling en bezocht zelf de niet‐geadopteerde hokken.
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5.1.2.2

Inschakelen van het vrijwilligersnetwerk

Het sensibiliseren en inzetten van het vrijwilligersnetwerk vormt één van de belangrijkste pijlers van de
methodologie van het succesvolle verspreidingsonderzoek. Voor de manier waarop de vrijwilligers
gesensibiliseerd en ingezet werden wordt verwezen naar voorgaand luik ‘Sensibilisatie’.
5.1.2.3

Gegevensverwerking van projectgegevens

Alle ingezamelde verspreidings‐gegevens werden geëxporteerd uit de online databank
www.waarnemingen.be en verwerkt in QGIS. Op basis van deze gegevens werden analyses uitgevoerd
en kaartmateriaal aangemaakt.

Figuur 5 Het vinden van een piepklein Sleedoornpage-eitje in de winter is veel eenvoudiger dan een
Sleedoornpage tijdens de vliegtijd in de zomer! (foto: Ilf Jacobs)
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5.2 Resultaten van de inventarisatie, centralisatie en verwerking van de
historische verspreidingsgegevens van de Sleedoorn‐ en Iepenpage
5.2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de inventarisatie, centralisatie en verwerking
van de historische verspreidingsgegevens van de Sleedoorn‐ en Iepenpage. In de Vlinderdatabank en
bij verschillende vrijwilligers, was reeds heel wat informatie beschikbaar, die in het kader van dit project
gebundeld werd. Veruit de meeste gegevens werden geleverd door de Vlinderdatabank
(Vlinderwerkgroep/INBO). Voor Sleedoornpage vormden de pioniers Robin Guelinckx, Koen Berwaerts
en Thomas Merckx tevens een waardevolle gegevensbron. Hierbij valt op dat voor Sleedoornpage
opvallend meer historische gegevens beschikbaar zijn dan van Iepenpage. Vanaf de opstart van gerichte
projecten rond Iepenpage maakt deze soort echter een zeer sterke inhaalbeweging. Recent is de
Iepenpage reeds ruimer verspreid als Sleedoornpage.
Sinds de start van de gebruiksvriendelijke website www.waarnemingen.be in 2008 is er een sterke
toename van het aantal meldingen van beide soorten merkbaar.
5.2.2

Historische verspreidingsgegevens Sleedoornpage

Voor Sleedoornpage kunnen de verspreidingsgegevens ruwweg ingedeeld worden in vier verschillende
perioden:






Historische gegevens van begin 1900 tot 1997. Deze gegevens zijn een bundeling van
waarnemingen verspreid over bijna een eeuw tijd vnl. uit de Vlinderdatabank
(Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO).
Waarnemingen van 1998 tot en met 2007. In deze periode kwam het gerichte zoeken naar de
soort op gang via het zoeken naar eitjes. Er werden enkele vrijwillige inventarisatieacties
ondernomen die heel wat nieuwe informatie over de soort opleverden.
Periode 2008‐2010. Na een periode van relatieve rust werd het zoeken naar de soort
gestimuleerd door een Sleedoornpageproject in Vlaams‐Brabant. Ook de opstart van
www.waarnemingen.be heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een extra ‘boost’.
In de periode van 2009 tot 2017 werden onregelmatig waarnemingen verricht in Limburg.

Een overzicht van historische waarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be wordt weergegeven
als Bijlage 9.1 Historische waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2009‐2017
(bron: www.waarnemingen.be)
Alle verzamelde gegevens werden verwerkt tot verspreidingskaarten.
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5.2.2.1

Historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen t.e.m. 1997

De enige informatie over de soort van de periode voor 1997 werd aangetroffen in de Vlinderdatabank
(Vlinderwerkgroep/INBO). De gegevens uit de periode tussen 1900 en 1997 blijken volledig te bestaan
uit waarnemingen van adulte vlinders. De enige uitzondering hierop vormen de 3 waarnemingen van
eitjes uit 1997. In vergelijking met de verspreidingskaarten voor de periodes 1998‐2007 en na 2008,
vallen vooral de waarnemingen in de Limburgse Kempen en vrij noordelijk langs de Maas op. Na deze
periode werd de soort in deze regio’s niet meer vastgesteld. Vooral de eerstgenoemde waarneming
valt ver buiten het vermoedelijke verspreidingsgebied.
Aan de hand van deze verspreidingsgegevens werd een kaart opgemaakt met weergave van het
voorkomen op UTM5‐ en UTM1‐niveau (zie Figuur 6).
5.2.2.2

Historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen van 1998 t.e.m.
2007

Voor de periode 1998 tot 2007 werden Sleedoornpage‐gegevens samengebracht vanuit de
Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep/INBO) en in belangrijke mate aangevuld door datasets van Robin
Guelinckx (Guelinckx 2001), Koen Berwaerts en Thomas Merckx (Berwaerts 2002) en ingevoerde
(historische) waarnemingen op www.waarnemingen.be.
Hoewel de gegevens uit de periode tussen 1998 en 2007 slechts uit een tijdspanne komen die 1/10de
bedraagt van de periode 1900‐1997, resulteren de gegevens in een vollediger beeld op de verspreiding
van de soort. Vlaams‐Brabant blijkt goed bezet met veel waarnemingen zowel ten oosten als ten westen
van Brussel. Uit het NO en vooral het NW van Brussel zijn geen waarnemingen bekend. Ook in een groot
deel van het oosten van Vlaams‐Brabant werd de soort niet waargenomen, hoewel er wél gezocht
werd. Het zuiden van Oost‐Vlaanderen blijkt tevens een belangrijk bolwerk te vormen. Verder zijn er
nog waarnemingen uit het uiterste zuiden van West‐Vlaanderen en het ZO van Limburg. Opvallend is
het opduiken van de soort in de regio van de Westhoek.
Aan de hand van deze verspreidingsgegevens werd een kaart opgemaakt met weergave van het
voorkomen op UTM5‐ en UTM1‐niveau (zie Figuur 7).
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5.2.2.3

Verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaanderen van 2008 t.e.m. 2010

De verspreidingskaart voor Vlaanderen voor de periode 2008‐2010 op UTM‐niveau wordt sterk
beïnvloed door de gerichte zoekinspanning binnen de provincie Vlaams‐Brabant. Doordat buiten
Vlaams‐Brabant enkel op vrijwillige basis geïnventariseerd werd, vormen de verspreidingskaarten op
Vlaams niveau een onderschatting van de werkelijke verspreiding van de soort.
Conclusies:
 Vlaams‐Brabant en het zuiden van Oost‐Vlaanderen blijken uit de gegevens voor periode 2008‐
2010 duidelijk het zwaartepunt te zijn van de Vlaamse verspreiding.
 In vergelijking met de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage tot 2007 zijn er
een aantal noemenswaardige vaststellingen.
- De sensibilisering van vrijwilligers in Vlaams‐Brabant om gericht op zoek te gaan naar
de soort, heeft de interesse in de soort sterk aangewakkerd. Dit heeft een effect tot
buiten de grenzen van Vlaams‐Brabant!
- Ondanks de relatief korte projectperiode van het Vlaams‐Brabantse project, waarbij
slechts gedurende 2 winters gericht gezocht kon worden naar de soort, vormen de
projectgegevens voor deze periode een vrij volledige verspreidingskaart daar ook
gewerkt werd met 0‐waarnemingen.
- Het aantal UTM‐hokken waar de soort werd waargenomen in de Westhoek zijn
toegenomen.
- Vooral van een grote regio ten noorden van Brussel waar de soort voordien niet gemeld
was, zijn er veel nieuwe verspreidingsgegevens verzameld in de loop van het project.
- In het zuidwesten van Vlaams‐Brabant en het zuidoosten van Oost‐Vlaanderen blijkt de
soort een ruime verspreiding te kennen.
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Overzicht van de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen t.e.m. 1997

Figuur 6 Historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen t.e.m 1997. Weergave op UTM5- en (indien gekend) UTM1-niveau (Gegevens Vlinderdatabank
– Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO)
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Overzicht van de verspreidingsgegevens Sleedoornpage in Vlaanderen van 1998 t.e.m. 2007

Figuur 7 Historische verspreidingsgegevens Sleedoornpage in Vlaanderen van 1998 t.e.m 2007. Weergave op UTM5- en UTM1-niveau. (Gegevens: VlinderdatabankVlinderwerkgroep/INBO, Guelinckx 2001, Merckx & Berwaerts 2010 en www.waarnemingen.be)
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Verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaanderen (2008‐2010)

Figuur 8 Verspreidingsgegevens Sleedoornpage periode 2008-2010, toen er in Vlaams-Brabant een onderzoeksproject mbt deze soort liep (Gegevens:
www.waarnemingen.be, Jacobs 2011)
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5.2.3

Historische verspreidingsgegevens Iepenpage

De Iepenpage Satyrium w‐album stond lang te boek als ‘zeldzaam’. Uit de gegevens van de
Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep Natuurpunt/INBO) blijkt dat tussen 1830 en 2007 slechts 111
Iepenpages werden gemeld, waarvan slechts 25 na 1980.
Op Vlaamse schaal waren tot voor de opstart van gerichte Iepenpage‐projecten in Vlaams‐Brabant
slechts 26 UTM5 en 18 UTM1 hokken bekend waar de soort voorkwam.
Gedurende de 20ste eeuw nam de grootte van het verspreidingsgebied voortdurend af en gedurende
een periode van 15 jaar (1981‐1996) werden er zelfs géén meer gemeld. Het is onwaarschijnlijk dat de
soort op dat moment niet meer voorkwam in Vlaanderen. De verborgen levenswijze van de soort heeft
zeker in belangrijke mate meegespeeld in de ‘schijnbare afwezigheid’. Maar zonder twijfel heeft ook de
iepenziekte, sinds het uitbreken in 1977, een vrij hoge tol geëist. Vroeger werd de Iepenpage vooral in
de zuidelijke helft van Vlaanderen waargenomen (omgeving van Brussel met het Zoniënbos, het
Meerdaalbos en de Vlaamse Ardennen), maar er zijn ook geïsoleerde waarnemingen uit Kalmthout
(1870 en 1910) en uit ‘s Gravenvoeren (1953) (Maes & Van Dyck 1999).
Voor de gerichte inventarisaties van start gingen, waren enkele relatief recente waarnemingen van de
Iepenpage bekend uit de omgeving van Brussel (Elsene, Oudergem, Halle en St.‐Genesius‐Rode) en de
regio van Leuven. Zo was er een bekende locatie in de Doode Bemde waar de soort jaarlijks werd
vastgesteld.
De gerichte inventarisaties vanaf 2008 t.e.m. 2011, en de hieraan gekoppelde sensibilisatie van
vrijwilligers, hebben gezorgd voor een enorm kantelpunt. Sindsdien zijn tal van nieuwe populaties
ontdekt. De soort blijkt duidelijk minder zeldzaam in het zuiden van Vlaanderen dan voordien gedacht.
Er werden tijdens die periode in Vlaams‐Brabant (en de onmiddellijke omgeving) Iepenpages
waargenomen in 53 UTM5 en 124 UTM1‐hokken. Dit is een opmerkelijk resultaat in vergelijking met de
historische waarnemingen: van 1830 tot 2007 zijn er immers uit Vlaams‐Brabant slechts gegevens van
de Iepenpage uit 20 UTM5 en 16 UTM1‐hokken.
Tussen 2010 en 2017 werden in Limburg slechts 6 waarnemingen verricht. Een aantal van deze
waarnemingen gaat bovendien over éénzelfde populatie. We kunnen dus eenvoudig weg stellen dat
tot voor de aanvang van voorliggend project er nagenoeg niets bekend was over de actuele verspreiding
van Iepenpage in Limburg. Dat was uiteraard ook de aanleiding om dit project op te zetten.
Een overzicht van historische waarnemingen van Iepenpage aanwezig in www.waarnemingen.be wordt
weergegeven als:
Bijlage 9.3 Historische waarnemingen van Iepenpage in Limburg voor periode 2009‐2017 (bron:
www.waarnemingen.be)
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Historische verspreidingsgegevens Iepenpage t.e.m 2007 (Vlinderdatabank)

Figuur 9 Historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage t.e.m 2007 in heel Vlaanderen (Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO). Er zijn waarnemingen in vier
Vlaamse provincies, maar wel met een duidelijk zwaartepunt in Vlaams-Brabant, en meer bepaald in de regio Brussel.
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Historische verspreidingsgegevens Iepenpage van 1980 t.e.m 2007 (Vlinderdatabank)

Figuur 10 Historische verspreidingsgegevens van de Iepenpage tussen 1980 en 2007 in heel Vlaanderen (Bron: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO). Er zijn enkel
waarnemingen in Vlaams-Brabant en Brussel.
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Historische verspreidingsgegevens Iepenpage (2008 t.e.m. 2011)

Figuur 11 Verspreidingsgegevens Iepenpage van 2008 t.e.m. 2011 in heel Vlaanderen (Bron: projectgegevens van www.waarnemingen.be, Jacobs 2011). Het effect van een
gericht onderzoek in de provincie Vlaams-Brabant is duidelijk zichtbaar!
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5.3 Resultaten van het onderzoek naar de actuele verspreiding van de
Sleedoorn‐ en Iepenpage in Limburg
5.3.1

Inleiding

Gerichte zoekacties hebben de voorbije jaren heel wat nieuwe locaties opgeleverd voor zowel
Sleedoorn‐ als Iepenpage. Een grootschalig en goed georganiseerd onderzoek waarbij ook buiten de
bekende verspreidingsgebieden gezocht werd naar de soort, zou de mogelijkheid bieden om nog heel
wat nieuwe gegevens bloot te leggen. Het doel van het bijkomende verspreidingsonderzoek was om
een zo volledig mogelijk overzicht te bekomen van de verspreiding van zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage
in Limburg.
Het verspreidingsonderzoek richtte zich voornamelijk op het vaststellen van de aan‐ of afwezigheid van
beide soorten op locaties gelegen in vooraf geselecteerde zones die afgebakend werden op basis van
een raster van 5x5km‐hokken (UTM5‐hokken).
Het vaststellen van de aanwezigheid van een soort geeft zekerheid dat de onderzochte locatie (in meer
of mindere mate) deel uitmaakt van het leefgebied van een (meta‐)populatie van een soort. Een
vastgestelde afwezigheid op een locatie geeft echter geen zekerheid dat de soort er niet voorkomt. De
soort kan over het hoofd gezien worden doordat ze voorkomt in lage densiteiten, kan door jaarlijkse
populatieschommelingen er het ene jaar voorkomen en het andere niet, etc.
Door het grote aantal onderzochte locaties vormen de waarnemingen (zowel aan‐ als afwezigheden)
een goede basis om te komen tot verspreidingskaarten, vooral als ze gecombineerd worden met
gegevens van voorgaande onderzoeken.
Om te komen tot een meer gedetailleerd beeld van het voorkomen van een soort op een locatie of in
een regio dient men verspreidingsonderzoek uit te voeren op verschillende locaties binnen een regio
en dit gedurende verscheidene jaren.
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5.3.2

Gegevens van het verspreidingsonderzoek naar Sleedoornpage in Limburg (20182020)

5.3.2.1

Dataset Sleedoornpage in Limburg voor periode 2018-2020

Na de nodige sensibilisatie werd een bovengemiddeld aantal Sleedoornpage‐waarnemingen verricht in
Limburg. Een overzicht van de Sleedoornpage‐waarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be voor
de periode 2018‐2020 wordt weergegeven als:
Bijlage 9.2 Waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2018‐2020 (bron:
www.waarnemingen.be)
Een evolutie van de dataset van waarnemingen van Sleedoornpage binnen Limburg aanwezig in
www.waarnemingen.be wordt weergegeven in Tabel 1.
Binnen de projectperiode (2018‐2020) werden 250 waarnemingen (incl. 0‐waarnemingen) verricht van
de soort in Limburg. Dit vormt 86% van alle Limburgse waarnemingen aanwezig in
www.waarnemingen.be.
In deze periode werden in totaal 81 Sleedoornpages (alle stadia) gemeld in Limburg. Dit vormt 65% van
het totale aantal aan ingevoerde Sleedoornpages in www.waarnemingen.be binnen Limburg.
Voor een grafische weergave van de evolutie van het aantal waarnemingen en aantal waargenomen
Sleedoornpages aanwezig in www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg, zie Figuur 12.
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Tabel 1 Evolutie van aantal waarnemingen en aantal waargenomen Sleedoornpages aanwezig in
www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg

JAAR
2009
2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Eindtotaal

AANTAL WAARNEMINGEN (INCL 0‐ AANTAL
waarnemingen)
SLEEDOORNPAGES
7
1
6
1
12
12
49
101
100
289

0
0
7
1
27
7
47
9
25
123

Waarnemingen Sleedoornpage Limburg
120
101

100

100
80
60

49 47

40
27
20
7
0

1 0

2009

2010

6 7

25

12
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Sleedoornpages aanwezig in www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg
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5.3.2.2

Kaarten Sleedoornpage

5.3.2.2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden verschillende kaarten weergegeven met gegevens van Sleedoornpage die
relevant zijn voor de provincie Limburg.
5.3.2.2.2 Conclusies kaart Sleedoornpage in Limburg periode 2018-2020
De Sleedoornpage werd in de periode 2018 en 2020 ondanks gerichte zoekacties in het grensgebied
met Vlaams‐Brabant en een ruimere regio in zuid/zuidoost Limburg (incl. gans Voeren) enkel
teruggevonden binnen bekende leefgebieden van de soort.
Sleedoornpage is in Limburg momenteel beperkt aanwezig in:
- het uiterste oosten van Voeren waar de soort voorkomt als grensoverschrijdende
meta‐populatie die zich uitstrekt tot in Nederland
- in de oostelijke helft van gemeente Riemst met als bolwerk de onmiddellijke omgeving
van de Tiendeberg te Kanne
Zoals eerder gezegd werd vrij intensief, doch zonder succes, gezocht in de grensregio met Vlaams‐
Brabant. Het is eerder onwaarschijnlijk dat vanuit de in Vlaams‐Brabant aanwezige meta‐populatie uit
de regio van Diest niet minstens af en toe een Sleedoornpage de provinciegrens oversteekt. De
noordwestelijke hoek van de provincie Limburg blijft kansrijk. Er werden immers Sleedoornpage‐eitjes
aangetroffen langs een spoorweg op zeer korte afstand van de grens met Limburg.
De (deel)populatie in het uiterste noordoosten van Vlaams‐Brabant is steeds een soort van ‘voorpost’
geweest. Er zijn al jaren aanwijzingen dat de Sleedoornpage het in deze regio minder goed doet dan in
de rest van zijn areaal. Deze regio is gelegen op de grens van het verspreidingsgebied. In deze regio, en
dit in tegenstelling tot andere regio’s (bv. zuiden van provincie Antwerpen en Oost‐Vlaanderen,
Westhoek, etc) lijkt de populatie/verspreiding eerder beperkt. In een aantal gebieden in deze regio doet
de soort het zelfs ronduit slecht (bv. Walenbos te Tielt‐Winge).
Ook in het uiterste zuidoosten van Limburg en de Voerstreek moet hard gezocht worden om eitjes aan
te treffen. Hoewel het zuidoosten van Limburg en Voeren er landschappelijk optimaal uit zien voor
Sleedoornpage, scoort deze regio ondergemiddeld. Ondankt gerichte zoekacties kon de soort niet
aangetroffen worden in het westen van Voeren en in de zuidelijke Leemstreek in zones (Tongeren,
Lanaken, etc). die grenzen aan het actuele verspreidingsgebied van Riemst.
Voor een overzichtskaart met weergave van de verspreiding van Sleedoornpage in Limburg en
onmiddellijke omgeving voor de periode 2018‐2020 d.m.v. UTM5‐hokken en waarnemingspunten.
(bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be), zie Figuur 13.
Voor een overzichtskaart met de gecombineerde weergave van verspreiding van Sleedoornpage in
Limburg en onmiddellijke omgeving voor de periodes 1900‐2006, 2007‐2017 en 2018‐2020 d.m.v.
UTM5‐hokken en waarnemingspunten (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) wordt
verwezen naar Figuur 14. Op basis van o.a. deze kaart lijkt er zich mogelijk toch een beperkte uitbreiding
van het areaal af te tekenen ter hoogte van de grensgebieden van Vlaams‐Brabant met zowel provincie
Limburg als provincie Antwerpen. De toekomst zal uitwijzen of de soort zich duurzaam zal vestigen in
het noordwesten van provincie Limburg.
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Figuur 13 Weergave van verspreiding van Sleedoornpage in Limburg en onmiddellijke omgeving voor de periode 2018-2020. UTM5-hokken en waarnemingspunten. (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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Figuur 14 Gecombineerde weergave van verspreiding van Sleedoornpage in Limburg en onmiddellijke omgeving voor de periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020.
UTM5-hokken en waarnemingspunten. (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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5.3.2.2.3 Conclusies kaarten Sleedoornpage in Limburg met weergave van waarnemingen en 0waarnemingen op basis van waarnemingspunten en UTM5-hokken
Uit de gegevens en kaartmateriaal met waarnemingspunten en de daaraan gekoppelde UTM5‐hokken
kunnen duidelijke conclusies getrokken worden. De Sleedoorpage werd buiten de gekende regio’s in
het zuidoosten van de provincie (Voeren en Riemst) ‐ ondanks gerichte zoekacties over een ruime regio
‐ niet aangetroffen in het zuiden van provincie Limburg en voorlopig al evenmin in de grensregio met
Vlaams‐Brabant. Zie Figuur 15.
Uit de detailweergave van waarnemingspunten (incl. 0‐waarnemingen) van Sleedoornpage in het
grensgebied van Limburg en Vlaams‐Brabant, op basis van projectwaarnemingen en
www.waarnemingen.be (zie Figuur 16), is duidelijk af te leiden dat de soort tot net niet in de provincie
Limburg zit. Opvallend is het hoge aantal 0‐waarnemingen. Er is dus goed gezocht, maar niet gevonden.
De toekomst zal uitwijzen of de soort zich verder kan uitbreiden naar het oosten/noordoosten.
Ook de detailweergave van waarnemingspunten (incl. 0‐waarnemingen) van Sleedoornpage in het
zuidoosten van Limburg op basis van projectwaarnemingen en gegevens in www.waarnemingen.be
maakt duidelijk dat de Sleedoornpage slechts op een beperkte oppervlakte aanwezig is binnen zuidoost
Limburg. Opvallend is de afwezigheid van de soort in het westen van Voeren, hoewel het geschikt
leefgebied daar ruim voorhanden lijkt. Ook in het oostelijk deel van Voeren is de zoekinspanning per
aangetroffen eitje hoog. Dit is markant omwille van het oogenschijnlijk bijzonder geschikte landschap
voor de soort. Ook de (deel‐)populatie van Riemst waaiert niet al te hard uit in de omgeving. Ondanks
gerichte zoekacties werd de soort niet waargenomen in de aanpalende gemeenten Lanaken en
Tongeren (zie Figuur 17).
Uit de kaart met weergave van waarnemingspunten van Sleedoorn (Prunus spinosa) en UTM5‐hokken
met aan‐ of afwezigheid van Sleedoornpage voor Limburg en onmiddellijke omgeving (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) vallen weinig conclusies te trekken. Er is geen
opvallend verband te zien tussen regio’s met hoge densiteiten van Sleedoorn en hoge
aantallen/voorkomen van Sleedoornpage. Opvallend is dat ook op deze kaart het westen van Voeren
er zeer geschikt uit ziet evenals een aantal beekvalleien in de zuidelijke leemstreek.
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Figuur 15 Weergave van verspreiding van Sleedoornpage in Limburg en onmiddellijke omgeving op basis UTM5 hokken waar de soort al dan niet aangetroffen werd. (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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Figuur 16 Detailweergave van waarnemingspunten (incl. 0-waarnemingen) van Sleedoornpage in het grensgebied van Limburg en Vlaams-Brabant (bron: projectwaarnemingen
en www.waarnemingen.be)
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Figuur 17 Detailweergave van waarnemingspunten (incl. 0-waarnemingen) van Sleedoornpage in het zuidoosten van Limburg (bron: projectwaarnemingen en
www.waarnemingen.be)
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Figuur 18 Weergave van waarnemingspunten van Sleedoorn (Prunus spinosa) en UTM5-hokken met aan- of afwezigheid van Sleedoornpage voor Limburg en onmiddellijke
omgeving (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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5.3.2.2.4 Conclusies kaarten evolutie van verspreidingsgegevens van Sleedoornpage op Vlaamse
schaal
De verspreidingskaart met weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5‐hokken waar
Sleedoornpage waargenomen werd in de periode 1900‐2006 (bron: www.waarnemingen.be) geeft het
beeld dat de soort verspreid maar gefragmenteerd voorkomt doorheen het zuiden van provincies West‐
Vlaanderen (Westhoek, Heuvelland en regio Kortrijk), het zuidoosten van de provincie Oost‐
Vlaanderen en een duidelijk bolwerk in oostelijk Vlaams‐Brabant. Voor de provincie Limburg zijn voor
deze periode geen waarnemingen voorhanden in www.waarnemingen.be (zie Figuur 19).
In de periode 2007‐2017 wordt o.a. door soortspecifieke projecten sterk ingezet op sensibilisatie van
het vrijwilligersweefsel en gericht verspreidingsonderzoek. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar op
Figuur 20: een enorme stijging van het aantal UTM5‐hokken waar de soort aangetroffen werd. In deze
periode blijkt de soort, met uitzondering van de fruitteelt‐ en akkerplateau‐regio ten oosten van Tienen,
voor te komen in ongeveer heel de provincie Vlaams‐Brabant. Deze verspreiding loopt naadloos door
in Oost‐Vlaanderen waar de soort ruim voorkomt in het zuiden van de provincie. In de Westhoek is de
kolonisatie en verdere verspreidig ingezet alsook het Heuvelland en een ruimere band in het zuiden van
West‐Vlaanderen blijkt heel wat Sleedoornpages te bevatten. Voor Limburg is het aantal waarnemingen
heel erg beperkt. De soort wordt daar waargenomen binnen twee UTM5‐hokken in het oosten van
Riemst.
In de periode waarbinnen dit onderzoeksproject liep (2018‐2020) wordt vooral het areaal zoals
voorgesteld voor de periode 2007‐2017 bevestigd. Hier en daar zijn er kleine uitbreidingen zichtbaar
(zie Figuur 22). De evolutie doorheen de jaren heen is echter het beste waar te nemen bij de
gecombineerde weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5‐hokken waar
Sleedoornpage waargenomen werd in de periodes 1900‐2006, 2007‐2017 en 2018‐2020 (bron:
www.waarnemingen.be). Zowel als we kijken naar de UTM5‐hokken als een kaart op basis van de
waarnemingspunten. Vanuit de historische bolwerken maakt de soort een enorme sprong in de periode
2007‐2017. Echter ook voor de periode 2018‐2020 zijn nog areaaluitbreidingen te zien (zie Figuur 22 en
Figuur 23).
Op basis van ‘heatmaps’ van zowel Sleedoornpage als Sleedoorn zijn een aantal interessante zaken op
te merken. Er is geen duidelijke 1:1 relatie tussen het voorkomen van Sleedoornpage en de verspreiding
van Sleedoorn. In een aantal regio’s is er een duidelijke overlap, in een aantal zones staat veel Sleedoorn
maar werd de vlinder nog niet waargenomen.
Deze heatmaps laten het alvast toe om in de toekomst bij bijkomend onderzoek gericht potentievolle
zones te selecteren met veel Sleedoorn (Zie Figuur 24 en Figuur 25).

39

Figuur 19 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Sleedoornpage waargenomen werd in de periode 1900-2006 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 20 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Sleedoornpage waargenomen werd in de periode 2007-2017 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 21 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Sleedoornpage waargenomen werd in de periode waarbinnen het onderzoeksproject in
Limburg liep nl. 2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 22 Gecombineerde weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Sleedoornpage waargenomen werd in de periodes 1900-2006, 2007-2017
en 2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 23 Gecombineerde weergave van de waarnemingspunten waar Sleedoornpage waargenomen werd in de periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020 (bron:
www.waarnemingen.be)
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Figuur 24 ‘Heatmap’ van alle waarnemingspunten van Sleedoornpage periode 1900-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 25 ‘Heatmap’ van alle waarnemingspunten van Sleedoorn (Prunus spinosa) en waarnemingspunten (incl. 0-waarnemingen) van Sleedoornpage voor periode 1900-2020
(bron: www.waarnemingen.be)

46

5.3.3

5.3.3.1

Gegevens van het verspreidingsonderzoek Iepenpage (2018-2020)

Dataset Iepenpage in Limburg voor periode 2018-2020

In de loop van het project in Limburg werd een onverwacht hoog aantal waarnemingen verricht van de
Iepenpage. Niet alleen het totaal aantal waarnemingen en waargenomen aantal Iepenpages is
bijzonder. Ook de grote ruimtelijke spreiding is bijzonder hoopvol.
Een overzicht van de Iepenpage‐waarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be voor de periode
2018‐2020 wordt weergegeven als:
Bijlage 9.4 Waarnemingen van Iepenpage in Limburg voor periode 2018‐2020 (bron:
www.waarnemingen.be)
Binnen de projectperiode (2018‐2020) werden
- in totaal 214 waarnemigen (incl. 0‐waarnemingen) verricht van Iepenpage. Dit vormt
97% van het aantal ingevoerde Limburgse waarnemingen in de databank
www.waarnemingen.be.
- In totaal 182 Iepenpages gemeld. Dit aantal vormt 95% van het totale aantal
Iepenpages die opgenomen werden in de databank www.waarnemingen.be voor
Limburg.
Een evolutie van de dataset van waarnemingen van Iepenpage binnen Limburg aanwezig in
www.waarnemingen.be wordt weergegeven in
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Tabel 2.
Voor een grafische weergave van de evolutie van het aantal waarnemingen en aantal waargenomen
Iepenpages aanwezig in www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg zie Figuur 26
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Tabel 2 Evolutie van aantal waarnemingen en aantal waargenomen Iepenpages aanwezig in
www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg

AANTAL WAARNEMINGEN
(incl. 0‐waarnemingen)

JAAR

AANTAL
IEPENPAGES

2010
2011
2013
2018
2019
2020
Eindtotaal

1
1
4
29
125
60
220

1
0
9
46
105
31
192

Waarnemingen Iepenpage Limburg
140
125
120
105
100

80
60
60
46
40

31

29
20
1

1

1

0

4

9

0
2010

2011

2013

2018

2019

2020

‐20
AANTAL WAARNEMINGEN (incl. 0‐waarnemingen)
AANTAL IEPENPAGES
Lineair (AANTAL WAARNEMINGEN (incl. 0‐waarnemingen))
Figuur 26 Grafische weergave van de evolutie van het aantal waarnemingen en aantal waargenomen Iepenpages
aanwezig in www.waarnemingen.be voor de provincie Limburg
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5.3.3.2

Kaarten Iepenpage in Limburg

5.3.3.2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden verschillende kaarten weergegeven met gegevens van Iepenpage die relevant
zijn voor de provincie Limburg.
5.3.3.2.2 Conclusies kaart Iepenpage in Limburg periode 2018-2020
Tijdens de projectperiode werd volop ingezet op verspreidingsonderzoek. Op basis van luchtfoto’s,
waarnemingspunten van iepen (Ulmus spec.), expert judgement, etc. werden locaties/zones
geselecteerd die kansrijk leken voor de soort. Naast deze geselecteerde locaties werd op zowat elke
relevante plaats waar iepen werden aangetroffen in een zone waar het voorkomen van de Iepenpage
nog niet bekend was, gestopt. Er werden hierdoor tal van nieuwe populaties ontdekt, dus door te
stoppen bij een iep langs de weg.
De soort werd buiten alle verwachtingen veel ruimer aangetroffen in de provincie Limburg dan
voorheen gedacht. De soort werd verspreid aangetroffen doorheen min of meer gans de provincie
Limburg. Waar je in Limburg een iep aantreft, beter nog een landschap met iepen, kan je Iepenpage
verwachten. Iepenpages werden ontdekt in bijzonder mooi ontwikkelde bocage‐landschappen in de
Leemstreek, robuuste iepen in verstedelijkt gebied, van de zandgronden in Beringen tot de vloeiweiden
in noord‐Limburg, tot in voortuinen op ornamentele en grootbladige varianten van iepen‐cultivars.
De Iepenpage heeft Limburg in een razendsnel tempo weten te koloniseren en de toename zal
hoogstwaarschijnlijk doorgezet worden in de toekomst. Er zijn enkele zones waar de soort moeilijk
vaste voet aan de grond lijkt te krijgen. Vooral de fruitteelt‐ en akkerplateau‐regio tussen Sint‐Truiden
en Tongeren blijkt een moeilijk in te nemen regio. Nochtans werd daar grondig gezocht op geschikte
plekken, zoals bijvoorbeeld in het Provinciaal domein Nieuwenhoven.
Ook in het uiterste noordoosten van Limburg werd de soort ondanks gerichte zoekacties (nog) niet
aangetroffen. Het lijkt echter slechts kwestie van tijd voor ook binnen deze zones geschikte
leefgebieden gekoloniseerd zullen worden door de Iepenpage.
Voor een overzichtskaart met weergave van de verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke
omgeving voor de periode 2018‐2020 d.m.v. UTM5‐hokken en waarnemingspunten. (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) zie Figuur 27 en Figuur 28
Een blik op de gecombineerde weergave van waarnemingshokken voor de periodes 1900‐2006, 2007‐
2017 en 2018‐2020 bevestigt bovenstaande vaststellingen. Hoewel de opmars van de soort
ongetwijfeld een tijd onder de radar is gebleven, duiden ook deze overzichtskaarten erop dat de
Iepenpage Limburg recent op een bijzonder korte tijd wist te koloniseren. Dit patroon wordt trouwens
bevestigd in andere provincies.
Voor een overzichtskaart met de gecombineerde weergave van verspreiding van Iepenpage in Limburg
en onmiddellijke omgeving voor de periodes 1900‐2006, 2007‐2017 en 2018‐2020. UTM5‐hokken en
waarnemingspunten. (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be), zie Figuur 28
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5.3.3.2.3 Conclusies kaarten Iepenpage in Limburg met weergave van waarnemingen en 0waarnemingen op basis van waarnemingspunten en UTM5-hokken
Op de overzichtskaarten met weergave van de verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke
omgeving op basis van UTM5 hokken, komt duidelijk naar voor dat er verspreid over de ganse provincie
Limburg gericht gezocht werd naar de soort. Veel van de gerichte zoekacties waren succesvol waarbij
in heel wat UTM5‐hokken de Iepenpage effectief waargenomen werd. De locaties met waarnemingen
liggen bijzonder verpreid over gans Limburg.
Dit beeld is ongetwijfeld een onderschatting van het actuele areaal dat de soort inneemt in Limburg.
Veel van de tussenliggende zones/UTM‐hokken bevatten ongetwijfeld ook populaties. De begrote tijd
liet het simpelweg niet toe om gans Limburg te controleren op Iepenpage.
Door het verzamelen en bundelen van de 0‐waarnemingen blijkt wel dat de soort in een aantal regio’s
momenteel afwezig is, zoals hierboven reeds vermeld werd. Voor een meer volledig en gedetailleerd
beeld op het areaal van Iepenpage in Limburg is bijkomend en meer fijnmazig verspreidingsonderzoek
nodig.
In de loop van het project werden tevens veel verspreidingsgegevens verzameld van iepen (Ulmus
spec.). Deze waarnemingspunten kunnen toekomstig verspreidingsonderzoek naar de soort meer
richting geven. Kaarten als Figuur 30 kunnen helpen met het selecteren van zones met een hoge kans
op aanwezigheid van Iepenpage.
Zie Figuur 29 voor de weergave van verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke omgeving
op basis van UTM5 hokken waar de soort al dan niet aangetroffen werd. (bron: projectwaarnemingen
en www.waarnemingen.be)
Zie Figuur 30 voor de weergave van waarnemingspunten van Iepen (Ulmus spec.) en UTM5‐hokken
met aan‐ of afwezigheid van Iepenpage voor Limburg en onmiddellijke omgeving (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be).
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Figuur 27 Weergave van verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke omgeving voor de periode 2018-2020. UTM5-hokken en waarnemingspunten. (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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Figuur 28 Gecombineerde weergave van verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke omgeving voor de periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020. UTM5hokken en waarnemingspunten. (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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Figuur 29 Weergave van verspreiding van Iepenpage in Limburg en onmiddellijke omgeving op basis UTM5 hokken waar de soort al dan niet aangetroffen werd. (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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Figuur 30 Weergave van waarnemingspunten van iepen (Ulmus spec.) en UTM5-hokken met aan- of afwezigheid van Iepenpage voor Limburg en onmiddellijke omgeving (bron:
projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)
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5.3.3.2.4 Conclusies kaarten evolutie van verspreidingsgegevens van Iepenpage op Vlaamse
schaal
De verspreidingskaart met weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5‐hokken waar
Iepenpage waargenomen werd in de periode 1900‐2006 (bron: www.waarnemingen.be) geeft het
beeld dat de soort beperkt voorkomt in Vlaams‐Brabant en dit in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven.
Voor provincie Limburg zijn voor deze periode geen waarnemingen voorhanden in
www.waarnemingen.be (zie Figuur 31).
In de periode 2007‐2017 wordt o.a. door soortspecifieke projecten sterk ingezet op sensibilisatie van
het vrijwilligersweefsel en gericht verspreidingsonderzoek. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar op
Figuur 32: een enorme stijging van het aantal UTM5‐hokken waar de soort aangetroffen werd. In deze
periode van slechts 10 jaar is de soort volledig doorgebroken in grote delen van Vlaams‐Brabant en
het oosten en zuiden van provincie Oost‐Vlaanderen. Ook in de zuidelijke helft van provincie
Antwerpen worden verspreid nieuwe populaties ontdekt. De soort duikt ook voor het eerst op in het
uiterste zuiden van West‐Vlaanderen. Provincie Limburg hinkt echter duidelijk achterop met slechts
enkele UTM5‐hokken waar de soort bevestigd wordt in het uiterste zuidoosten (Riemst & Voeren) en
de grensregio met de provincies Antwerpen en Vlaams‐Brabant (Tessenderlo).
In de periode waarbinnen dit onderzoeksproject liep (2018‐2020) wordt de kern van het
verspreidingsgebied in Vlaams‐Brabant en Oost‐Vlaanderen herbevestigd. Het is echter duidelijk dat
in deze korte periode de soort zijn snelle opmars doorzet. Dit is te zien in alle provincies waarbij de
noordgrens van het areaal beduidend opgeschoven is naar het noorden. Vooral de grote trendbreuk
in Limburg valt op. De gerichte zoekinspanning binnen provincie Limburg heeft de ruime achterstand
grotendeels rechtgezet waarbij een duidelijke evolutie te zien is van slechts enkele UTM5‐hokken voor
de periode 2007‐2017 naar vele en verspreidliggende UTM5‐hokken waar Iepenpage werd
aangetroffen (zie Figuur 33).
De evolutie doorheen de jaren heen is echter het beste waar te nemen bij de gecombineerde weergave
van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5‐hokken waar Iepenpage waargenomen werd in de
periodes 1900‐2006, 2007‐2017 en 2018‐2020 (bron: www.waarnemingen.be). Zowel als we kijken
naar de UTM5‐hokken als een kaart op basis van de waarnemingspunten. Vanuit de historische
bolwerken maakt de soort een enorme sprong in de periode 2007‐2017. Echter ook voor de periode
2018‐2020 zijn nog significante areaaluitbreidingen te zien (zie Figuur 34 en Figuur 35).
Op basis van ‘heatmaps’ van zowel Iepenpage als iepen (Ulmus spec.), zijn een aantal interessante
zaken op te merken. Er lijkt zich een vrij duidelijke 1:1 relatie af te schilderen tussen het voorkomen
van Iepenpage en de verspreiding van iepen. In de meeste regio’s is er een duidelijke overlap, in een
aantal zones staat veel Iep maar werd de Iepenpage nog niet waargenomen. Een goed voorbeeld
hiervan is de Westhoek. De kans is groot dat bij gerichte zoekacties in deze regio ook hier Iepenpage
wordt aangetroffen.
Verder zijn er ook regio’s met wel wat iepen, en waar reeds gericht naar de soort is gezocht, maar
zonder succes. Vooral de regio tussen Tienen en Tongeren valt hierbij op. Deze heatmaps laten het
alvast toe om in de toekomst bij bijkomend onderzoek gericht potentievolle zones te selecteren met
veel Iepen (Zie Figuur 36 en Figuur 37).
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Figuur 31 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Iepenpage waargenomen werd in de periode 1900-2006 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 32 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Iepenpage waargenomen werd in de periode 2007-2017 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 33 Weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Iepenpage waargenomen werd in de periode waarbinnen het onderzoeksproject in Limburg
liep nl. 2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 34 Gecombineerde weergave van de waarnemingspunten en bijhorende UTM5-hokken waar Iepenpage waargenomen werd in de periodes 1900-2006, 2007-2017 en
2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 35 Gecombineerde weergave van de waarnemingspunten waar Iepenpage waargenomen werd in de periodes 1900-2006, 2007-2017 en 2018-2020 (bron:
www.waarnemingen.be)
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Figuur 36 Heatmap’ van alle waarnemingspunten van Iepenpage periode 1900-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
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Figuur 37 Heatmap’ van alle waarnemingspunten van iepen (Ulmus spec.) en waarnemingspunten (incl. 0-waarnemingen) van Iepenpage voor periode 1900-2020 (bron:
www.waarnemingen.be)
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6 Van kennis, knelpunten en kansen tot advies
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de link gelegd tussen kennis enerzijds (verspreidingsgegevens en ecologische
kennis) en de praktijk van ‘handen uit de mouwen’ of concrete soortbescherming anderzijds.
Allereerst wordt kort en bondig ingegaan op het geprefereerde landschap waardoor een
referentiebeeld kan ontstaan voor het ideale leefgebied. Verder worden de belangrijkste bedreigingen
geformuleerd waar de soorten mee te kampen hebben. Er is reeds herhaaldelijk aangetoond dat er
heel wat kansen zijn om het leefgebied voor de soorten te verbeteren door het nemen van specifieke
maatregelen. Uit de kennis van het leefgebied, bedreigingen en mogelijke kansen wordt advies
geformuleerd om aan de slag te gaan voor de soorten. We gaan daarbij in detail in op inrichtings‐ en
beheermaatregelen.

6.2 Kennis Sleedoorn‐ en Iepenpage in Limburg
De laatste twee decennia is veel kennis vergaard over zowel de actuele verspreiding als ecologische
vereisten van beide soorten.
6.2.1
6.2.1.1

Synthese toestand Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg
Sleedoornpage

De Sleedoornpage is een mysterieuze soort die men zonder gerichte zoekinspanning nauwelijks te zien
krijgt. Vrij recent is gebleken dat het zoeken naar Sleedoornpage‐eitjes de beste manier is om een
beeld te krijgen op de verspreiding van de soort (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Fartmann &
Timmermann 2006, Bourn & Warren 1998, Merckx & Berwaerts 2010, Jacobs et al. 2010, Jacobs 2011).
De laatste 2 decennia werd in Vlaanderen, zowel op vrijwillig initiatief als binnen gecoördineerde
projecten, op een meer intensieve manier gezocht naar de soort. Dit heeft geleid tot het vinden van
veel nieuwe locaties (Guelinckx 2001, Merckx & Berwaerts 2010, Jacobs et al. 2010, Jacobs 2011, dit
project).
Ondanks de enorme toename van het aantal gekende populaties zijn er voldoende aanwijzingen dat
de Sleedoornpage het in provincie Limburg moeilijk heeft en mogelijk zelfs achteruit gaat. Het
geprefereerde leefgebied van de soort, zijnde mantel‐ en zoomvegetaties, kleinschalig landschap,
etc. staat immers al decennia onder toenemende druk. De Sleedoornpage kan beschouwd worden
als een Limburgs zorgenkind. Gerichte acties voor de soort zijn niet alleen mogelijk maar lijken ook
essentieel om de Limburgse populatie op een duurzame manier te beschermen.
6.2.1.2

Iepenpage

Uit de verspreidingsgegevens en de trend van de laatste twee decennia blijkt dat we ons geen al te
grote zorgen hoeven te maken over de Iepenpage. Deze soort blijkt flexibel en mobiel genoeg om zijn
areaal uit te breiden ondanks de nog steeds aanwezige Iepenziekte en een landschap dat in vele
gevallen nog steeds verder ‘uitgekleed’ wordt. Iepenpage is immers één van de weinige Vlaamse
dagvlinders die een duidelijk stijgende trend vertoond. Het aantal locaties waar de soort vastgesteld
wordt, stijgt jaar na jaar (Jacobs 2011, Jacobs 2012, dit rapport). De soort is momenteel aanwezig in
alle Vlaamse provincies. In tegenstelling tot wat in het verleden aangenomen werd, is de soort veel
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minder kieskeurig dan gedacht. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Daar waar je in Vlaanderen een iep
aantreft, beter nog een landschap met iepen, kan je Iepenpage verwachten. Iepenpages worden
ontdekt in bijzonder mooi ontwikkelde bocage‐landschappen in de Leemstreek, vrijstaande robuuste
iepen in stadscentra, van de zandgronden in Beringen tot de vloeiweiden in noord‐Limburg. Als het
moet ook in lanen met geelbladige iepen‐cultivars en ornamentele grootbladige iepen‐varianten in een
voortuin. De Iepenpage lijkt heel Vlaanderen te koloniseren. Er zijn enkele zones waar de soort moeilijk
vaste voet aan de grond lijkt te krijgen. Vooral de fruitteelt‐ en akkerplateau‐regio tussen Sint‐Truiden
en Tongeren blijkt een moeilijk in te nemen regio. De soort werd er niet aangetroffen ondanks gerichte
zoekacties. Ook het zuidoostelijk deel van Vlaams‐Brabant was lange tijd onderbedeeld. De laatste
jaren lijkt de rand van het verspreidingsgebied in Vlaams‐Brabant zich te verschuiven naar het oosten,
met onder andere nieuwe vindplaatsen in de Getevallei. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van
tijd voor ook deze regio ingenomen wordt.

Figuur 38 Een bocagelandschap met snipperbosjes, kleinschalige landschapselementen, overhoekjes, etc in
Voeren. Dit landschap vormt een goed voorbeeld van het geprefereerde landschap voor zowel Sleedoorn- als
Iepenpage (foto: Ilf Jacobs).
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6.2.2

Geprefereerd leefgebied van Sleedoorn- en Iepenpage

Om de kansen voor de soorten goed in te kunnen schatten en doeltreffende maatregelen te treffen, is
een goed beeld van het geprefereerde leefgebied van beide soorten belangrijk. In dit onderdeel wordt
aan de hand van een beknopte beschrijving en foto’s een beeld geschetst van het geprefereerde
leefgebied van zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage.
Kenmerken van het leefgebied
Sleedoorn‐ en Iepenpages prefereren landschappen/biotopen met veel structuurvariatie waar de
waardplanten Sleedoorn (Prunus spinosa) voor Sleedoornpage en iepen (Ulmus spec.) voor Iepenpage
voorkomen. Zonbeschenen bosranden en mantel‐ en zoomvegetaties vormt de natuurlijke habitat van
de soorten. Voor Vlaanderen vormen bocagelandschappen met verspreid voorkomende bossen in
combinatie met een kleinschalig landbouwlandschap uiterlijk het meest geschikte landschap. Voor een
voorbeeld van een bocagelandschap wordt verwezen naar Figuur 38.
Beide soorten blijken tevens te gedijen in het kleinschalig ‘verkavelings’ landschap wat zo typisch is
voor het versnipperde en verstedelijkte Vlaanderen. Deze zones van ruimtelijke wanorde met
snipperbosjes, bebouwde kavels, spoorwegbermen, ruige overhoekjes, beplantingen, etc. blijken
alvast geschikter voor de soorten dan grootschalig en intensief landbouwgebied. Dit wil niet zeggen
dat we voorbeeld moeten nemen aan deze ruimtelijke wanorde maar hieruit wel kunnen concluderen
dat als de benodigde ecologische hulpbronnen aanwezig zijn (kleinschalig gevarieerd landschap met
waard‐ en nectarplanten), dat deze 2 soorten hiermee vaak al verder kunnen. Dit biedt kansen om de
handen uit de mouwen te steken voor beide soorten, niet alleen in natuurgebieden maar in het ganse
buitengebied.
Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaken zijn waarom een soort als Sleedoornpage ergens wel of niet
voorkomt. Als voorbeeld kan aangehaald worden dat Sleedoornpage in het westen van Voeren niet
gevonden werd, ondanks zijn voorkomen in het oosten van Voeren en ondanks dat het landschap in
het westen er erg geschikt uitziet. In Nederland doet de Sleedoornpage het opvallend beter in
verstedelijkt gebied in de Veluwerand dan in het gave landschap van Zuid‐Limburg.
Voor de Iepenpage blijkt het succesvol koloniseren van centrumsteden minder problematisch dan
open landbouwgebied.
Binnen het hierboven beschreven landschap is voor de Sleedoornpage een goed ontwikkelde mantel‐
en zoomvegetatie met uitlopende Sleedoorn (Prunus spinosa) belangrijk. Omdat de soort zijn eitjes
afzet op jonge uitlopers van Sleedoorn, verdient de uitbreiding van Sleedoorn in de randen en de
ontwikkeling en gefaseerd onderhoudsbeheer van mantel‐ en zoomvegetaties extra aandacht. Voor
een goed voorbeeld van een leefgebied voor Sleedoornpage wordt verwezen naar Figuur 39.
De Iepenpage spendeert het grootste deel van zijn tijd in de kruinen van de hoogste/meest opvallende
iepen of de omgeving ervan. De soort kan zich echter tevens handhaven op locaties waar enkel lage
iepen aanwezig zijn, zolang er in dat geval maar genoeg staan. Iepenpage gebruikt als bruidsboom
voornamelijk Iepen. In mindere mate worden ook andere bomen zoals Essen, Esdoorn, etc gebruikt.
Voor een goed voorbeeld van een leefgebied voor Iepenpage wordt verwezen naar Figuur 39.
Beide soorten houden ‐ zoals tal van vlindersoorten ‐ van een warm microklimaat, wat vooral te vinden
is in windluwe en snel opwarmende hoekjes. Hoewel beide soorten veelal hoog in de boomkruinen
foerageren op honingdauw dat door bladluizen afgescheiden wordt, vormt de aanwezigheid van
nectarplanten in de onmiddellijke omgeving een pluspunt.
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Figuur 39 Voorbeeld van een ideaal leefgebied voor Sleedoornpage met een mooi ontwikkelde mantel- en
zoomvegetatie. In de mantel zijn o.a. Hazelaars en volwassen Sleedoorns te vinden. In de zoom zijn jonge uitlopers
van Sleedoorn en ruigtekruiden te vinden. (foto: Ilf Jacobs)

Figuur 40 Een zonbeschenen kruin van een grote iep in een bosrand. Het ideale leefgebied voor Iepenpage. (Ilf
Jacobs)
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6.3 Bedreigingen
6.3.1

Intensivering van de landbouw als motor van algemeen biodiversiteitsverlies

(Tekst naar: Merckx & Berwaerts 2010, Jacobs et al. 2010)
Intensivering van landbouwpraktijken vormt één van de hoofdoorzaken van de ernstige, mondiale
biodiversiteitscrisis (Matson et al. 1997, Tilman et al. 2001, Tscharntke et al. 2005). Habitatverlies,
fragmentatie, eutroficatie en landschapshomogenisatie zijn vaak direct te associëren met deze
intensivering (Wilson et al. 1999, Öckinger et al. 2006).
Dit voortschrijdende proces heeft niet alleen een negatieve impact op populaties van zeldzame en/of
sterk gelokaliseerde soorten, maar tevens op wijdverspreide habitatgeneralisten. Het resultaat hiervan
is in veel gevallen een sterke afname wat betreft aantallen en verspreiding van voordien algemene
soorten van verscheidene taxonomische groepen (Aebischer 1991, Sotherton 1998, Chamberlain et al.
2000, Donald et al. 2001, Benton et al. 2002, Conrad et al. 2006, Van Dyck et al. 2009).
Meer specifiek voor vlinders (Lepidoptera) is het bekend dat deze als groep sterk zijn achteruitgegaan
als gevolg van de intensivering van de landbouw en de hiermee gepaarde kwantitatieve en kwalitatieve
vermindering van hun leefgebied (Van Swaay & Warren 1999, Conrad et al. 2006).
Hierdoor werd de toekomst van landbouw en biodiversiteit traditioneel vaak als incompatibel
beschouwd en werd door ecologisten en natuurbeschermers voornamelijk gefocust op de min of meer
‘onaangeroerde en natuurlijke’ zones (Tscharntke et al. 2005). Het wordt echter meer en meer
duidelijk dat deze strategie onvoldoende blijkt voor biodiversiteitsbehoud (Bengtsson et al. 2003,
Henle et al. 2008), en wel om 2 redenen:
 Landbouw eist een groot deel op van de wereldwijde landoppervlakte (data van 2007: 73%
GB; 45% EU; 38% op wereldschaal ‐ FAOSTAT, 2009). De dominante voetafdruk van de
landbouw zal in de toekomst nog toenemen door de groeiende wereldbevolking en de hieraan
gekoppelde vraag naar voedsel, kledingsvezels, brandstoffen, enz. (FAO 1997, Eickhout et al.
2006, ESA 2009).
 Op zijn minst in Europa zijn tal van soorten aangepast aan een mozaïek van extensief beheerde
en dynamische halfnatuurlijke biotopen, met als resultaat een complex geheel van vaak erg
biodiverse ecosystemen (Bignal & McCracken 2000, EEA 2004, Firbank 2005, Billeter et al.
2008).
Hieruit dienen we te concluderen dat de landbouw een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het
keren van de wereldwijde biodiversiteitcrisis. Maatregelen om de landbouwpraktijken op ecologisch
en sociaal vlak duurzamer te maken dringen zich steeds sterker op.
6.3.2

Kwantitatieve afname van leefgebied van de Sleedoorn- en Iepenpage

Het is aannemelijk dat door het verdwijnen van hagen en andere landschapselementen ‐die hun
functie in de moderne landbouw verloren lijken te hebben‐ de Sleedoorn‐ en Iepenpage
achteruitgegaan zijn. Door de schaalvergroting in de landbouw kunnen de afstanden tussen
verschillende leefgebieden van de soorten te groot worden, waardoor populaties geïsoleerd raken en
andere geschikte leefgebieden niet meer bereikt kunnen worden.
Het netwerk aan kleine landschapselementen heeft een sterke afname doorgemaakt (Baudry et al.
2000). In Groot‐Brittannië, waar de verspreiding van bijvoorbeeld de Sleedoornpage het beste gekend
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is, is de soort tussen de periode 1970‐82 en 1995‐2004 op niveau van 10km‐hokken met 43%
achteruitgegaan (Fox et al. 2007). Dit ligt in dezelfde lijn met een geschat nettoverlies aan houtkanten
van 24% (ong. 147.000 km) tussen 1984 and 2007 (Carey et al. 2008). Bovengenoemd verlies aan kleine
landschapselementen en verspreiding van de Sleedoornpage in dit geval is waarschijnlijk zelfs
onderschat omdat de landbouwpraktijken reeds sinds 1945 sterk zijn beginnen te veranderen. Tussen
1945 en 1970 heeft er zich bijvoorbeeld in Groot‐Brittannië reeds een afname van kleine
landschapselementen voorgedaan van 20% (Pollard et al 1974).
6.3.3

Kwalitatieve afname van het leefgebied van de Sleedoorn- en Iepenpage

Buiten een sterke verandering in kwantiteit aan landschapselementen, speelt tevens een verminderde
kwaliteit van het leefgebied in zijn geheel soorten parten.
De verminderde kwaliteit kan het gevolg zijn van veel verschillende factoren. Het duurzaam overleven
van een soort is nauw verbonden met de beschikbaarheid van zijn ecologische hulpbronnen. Vanaf het
moment dat daar iets begint mis te lopen (waardplant, nectar, connectiviteit binnen leefgebied, etc)
kan het snel de verkeerde kant opgaan.
Als voorbeeld kan de afgenomen vitaliteit van Sleedoorn in het buitengebied aangehaald worden. Veel
van de nog resterende hagen en struwelen in landelijk gebied worden niet meer onderhouden, staan
onder stress door gebruik van pesticiden en krijgen weinig ruimte. Het gevolg hiervan is een
verminderde vitaliteit waardoor de Sleedoorn minder jonge opslag produceert. Juist deze jonge opslag
wordt sterk geprefereerd door de Sleedoornpage als afzetplaats voor de eitjes (Jacobs et al. 2010).

Figuur 41 Een intensief bewerkt en grootschalig landbouwlandschap dat geëvolueerd is naar een ‘groen woestijn’
geworden. Deze landschappen hebben nog weinig te bieden qua biodiversiteit in vergelijking met het
kleinschalige landbouwlandschap van weleer. De taluds en perceelsgrenzen geven nog aan waar de houtkanten
ooit stonden. (foto: Ilf Jacobs)
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6.4 Kansen
Er is reeds herhaaldelijk aangetoond dat er heel wat kansen zijn om het leefgebied voor zowel
Sleedoorn‐als Iepenpage te verbeteren door het nemen van specifieke maatregelen. Er is momenteel
voldoende kennis aanwezig van zowel de ecologische hulpbronnen, het leefgebied als de
verspreidingsgegevens. Er zijn tevens tal van goede voorbeelden bekend waar door gerichte acties het
verschil wordt gemaakt.
Deze acties hoeven niet complex en duur te zijn en het hoeft ook geen decennia te duren voor
genomen maatregelen vruchten afwerpen. Zo zijn bijvoorbeeld gerichte acties voor de Sleedoornpage
niet alleen mogelijk maar lijken ook essentieel om de Limburgse populatie op een duurzame manier te
beschermen. Op verschillende locaties in Vlaanderen werden aangeplante houtkanten in de
onmiddellijke omgeving van gekende populaties op korte termijn succesvol gekoloniseerd door de
soort.

Figuur 42 Het aanplanten van gemengde houtkanten met o.a. Sleedoorn (Prunus spinosa) is een makkelijke actie
die reeds snel zijn vruchten kan afwerpen voor een soort als Sleedoornpage (foto: Ilf Jacobs)
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6.5 Gedetailleerd beheeradvies
6.5.1

Algemeen

Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat het nemen van gerichte acties op vlak van inrichting en
beheer zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage vooruit kunnen helpen. Vermits het geprefereerde habitat van
Sleedoorn‐ en Iepenpage veel raakpunten heeft, mag men ervan uitgaan dat bepaalde maatregelen
die genomen worden voor Sleedoornpage over het algemeen ook gunstig zullen uitpakken voor
Iepenpage en omgekeerd.
In dit hoofdstuk wordt in detail uitgewerkt welke maatregelen er getroffen kunnen worden om het
leefgebied van de soorten te verbeteren en nieuwe leefgebieden te ontwikkelen.
6.5.2

6.5.2.1

Waar is soortspecifiek beheer voor de Sleedoorn- en Iepenpage zinvol?

Verbeteren van het leefgebied in en om reeds gekende populaties

Indien men actie wil ondernemen voor specifieke soorten worden de pijlen in eerste instantie best
gericht op het verbeteren van het leefgebied in en om reeds gekende populaties.
Voor de Sleedoornpage gaat het concreet over de gemeenten
 In het grensgebied van Limburg en Vlaams‐Brabant:
Halen, Herk‐de‐Stad, Lummen en Tessenderlo. Sleedoornpage werd in deze regio
waargenomen in Vlaams‐Brabant tot in de directe omgeving van de grens met Limburg. Zie
Figuur 16.
 de gemeenten in uiterste zuidoosten van Limburg waar Sleedoornpage aanwezig is:
Voeren en Riemst. Eventueel aangevuld met gemeenten Tongeren en Lanaken. Zie Figuur 17.
Voer de Iepenpage is het minder zinvol om focuszones aan te duiden. De soort blijkt voldoende mobiel
om nieuwe gebieden te koloniseren en vertoont momenteel een positieve trend. De soort kan
momenteel, met uitzondering van enkele regio’s, in praktisch gans Limburg verwacht worden.
Echter, daar Iepenpage een soort is die zich best voelt in goed ontwikkelde bosranden, kan binnen
gebieden/zones waar de soort is vastgesteld gericht gewerkt worden aan optimalisatie van bosranden.
De Iepenpage kan daarbij gebruikt worden als ‘aaibare’ paraplusoort, als kapstok om bosrandbeheer
aan op te hangen.
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6.5.2.2

Verbinden van leefgebieden en creëren van nieuwe leefgebieden

Naast het optimaliseren van het leefgebied binnen het gekende verspreidingsgebied kan er daarnaast
ook gewerkt worden aan het verbinden van leefgebieden en het creëren van nieuwe leefgebieden.
Om succes te hebben, dient hierbij rekening gehouden te worden met de verspreidingscapaciteit van
de vlinders. De exacte verspreidingscapaciteit van Sleedoorn‐ en Iepenpage is niet gekend. Er zijn
echter voldoende voorbeelden beschikbaar dat beide soorten er in slagen om nieuwe locaties te
koloniseren buiten hun gekende verspreidingsgebied. Beide soorten blijken mobieler dan aanvankelijk
gedacht (Jacobs 2010, Jacobs 2011, Jacobs 2012).
Het verbinden van leefgebieden specifiek voor Iepenpage lijkt op dit moment weinig zinvol. De soort
blijkt weinig moeite te ondervinden om (op minder dan 15 jaar tijd!), met uitzondering van enkele
regio’s, min of meer gans Vlaanderen te koloniseren. De soort doet het goed waardoor het nemen van
gerichte maatregelen minder urgent is.
Het verbinden van versnipperde leefgebieden lijkt echter wel van toepassing voor Sleedoornpage.
Zowel in Voeren als Riemst kan binnen de vastgestelde (deel‐)populaties gewerkt worden aan
stapsteengebieden met geschikt leefgebied. In Voeren kunnen strategisch goed gekozen verbindingen
ook een duwtje in de rug betekenen voor andere habitattypische soorten als Hazelmuis Muscardinus
avellanarius.
Voor het creëren van nieuwe leefgebieden gaat de aandacht best naar zones in de nabijheid van
locaties waar recent voortplanting van Sleedoornpage werd vastgesteld én die de soort op een vrij
eenvoudige manier op eigen kracht kan koloniseren.
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6.5.3
6.5.3.1

Basisbegrippen bij beheer en ontwikkeling van geschikte leefgebieden
Inleiding

In dit onderdeel wordt stilgestaan bij een aantal basisbegrippen die in kader van specifiek beheer voor
zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage essentieel zijn. Om deze begrippen zo duidelijk mogelijk te maken
worden ze beschreven en voorgesteld doormiddel van foto’s en schema’s.
6.5.3.2

Mantel- en zoomvegetaties

Voor zowel Sleedoorn‐ als Iepenpage vormen mantel‐ en zoomvegetaties een essentieel onderdeel
van hun leefgebied. Maar wat is een mantel‐ en zoomvegetatie?
Een overgang van bos naar open terrein bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom.
Onder de mantel verstaan we een begroeiing van struiken aansluitend op de bomen in het bos.
De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge meerjarige kruiden en vormt de overgang tussen de
mantel en het open terrein. De ecologisch meest interessante mantel‐ en zoomvegetaties hebben een
warm microklimaat en windluwe hoekjes door hun zuidgerichte oriëntatie en glooiende randen.
Een mantel‐ en zoomvegetatie is een typisch voorbeeld van een stadium in de ‘natuurlijke’ successie.
Zonder beheermaatregelen evolueren open terreinen, maar tevens mantel‐ en zoomvegetaties, op
relatief korte termijn spontaan tot bos. Van nature breidt het bos zich uit in de richting van de mantel
en de mantel in de richting van de zoom. Het in stand houden van een mantel‐ en zoomvegetatie vraagt
daarom op tijd en stond een onderhoud. Voor een schema van een mantel‐ en zoomvegetatie wordt
verwezen naar Figuur 43

6.5.3.3

Gefaseerd beheer

Gefaseerd beheer begint meer en meer ingang te vinden binnen natuurbeheer.
Bij deze beheervorm worden de beheermaatregelen in fasen uitgevoerd waarbij niet op éénzelfde
moment de ganse oppervlakte van een terrein wordt aangepakt. Hierdoor ontstaat er meer variatie in
het terrein met een positief effect op de aanwezige fauna en flora. Niet alleen blijven op die manier
verschillende successiestadia aanwezig maar worden de risico’s ook gespreid. Het integraal
terugzetten van een Iepenkant of Sleedoornhaag in de winterperiode zou echter de teloorgang kunnen
betekenen van een aanwezige (deel‐)populatie van Sleedoorn‐ en/of Iepenpage.
Optimaal wordt het beheer in een soort van roterend systeem gegoten en op kaart aangeduid. Op die
manier ontstaat een soort van draaiboek waardoor het duidelijk is welke zone op een bepaald moment
beheerd of juist niet beheerd moet worden.
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Figuur 43 Schematische voorstelling van een overgang van bos naar open terrein (grasland/akker) zonder
natuurlijke gradiënt (links A & C) en met ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie (rechts B & D). (Illustratie: Ilf
Jacobs)
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Figuur 44 Voorbeeld van een gefaseerd beheerde jonge houtkant met o.a. Sleedoorn. Een deel van de lengte is
teruggezet, de rest kan zich verder ontwikkelen. In de rand is er bovendien ruimte voor spontane verjonging en
ruigtekruiden. Op deze manier zijn er altijd jonge sleedoorntwijgen aanwezig die fungeren als ei-afzetplaats voor
de Sleedoornpage. (foto: Ilf Jacobs)

Figuur 45 Onbeheerde Sleedoornhagen op plekken waar Sleedoorn zich niet kan verjongen via uitlopers
verliezen snel hun vitaliteit. Doordat er weinig jonge scheuten zijn wordt de locatie minder geschikt voor
Sleedoornpage. De soort prefereert bovendien plekken met een goed microklimaat (snel opwarmende windluwe
plaatsen). Houtkanten met een recht profiel bevatten gemiddeld minder eitjes dan houtkanten met een glooiend
profiel. (foto: Ilf Jacobs)
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6.5.3.4

Onderhoudsbeheer van houtkanten en mantel- en zoomvegetaties

Een houtkant is in feite een mantelvegetatie die langs weerszijden begrensd wordt door open terrein.
Traditioneel werden houtkanten regelmatig gekapt waarna ze terug uitgroeiden. Dit kapbeheer wordt
tegenwoordig nog nauwelijks toegepast. Houtkanten zonder kapbeheer evolueren echter naar smalle
bosjes, vaak met scherpe grenzen met het nevenliggende open terrein.
Sleedoornpages prefereren voor hun eiafzet sleedoornstruwelen met een dynamische groei en jonge
uitlopers. De vitaliteit van sleedoornstruiken (en de waarde ervan voor Sleedoornpage) neemt met de
ouderdom af. Om de vitaliteit van Sleedoorn in stand te houden in houtkanten of mantelvegetaties, is
het noodzakelijk om de ouder wordende struwelen terug te snoeien of te kappen. In normale
omstandigheden sterft Sleedoorn na deze ingreep praktisch nooit af maar produceert ze jonge en
vitale scheuten die erg geliefd zijn als eiafzetplek.
Uit onderzoek blijkt dat het kappen en snoeien van sleedoornkanten, één van de belangrijkste
oorzaken is voor de mortaliteit van de Sleedoornpage. Omdat de meeste eitjes afgelegd worden op de
jonge scheuten en uitlopers van de haag, kan het snoeien van hagen in de winter leiden tot een verlies
aan eitjes van 50 tot 100%! Door gefaseerd te beheren, kan dit verlies beperkt worden, en blijven er
meteen voldoende jonge scheuten voor de eiafzet in het volgende jaar.
Een mantelvegetatie (struiklaag) langs een bosrand of houtkant kan best opgedeeld worden in
verschillende blokken die worden opgenomen in een kapschema. De grootste variatie wordt bereikt
wanneer de opgaande vegetatie in de mantel gefaseerd wordt teruggezet.
Om te vermijden dat bij het kappen te grote ‘gaten’ vallen in een houtkant of de mantelvegetatie zijn
de blokken op zich maximaal 30meter lang.
In plaats van alle bomen en struiken tot tegen de grond af te zagen kan men er ook voor opteren om
(een deel van) de bomen op grotere hoogte af te zetten. Deze werkwijze is vooral nuttig voor soorten
zoals Slee‐ en Meidoorn die hierna snel terug uitlopen.
Er worden best enkele overstaande bomen behouden. Deze overstaanders vervullen ecologische
functies zoals bruidsboom of voedselbron voor allerlei soorten insecten, corridor en foerageerplaatsen
voor vleermuizen, etc. Specifiek voor Iepenpage kunnen grote en vitale iepen geselecteerd worden als
overstaande boom.
Het beheer van de zoomvegetatie (ruigtekruiden) is minder intensief. De strook met zoomvegetatie
wordt best gefaseerd gemaaid (1/3de), eventueel samen met de 2de maaibeurt van het nevenliggende
open terrein.
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Figuur 46 Schematische voorstelling van een landschapselement waar een gefaseerd hakhoutbeheer op wordt
toegepast. Hierdoor ontstaat veel heterogeniteit met oude delen, overstaande bomen, ruigtekruiden, jonge opslag,
etc. (Illustratie: Ilf Jacobs)

6.5.3.5

Nieuwe mantel- en zoomvegetaties creëren

Ons huidige landschap wordt vaak gekenmerkt door scherpe grenzen tussen verschillende biotopen.
Natuurlijke gradiënten komen slechts sporadisch voor, hoewel juist daar vaak de hoogste biodiversiteit
te vinden is. Een mantel‐ en zoomvegetatie kan vaak vrij eenvoudig ontwikkeld worden in de grenszone
tussen een bos of houtkant en het nevenliggende open terrein door beperkte aanpassingen in het
beheer.
Een mantel‐ en zoomvegetatie kan worden gerealiseerd op twee manieren. De keuze voor welke
methode wordt best gemaakt aan de hand van de ecologische waarde van het bos en het open terrein
bij de uitgangssituatie.
 Indien het open terrein grenzend aan de bosrand ecologisch minder interessant is dan het
aangrenzende bossysteem, kan de mantel‐ en zoomvegetatie best ontwikkeld worden op het
open terrein.
 Dit kan gerealiseerd worden door de afrastering voor begrazing enkele meters (5 tot 10meter)
weg van de bosrand te verplaatsen of door het maaien te stoppen op enkele meters vóór de
bomen. Sleedoornstruwelen aanwezig in de bosrand kunnen op die manier op een natuurlijke
wijze uitlopen.
 De vestiging van struwelen in een dichte grasmat verloopt vaak vrij traag. Om het proces te
versnellen kunnen hier en daar inheemse struiken (o.a. Sleedoorn, iepen) worden aangeplant.
 Een opvolgbeheer zal nodig zijn om een gevarieerde mantel‐ en zoomvegetatie in stand te
houden.
 Indien het open terrein ecologisch interessanter is dan het aangrenzende bos, kan de mantel‐
en zoomvegetatie ontwikkeld worden door het terugzetten van de bosrand.
 Dit kan gerealiseerd worden door in de rand een bosstrook van minstens 5m te kappen,
idealiter wordt gewerkt me een breedte van minstens 1 boomhoogte. Tracht hierbij een
glooiende rand te creëren. In deze gekapte zone zal zich spontaan een natuurlijke gradiënt
ontwikkelen.
 Ook hier zal een opvolgbeheer zal nodig zijn om een gevarieerde mantel‐ en zoomvegetatie in
stand te houden.
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Figuur 47 Voorbeeld van een zich ontwikkelende mantel- en zoomvegetatie in het Walenbos (Tielt-Winge). De
afrastering werd hier enkele meters naar binnen verplaatst. Sleedoornstruwelen aanwezig in de bosrand kunnen
op die manier op een natuurlijke wijze uitlopen. In de zoom zijn ruigtekruiden te vinden. In deze bosrand zijn o.a.
Sleedoornpage, Iepenpage, Eikenpage en Kleine ijsvogelvlinder aanwezig! (foto: Ilf Jacobs)
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6.5.3.6

Aanplanten van hagen en houtkanten met Sleedoorn en Iepen

Het aanplanten van streekeigen Sleedoorns is een zeer eenvoudige en effectieve manier om een
locatie geschikt te maken voor Sleedoornpage. Er is immers gebleken dat, indien de soort in de
omgeving voorkomt, Sleedoornpages de nieuw aangeplante struwelen snel kunnen koloniseren. Na
een aantal jaren kan een nieuwe aanplant reeds fungeren als ideaal leefgebied.
Voor de Iepenpage heeft men iets meer geduld nodig. Iepenpages prefereren immers iepen die in bloei
komen en zaad vormen.
Er zijn verschillende manieren waarop Sleedoorn en iepen gericht kunnen worden aangeplant waarvan
de Sleedoorn‐ of Iepenpages kunnen profiteren:
 Het aanplanten van houtkanten en hagen
 Vrijstaande struiken of kleine bosjes aanplanten in weilanden
 Versnellen van de ontwikkeling van een mantel‐ en zoomvegetatie door aanplanten van
struweel tegen bosrand.
 Stimuleren van het aanplanten van streekeigen struiken (o.a. Sleedoorn en iepen) in tuinen en
parken
 Plantacties i.f.v. Sleedoornpage worden best geconcentreerd in zones die op korte tot
middellange termijn gekoloniseerd kunnen worden.
 Opdat duurzame bronpopulaties zouden kunnen ontwikkelen, worden de acties best
geconcentreerd in clusters i.p.v. een grote ruimtelijke spreiding van de acties.
 Door de sleedoornstruiken in groepjes aan te planten kan worden vermeden dat ze op relatief
korte termijn worden verdrongen door andere soorten.
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7 Ecologische fiches
Kennis over de specifieke ecologische vereisten die een soort (of bij uitbreiding soortengemeenschap)
stelt aan zijn omgeving in de verschillende levensfasen, vormt de essentiële basis om te komen tot de
instandhouding en bescherming van een soort. Ecologisch onderzoek zou daarom een belangrijk
aspect moeten vormen in een maatschappij die streeft naar het duurzaam behoud van kwetsbare
soorten en ecosystemen. Enkel door deze kennis wordt het immers duidelijk waar de oorzaken van
bedreigingen of de achteruitgang liggen en krijgen we een zicht op de mogelijkheden om het tij te
keren.
In het verleden is zowel de Sleedoorn‐ als Iepenpage en hun leefgebied het onderwerp geweest van
verschillende onderzoeken door zowel wetenschappers als geïnteresseerde vrijwilligers. Hierdoor is
reeds heel wat ecologische kennis van de soorten voorhanden. Door de verspreide kennis en
conclusies te bundelen ontstaat een handig naslagwerk dat geïnteresseerden toelaat om snel de
noodzakelijke informatie te kunnen terugvinden.
De ecologische fiches vormen het resultaat van een gedetailleerde literatuurstudie over de soorten die
aangevuld werd met de bevindingen uit de uitgevoerde onderzoeksprojecten.
Daar de ecologische fiches zeer uitgebreid zijn worden ze aangeleverd als aparte en losstaande
documenten.
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9 Bijlagen
9.1 Historische waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode
2009‐2017 (bron: www.waarnemingen.be)
Tabel 3 Historische waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2009-2017 (bron:
www.waarnemingen.be)
id

naam_lat

datum

aantal

kleed

x

y

gemeente

41574559 Thecla betulae

21/01/2009

0 ei

249.907.581.320.866

161.938.600.724.675 Voeren

41574563 Thecla betulae

21/01/2009

0 ei

24.987.636.986.107

161.947.469.034.392 Voeren

41574566 Thecla betulae

21/01/2009

0 ei

249.761.939.443.063

161.952.938.878.439 Voeren

41750501 Thecla betulae

25/01/2009

0 onbekend

225.886.042.743.021

167.251.008.916.831 Tongeren

41818454 Thecla betulae

25/01/2009

0 onbekend

224.318.770.183.563

166.150.084.976.706 Tongeren

42121854 Thecla betulae

8/02/2009

0 onbekend

19.891.123.610.355

41818451 Thecla betulae

17/02/2009

0 onbekend

226.063.677.310.042

167.665.593.959.576 Tongeren

47000477 Thecla betulae

11/03/2010

0 ei

203.251.410.424.513

179.017.175.590.233 Halen

81763096 Thecla betulae

16/02/2014

0 ei

206.318.058.195.647

159.448.725.789.244 Gingelom

82172045 Thecla betulae

6/03/2014

2 ei

241.749.636.615.424

167.037.829.250.289 Riemst

82390221 Thecla betulae

6/03/2014

2 ei

241.721.649.395.445

167.081.088.670.749 Riemst

88942423 Thecla betulae

3/10/2014

1 imago

24.161.548.513.181

167.175.218.190.557 Riemst

88942431 Thecla betulae

3/10/2014

1 imago

241.617.733.328.124

167.190.382.915.423 Riemst

88942436 Thecla betulae

3/10/2014

1 imago

241.580.512.817.271

167.194.288.097.367 Riemst

108078972 Thecla betulae

9/09/2015

1 imago

241.588.042.775.653

167.340.577.727.291 Riemst

114303457 Thecla betulae

29/01/2016

4 ei

241.749.608.466.938

167.024.062.992.202 Riemst

114587848 Thecla betulae

6/02/2016

1 ei

241.680.403.907.572

16.706.490.889.034 Riemst

122790321 Thecla betulae

23/08/2016

1 imago

242.447.030.628.056

167.092.703.581.479 Riemst

127670396 Thecla betulae

15/11/2016

4 ei

241.183.009.758.681

167.691.027.794.928 Riemst

132642771 Thecla betulae

26/11/2016

2 ei

23.922.766.827.802

164.994.484.214.525 Riemst

132642477 Thecla betulae

3/12/2016

1 ei

24.259.371.043.478

167.415.096.191.881 Riemst

132642478 Thecla betulae

3/12/2016

1 ei

242.608.910.011.348

167.352.897.017.307 Riemst

132949948 Thecla betulae

18/12/2016

5 ei

242.634.455.650.202

167.520.300.725.529 Riemst

132949949 Thecla betulae

18/12/2016

1 ei

242.622.091.843.738

167.514.991.723.962 Riemst

133130466 Thecla betulae

24/12/2016

2 ei

242.471.067.734.037

167.603.753.534.847 Riemst

133130467 Thecla betulae

24/12/2016

4 ei

242.470.170.369.829

167.591.197.881.866 Riemst

133130444 Thecla betulae

28/12/2016

1 ei

241.570.049.933.103

167.189.581.200.222 Riemst

134374735 Thecla betulae

1/02/2017

1 ei

242.614.373.769.517

167.240.091.227.094 Riemst

134622809 Thecla betulae

9/02/2017

2 ei

242.617.952.191.386

167.250.354.642.057 Riemst

135126839 Thecla betulae

3/03/2017

1 ei

242.630.821.523.022

167.359.494.325.136 Riemst

135664509 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

202.965.911.033.164

163.896.552.006.753 Sint‐Truiden

135664511 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

203.007.607.341.851

163.888.548.680.777 Sint‐Truiden

135664535 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

203.077.629.647.302

16.384.813.155.543 Sint‐Truiden

135664538 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

203.092.594.320.492

163.821.179.783.459 Sint‐Truiden

135664543 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

203.121.601.383.631

163.796.193.926.779 Sint‐Truiden

135664648 Thecla betulae

22/03/2017

0 ei

203.144.163.229.462

163.791.141.186.376 Sint‐Truiden

17.907.399.264.177 Halen
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y

gemeente

144909368 Thecla betulae

10/10/2017

1 ei

24.228.370.442.934

168.022.468.645.665 Riemst

146006650 Thecla betulae

17/11/2017

0 ei

256.622.402.380.971

16.202.389.732.967 Voeren

146793775 Thecla betulae

14/12/2017

2 ei

241.331.007.955.171

167.276.867.588.096 Riemst

9.2 Waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2018‐2020
(bron: www.waarnemingen.be)
Tabel 4 Waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
id

naam_lat

datum

aantal

kleed

x

y

gemeente

160567267 Thecla betulae

27/07/2018

1 imago

23.836.979.045.267

165.586.755.671.659 Riemst

161267952 Thecla betulae

7/08/2018

1 imago

241.542.308.556.519

16.739.229.359.906 Riemst

161272594 Thecla betulae

12/08/2018

1 imago

24.159.784.272.059

16.736.597.915.083 Riemst

162293440 Thecla betulae

5/09/2018

1 imago

241.632.182.627.257

167.230.376.936.682 Riemst

162666560 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.389.223.679.037

161.587.058.361.929 Voeren

178391006 Thecla betulae

16/09/2018

3 ei

256.371.919.424.451

161.590.514.887.104 Voeren

162615029 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.357.055.069.508

161.588.638.585.424 Voeren

162612876 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.391.619.704.573

161.586.731.733.537 Voeren

162599980 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.392.436.737.309

161.586.274.794.571 Voeren

162594624 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.389.223.679.037

161.587.058.361.929 Voeren

162588061 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.388.439.243.625

161.589.869.201.999 Voeren

162588055 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.519.851.914.322

161.710.291.969.751 Voeren

162584627 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.381.609.605.213

161.594.142.026.351 Voeren

162584622 Thecla betulae

16/09/2018

2 ei

256.402.657.790.275

161.583.966.448.448 Voeren

162583349 Thecla betulae

16/09/2018

3 ei

256.371.919.424.451

161.590.514.887.104 Voeren

162582948 Thecla betulae

16/09/2018

3 ei

256.371.919.424.451

161.590.514.887.104 Voeren

162579454 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.386.792.965.935

161.587.433.400.101 Voeren

162579337 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.393.721.999.601

161.589.271.900.929 Voeren

162575841 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.389.223.679.037

161.587.058.361.929 Voeren

162575838 Thecla betulae

16/09/2018

2 ei

256.392.789.538.043

161.587.130.817.685 Voeren

162574866 Thecla betulae

16/09/2018

1 ei

256.393.721.999.601

161.589.271.900.929 Voeren

164091250 Thecla betulae

26/10/2018

1 ei

25.654.968.488.984

161.991.654.029.464 Voeren

164004269 Thecla betulae

26/10/2018

1 ei

256.536.985.145.698

161.985.556.495.456 Voeren

163995995 Thecla betulae

26/10/2018

1 ei

256.540.941.401.457

161.987.924.927.242 Voeren

163987343 Thecla betulae

26/10/2018

1 ei

256.536.458.387.942

161.990.712.029.479 Voeren

164843322 Thecla betulae

18/11/2018

4 ei

242.556.613.612.713

167.156.825.300.094 Riemst

164843321 Thecla betulae

18/11/2018

1 ei

242.623.913.083.752

167.250.878.534.435 Riemst

165437802 Thecla betulae

5/12/2018

1 ei

24.267.934.445.124

16.751.666.578.529 Riemst

165561391 Thecla betulae

7/12/2018

2 ei

241.051.288.055.054

168.228.549.998.572 Riemst

165671146 Thecla betulae

16/12/2018

0 onbekend

238.435.427.808.593

165.616.578.649.011 Riemst

165671134 Thecla betulae

16/12/2018

0 onbekend

238.382.079.803.407

165.684.462.766.972 Riemst

165858762 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

239.258.534.169.636

17.238.529.046.497 Lanaken

165858756 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

239.204.272.823.727

172.200.119.597.144 Lanaken

165857391 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

239.194.274.994.908

171.927.295.508.198 Lanaken

165857389 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

239.110.668.021.715

171.832.170.530.121 Lanaken

91

id

naam_lat

datum

aantal

kleed

x

y

gemeente

165857387 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

23.920.051.857.291

172.017.976.503.589 Lanaken

165857384 Thecla betulae

23/12/2018

0 onbekend

239.002.240.288.145

172.227.101.915.266 Lanaken

165976678 Thecla betulae

24/12/2018

1 ei

242.449.025.077.509

167.613.036.506.583 Riemst

165976647 Thecla betulae

26/12/2018

0 onbekend

222.540.624.577.341

159.182.496.921.459 Tongeren

165976612 Thecla betulae

27/12/2018

0 onbekend

249.969.598.562.353

162.141.301.162.238 Voeren

165976610 Thecla betulae

27/12/2018

0 onbekend

24.968.260.976.381

161.961.001.865.472 Voeren

165976598 Thecla betulae

27/12/2018

0 onbekend

250.639.873.553.673

162.894.973.970.809 Voeren

166011726 Thecla betulae

28/12/2018

0 onbekend

240.174.579.062.091

168.474.477.300.944 Riemst

166011724 Thecla betulae

28/12/2018

0 onbekend

240.324.581.565.719

16.839.196.187.084 Riemst

166011733 Thecla betulae

28/12/2018

1 ei

240.182.267.705.073

168.406.994.897.927 Riemst

166011730 Thecla betulae

28/12/2018

2 ei

240.319.955.045.407

168.339.593.620.222 Riemst

166011729 Thecla betulae

28/12/2018

2 ei

240.343.607.244.467

168.358.831.283.799 Riemst

166011701 Thecla betulae

29/12/2018

0 onbekend

236.288.825.762.723

168.267.720.054.242 Riemst

166011693 Thecla betulae

29/12/2018

0 onbekend

238.075.561.838.789

167.376.273.222.534 Riemst

166465104 Thecla betulae

10/01/2019

0 onbekend

167009595 Thecla betulae

12/01/2019

4 ei

242.614.406.223.179

167.421.569.870.631 Riemst

166534098 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

207.035.403.202.287

184.041.240.987.177 Herk‐de‐Stad

166534096 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

206.871.496.322.405

184.246.127.589.904 Herk‐de‐Stad

166534093 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

206.152.663.661.998

18.437.541.010.974 Herk‐de‐Stad

166534090 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

204.695.076.966.262

184.126.918.196.283 Lummen

166534087 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

203.061.331.055.699

183.442.467.217.918 Lummen

166534085 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

202.404.508.551.213

183.611.516.891.697 Lummen

166534073 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

199.351.317.329.695

190.662.187.878.742 Tessenderlo

166534070 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

19.847.529.238.952

190.241.095.286.623 Tessenderlo

166534061 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

204.108.171.483.727

186.774.496.216.888 Lummen

166531770 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

206.672.445.291.758

183.619.116.653.652 Herk‐de‐Stad

166531769 Thecla betulae

12/01/2019

0 ei

206.352.837.327.088

183.466.118.693.706 Herk‐de‐Stad

166602069 Thecla betulae

14/01/2019

0 ei

203.941.441.349.066

186.695.899.432.484 Lummen

167009588 Thecla betulae

16/01/2019

0 onbekend

226.463.475.741.817

168.206.793.069.069 Hoeselt

167009575 Thecla betulae

16/01/2019

0 onbekend

226.272.092.599.304

168.080.599.457.505 Hoeselt

166846626 Thecla betulae

18/01/2019

0 ei

211.777.040.838.718

162.599.171.654.795 Sint‐Truiden

167192193 Thecla betulae

2/02/2019

0 ei

204.837.873.592.391

189.783.195.917.711 Lummen

167662308 Thecla betulae

2/02/2019

0 ei

206.940.985.249.697

189.195.441.776.306 Lummen

167311707 Thecla betulae

3/02/2019

0 onbekend

221.505.788.389.072

175.223.271.730.447 Diepenbeek

167311681 Thecla betulae

3/02/2019

0 onbekend

220.607.032.153.791

175.400.743.937.828 Diepenbeek

167192989 Thecla betulae

3/02/2019

0 onbekend

20.027.861.439.973

183.527.339.843.972 Halen

167192916 Thecla betulae

3/02/2019

0 ei

199.215.437.511.601

183.266.630.726.368 Halen

167450336 Thecla betulae

5/02/2019

1 ei

242.284.694.285.743

168.014.226.385.508 Riemst

167450330 Thecla betulae

6/02/2019

0 onbekend

238.526.986.037.821

165.586.234.814.784 Riemst

167450320 Thecla betulae

6/02/2019

0 ei

238.801.034.160.672

1.655.722.230.438 Riemst

167450306 Thecla betulae

8/02/2019

0 onbekend

239.275.150.956.817

172.051.495.682.433 Lanaken

167450303 Thecla betulae

8/02/2019

0 ei

240.727.091.972.217

175.713.565.299.907 Lanaken

167349078 Thecla betulae

9/02/2019

0 ei

239.240.907.069.836

171.846.811.746.222 Lanaken

167450041 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.987.356.795.273

17.637.256.261.402 Lanaken

21.988.685.372.149

165.337.591.529.575 Borgloon
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167450031 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.982.168.646.007

176.367.013.829.468 Lanaken

167449890 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.977.448.571.665

176.361.660.122.178 Lanaken

167449605 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.971.391.608.849

17.635.722.548.811 Lanaken

167449585 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.960.073.534.182

176.356.839.144.296 Lanaken

167449575 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.950.527.469.593

176.363.073.566.472 Lanaken

167449564 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.940.388.901.059

176.370.803.019.513 Lanaken

167449365 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.929.452.895.425

176.380.966.301.362 Lanaken

167449107 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.918.868.499.861

176.392.641.063.418 Lanaken

167449096 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

240.908.515.275.784

176.401.873.286.021 Lanaken

169300241 Thecla betulae

13/02/2019

0 onbekend

243.122.451.224.621

17.849.571.647.228 Lanaken

167649968 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

226.188.559.187.798

157.411.654.009.493 Tongeren

167649967 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

224.500.725.288.722

159.771.124.633.609 Tongeren

167649966 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

223.735.221.531.854

160.003.460.162.599 Tongeren

167640853 Thecla betulae

17/02/2019

1 ei

241.707.538.686.953

166.967.613.393.499 Riemst

167662910 Thecla betulae

17/02/2019

0 onbekend

167662322 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

208.303.976.892.075

186.455.149.556.699 Lummen

167649977 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

248.093.367.292.466

162.550.614.188.986 Voeren

167649976 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

248.106.675.281.242

16.272.020.526.641 Voeren

167649974 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

248.251.838.497.526

162.927.071.841.842 Voeren

167649973 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

248.519.432.017.415

163.342.087.717.143 Voeren

167649972 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

248.437.830.546.486

162.765.468.469.854 Voeren

167649971 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

245.733.139.577.774

161.190.395.738.113 Voeren

167649970 Thecla betulae

17/02/2019

0 ei

244.837.769.149.846

160.849.004.763.909 Voeren

167800470 Thecla betulae

19/02/2019

0 imago

216.160.744.450.618

18.069.832.590.112 Hasselt

167783592 Thecla betulae

21/02/2019

0 onbekend

244.067.946.505.157

179.409.829.612.975 Maasmechelen

167783542 Thecla betulae

21/02/2019

0 onbekend

244.263.985.703.123

181.255.307.691.858 Lanaken

167823892 Thecla betulae

22/02/2019

0 ei

234.014.098.362.275

203.859.015.635.533 Bree

167955547 Thecla betulae

24/02/2019

0 onbekend

231.945.724.344.792

161.620.196.458.854 Tongeren

168129861 Thecla betulae

25/02/2019

0 imago

217.120.117.642.084

17.840.654.812.939 Hasselt

167983605 Thecla betulae

25/02/2019

0 ei

213.406.501.390.387

168261372 Thecla betulae

3/03/2019

0 onbekend

20.075.094.580.465

184.761.170.128.957 Halen

168261368 Thecla betulae

3/03/2019

0 onbekend

200.950.601.740.113

18.487.276.025.328 Halen

178315037 Thecla betulae

21/08/2019

0 imago

233.994.073.133.316

203.836.465.077.659 Bree

178315014 Thecla betulae

21/08/2019

0 imago

228.393.536.544.794

20.122.010.837.106 Peer

182121331 Thecla betulae

11/11/2019

0 ei

204.897.502.481.924

158.685.706.369.405 Gingelom

182121330 Thecla betulae

11/11/2019

0 ei

205.097.139.303.267

158.642.396.409.945 Gingelom

183202308 Thecla betulae

15/12/2019

0 ei

200.005.321.977.916

185.926.304.655.488 Halen

183384295 Thecla betulae

19/12/2019

0 onbekend

239.486.419.581.549

170.974.095.483.918 Lanaken

183384290 Thecla betulae

21/12/2019

1 ei

242.704.000.008.526

167.785.956.985.547 Riemst

183384289 Thecla betulae

21/12/2019

2 ei

242.701.303.967.934

167.790.153.318.448 Riemst

183362617 Thecla betulae

23/12/2019

0 imago

227.295.568.030.121

183.563.429.457.941 Genk

183353373 Thecla betulae

23/12/2019

0 onbekend

227.292.953.223.744

183.554.478.073.106 Genk

183353360 Thecla betulae

23/12/2019

0 onbekend

227.932.762.747.003

183.576.735.908.256 Genk

183551519 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.091.094.123.715

162.200.674.996.206 Tongeren

23.303.435.565.133

166.219.416.598.448 Riemst

161.491.175.965.069 Sint‐Truiden
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183551518 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.137.950.145.096

162.192.020.229.791 Tongeren

183551516 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.147.775.195.629

162.194.284.690.835 Tongeren

183551515 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.155.652.273.783

162.193.974.313.487 Tongeren

183551514 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.175.709.211.859

162.191.295.782.862 Tongeren

183551513 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.181.970.698.583

162.195.631.101.914 Tongeren

183551512 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.222.682.489.398

162.200.043.000.659 Tongeren

183551511 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.443.782.040.713

16.186.630.497.551 Tongeren

183551509 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.109.789.791.755

161.634.392.613.801 Tongeren

183551508 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

22.613.239.402.243

161.627.930.601.228 Tongeren

183551506 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.148.773.673.001

161.626.047.299.691 Tongeren

183551505 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.266.632.798.722

161.688.874.887.134 Tongeren

183551503 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.285.814.957.917

161.695.520.111.241 Tongeren

183551502 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.291.478.563.818

161.699.421.861.233 Tongeren

183551499 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.318.813.125.018

161.710.005.238.064 Tongeren

183551497 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.646.897.304.462

161.597.667.785.625 Tongeren

183551496 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.650.382.488.997

161.587.110.002.117 Tongeren

183551494 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.651.214.253.452

161.573.965.741.328 Tongeren

183551493 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.603.955.509.329

161.292.330.857.068 Tongeren

183551491 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.593.421.060.041

16.125.568.004.282 Tongeren

183551490 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.583.475.492.273

161.227.100.157.293 Tongeren

183551488 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.560.390.428.042

161.183.475.144.778 Tongeren

183551487 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.550.813.417.398

16.117.102.863.038 Tongeren

183551485 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.532.660.109.127

16.113.299.275.127 Tongeren

183551482 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.516.272.058.098

161.107.714.186.027 Tongeren

183551481 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.489.515.074.084

161.066.582.361.602 Tongeren

183551479 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

226.457.045.007.945

161.020.274.229.209 Tongeren

183551477 Thecla betulae

29/12/2019

0 ei

2.264.360.434.501

160.997.476.184.445 Tongeren

183916526 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.492.928.745.154

16.145.762.562.256 Tongeren

183916525 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.475.864.190.669

161.453.542.913.792 Tongeren

183916524 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.030.684.840.995

160.824.139.881.269 Tongeren

183916523 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

23.004.215.191.918

160.813.706.272.106 Tongeren

183916522 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

228.967.224.447.438

161.966.148.233.368 Tongeren

183916521 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

228.902.196.369.626

161.793.714.463.543 Tongeren

183916520 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

228.897.667.136.559

161.808.500.416.976 Tongeren

183916519 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

22.888.647.515.067

161.821.063.299.961 Tongeren

183916518 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

228.857.926.593.528

161.851.189.334.753 Tongeren

183916517 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

228.816.304.766.414

161.853.532.907.339 Tongeren

183916516 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.794.637.228.698

161.818.760.529.268 Tongeren

183916515 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.796.259.803.741

161.805.205.102.419 Tongeren

183916514 Thecla betulae

6/01/2020

0 ei

230.821.350.724.354

161.749.148.970.545 Tongeren

184465856 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

199.225.972.990.891

182.173.013.592.604 Halen

184465853 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

199.114.293.683.423

182.280.860.411.051 Halen

184465851 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

199.187.398.743.361

18.232.144.160.172 Halen

184465850 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

199.130.216.438.764

182.390.500.866.164 Halen
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184465847 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

199.013.033.362.853

182.447.537.904.685 Halen

184465845 Thecla betulae

15/01/2020

0 ei

198.750.779.489.909

18.236.274.848.814 Halen

184465835 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

249.583.535.842.643

161.403.115.454.986 Voeren

184465832 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

250.917.362.440.171

160.956.276.133.541 Voeren

184465830 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

253.270.314.259.053

160.313.315.242.453 Voeren

184465827 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

253.320.984.627.383

160.273.570.230.039 Voeren

184465826 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

253.781.628.991.989

160.631.128.565.714 Voeren

184465823 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

25.398.618.565.526

160.781.612.114.888 Voeren

184465821 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

254.015.863.774.412

160.833.578.936.636 Voeren

184465816 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.339.288.080.573

161.596.654.637.946 Voeren

184465814 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

256.431.679.292.111

161.584.525.770.007 Voeren

184465812 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

256.519.391.516.316

161.708.120.110.787 Voeren

184465811 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.620.066.403.547

162.019.577.116.034 Voeren

184465808 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.571.217.582.653

162.000.756.580.872 Voeren

184465806 Thecla betulae

16/01/2020

2 ei

25.595.903.046.945

162.170.410.276.425 Voeren

184465805 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.117.354.452.731

162.195.900.879.124 Voeren

184465804 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.117.225.162.518

162.290.991.642.838 Voeren

184465803 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

255.923.940.624.106

162.616.445.644.691 Voeren

184465802 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

25.601.216.651.535

16.268.750.507.498 Voeren

184465801 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

256.069.218.056.979

162.469.724.031.122 Voeren

184465800 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

256.243.448.329.611

162.315.566.860.063 Voeren

184465799 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

256.265.992.436.609

162.242.309.762.432 Voeren

184465798 Thecla betulae

16/01/2020

0 ei

256.873.480.904.168

160.125.431.096.246 Voeren

184465795 Thecla betulae

16/01/2020

1 ei

257.638.203.024.065

15.981.003.806.269 Voeren

184465794 Thecla betulae

16/01/2020

2 ei

258.389.756.050.626

159.410.021.174.998 Voeren

184758517 Thecla betulae

20/01/2020

0 onbekend

238.876.401.639.957

171.759.838.833.994 Lanaken

184757317 Thecla betulae

20/01/2020

0 onbekend

239.252.254.601.251

172.583.115.442.649 Lanaken

184757296 Thecla betulae

20/01/2020

0 onbekend

239.204.176.216.218

1.721.834.204.712 Lanaken

184700574 Thecla betulae

23/01/2020

0 ei

202.293.273.690.017

156.815.217.401.821 Gingelom

184700559 Thecla betulae

23/01/2020

0 ei

202.374.264.884.515

156.599.180.143.946 Gingelom

185011805 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

212.169.832.457.109

159.858.889.647.419 Heers

185011804 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

212.020.946.113.969

160.037.891.796.303 Heers

185011802 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

212.409.360.194.548

160.158.373.010.819 Heers

185011799 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

211.894.619.101.303

158.076.680.998.662 Heers

185011798 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

211.887.568.545.686

158.057.925.559.044 Heers

185011797 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

211.986.363.366.626

158.028.232.658.163 Heers

185011796 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

21.210.352.551.837

158.133.472.760.311 Heers

185011795 Thecla betulae

1/02/2020

0 imago

212.168.357.332.479

158.182.619.697.701 Heers

185011794 Thecla betulae

1/02/2020

0 imago

213.431.850.141.776

158.420.986.693.571 Heers

185011793 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

213.175.580.177.553

158.494.275.520.427 Heers

185011789 Thecla betulae

1/02/2020

0 ei

217.827.855.017.503

159.851.040.778.364 Heers

185291943 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

21.622.645.213.152

160.807.024.167.662 Heers

185291942 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

216.207.853.087.824

163.016.506.668.349 Heers

185291941 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

216.057.831.985.255

16.313.131.402.618 Heers
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185291940 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

216.038.813.779.859

163.159.082.767.936 Heers

185291939 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.966.680.197.345

163.125.920.418.422 Heers

185291938 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.915.413.969.605

163.075.622.495.349 Heers

185291936 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.072.061.792.317

162.802.379.778.403 Heers

185291935 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.060.526.496.739

162.767.013.302.386 Heers

185291931 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

21.484.135.801.574

162.659.897.192.755 Heers

185291929 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

214.970.024.663.122

162.538.000.156.611 Heers

185291928 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.038.457.740.916

162.580.438.794.356 Heers

185291926 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.123.859.961.542

162.640.488.814.604 Heers

185291923 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

21.494.242.680.586

16.382.386.597.262 Heers

185291921 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

214.811.286.904.882

164.017.522.930.058 Heers

185291918 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

214.849.766.651.035

164.130.883.546.148 Heers

185291911 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

214.884.521.042.014

16.408.081.378.702 Heers

185291909 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

215.467.434.445.039

165.662.088.252.034 Borgloon

185291908 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

216.100.674.684.738

165.774.874.058.867 Borgloon

185291906 Thecla betulae

8/02/2020

0 ei

216.482.628.403.049

164.255.350.046.963 Heers

185334187 Thecla betulae

9/02/2020

1 ei

241.339.278.983.062

167.248.405.440.183 Riemst

185322888 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

232.944.286.023.733

166.267.367.059.404 Riemst

185322887 Thecla betulae

9/02/2020

1 ei

241.443.165.523.266

167.366.509.261.979 Riemst

185322886 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

241.341.341.179.388

16.734.011.405.483 Riemst

185322885 Thecla betulae

9/02/2020

1 ei

241.330.934.383.041

167.250.806.170.702 Riemst

185322884 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

241.324.882.477.617

167.335.582.519.126 Riemst

185322883 Thecla betulae

9/02/2020

1 ei

241.332.047.902.713

167.339.102.930.864 Riemst

185322881 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

238.355.826.490.767

165.687.965.932.094 Riemst

185322880 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

238.463.920.861.129

166.138.117.261.656 Riemst

185322879 Thecla betulae

9/02/2020

2 ei

23.857.718.120.312

166.080.464.504.087 Riemst

185322878 Thecla betulae

9/02/2020

3 ei

23.857.030.466.004

166.079.499.189.347 Riemst

185322877 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

24.004.409.277.712

169.313.615.419.979 Riemst

185322876 Thecla betulae

9/02/2020

0 onbekend

240.152.522.524.115

169.068.052.817.397 Riemst

185322875 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

240.170.714.547.385

169.036.111.362.608 Riemst

185322874 Thecla betulae

9/02/2020

0 ei

240.203.789.097.814

168.984.903.848.461 Riemst

185322873 Thecla betulae

9/02/2020

3 ei

240.180.313.122.348

168.419.184.688.855 Riemst

185322872 Thecla betulae

9/02/2020

1 ei

240.180.346.718.651

168.419.185.268.297 Riemst

188571815 Thecla betulae

12/02/2020

1 ei

242.554.141.151.872

167.147.108.835.275 Riemst

186247681 Thecla betulae

7/03/2020

0 ei

224.855.798.276.296

183.116.574.650.411 Genk

186247676 Thecla betulae

7/03/2020

0 ei

224.590.237.828.503

183.068.530.183.284 Genk

186247672 Thecla betulae

7/03/2020

0 ei

223.973.017.185.228

184.157.351.005.781 Genk

186247671 Thecla betulae

7/03/2020

0 onbekend

223.986.218.661.057

184.123.155.634.338 Genk

186247668 Thecla betulae

7/03/2020

0 ei

223.965.854.555.015

184.094.087.092.976 Genk
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9.3 Historische waarnemingen van Iepenpage in Limburg voor periode 2009‐
2017 (bron: www.waarnemingen.be)
Tabel 5 Historische waarnemingen van Sleedoornpage in Limburg voor periode 2009-2017 (bron:
www.waarnemingen.be)
id

naam_lat

datum

aantal kleed

x

y

gemeente

140729573 Satyrium w‐album

22/05/2010

1 rups

253.752.706.440.368

160.601.090.991.942 Voeren

55631370 Satyrium w‐album

11/07/2011

0 onbekend

212.569.878.933.402

179.420.487.238.346 Hasselt

77995931 Satyrium w‐album

23/07/2013

2 onbekend

242.548.614.317.139

167.051.906.345.876 Riemst

77995967 Satyrium w‐album

24/07/2013

3 onbekend

242.548.614.317.139

167.051.906.345.876 Riemst

77995993 Satyrium w‐album

26/07/2013

1 onbekend

242.548.614.317.139

167.051.906.345.876 Riemst

77996008 Satyrium w‐album

27/07/2013

3 onbekend

242.548.614.317.139

167.051.906.345.876 Riemst
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9.4 Waarnemingen van Iepenpage in Limburg voor periode 2018‐2020 (bron: www.waarnemingen.be)
Tabel 6 Waarnemingen van Iepenpage in Limburg voor periode 2018-2020 (bron: www.waarnemingen.be)
id

naam_lat

datum

aantal

kleed

x

y

gemeente

158477458 Satyrium w‐album

15/06/2018

7 imago

242.555.272.196.611

167.235.969.819.319 Riemst

159150367 Satyrium w‐album

28/06/2018

1 imago

23.940.834.540.185

170.974.630.210.178 Lanaken

159322652 Satyrium w‐album

30/06/2018

1 onbekend

242.742.556.946.995

167.271.637.652.544 Riemst

159347392 Satyrium w‐album

30/06/2018

4 imago

239.442.129.704.751

170.996.073.988.235 Lanaken

159258937 Satyrium w‐album

30/06/2018

1 onbekend

242.742.556.946.995

167.271.637.652.544 Riemst

159380225 Satyrium w‐album

2/07/2018

1 imago

239.745.853.642.085

169.956.458.132.057 Riemst

159439355 Satyrium w‐album

3/07/2018

1 imago

239.436.841.957.681

170.924.584.498.409 Lanaken

159494912 Satyrium w‐album

4/07/2018

1 imago

239.509.445.853.931

170.427.722.081.511 Lanaken

159478454 Satyrium w‐album

4/07/2018

1 imago

2.394.975.673.932

170.640.879.881.168 Lanaken

159588684 Satyrium w‐album

6/07/2018

1 imago

239.625.266.368.114

170.164.873.433.531 Riemst

162599958 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.202.879.877.402

162.161.536.133.403 Voeren

162575807 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.778.666.774.046

162.479.756.726.333 Voeren

162594504 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.778.666.774.046

162.479.756.726.333 Voeren

162574838 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.204.563.180.026

162.163.265.696.619 Voeren

162588037 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

24.920.175.538.426

162.165.428.571.244 Voeren

162588024 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.778.049.079.633

162.475.076.135.265 Voeren

162584604 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

24.920.386.673.384

162.159.618.622.185 Voeren

162584588 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.782.792.333.137

162.466.410.497.748 Voeren

162583388 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.847.866.094.475

162.515.849.595.809 Voeren

178390904 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.127.658.797.185

162.076.323.554.981 Voeren

178390902 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.847.866.094.475

162.515.849.595.809 Voeren

162579442 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.208.750.183.222

162.162.496.206.986 Voeren

162583376 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.127.658.797.185

162.076.323.554.981 Voeren

162579323 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.204.563.180.026

162.163.265.696.619 Voeren

162583315 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.847.866.094.475

162.515.849.595.809 Voeren
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162620941 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.721.052.858

162.448.865.694.754 Voeren

162583177 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.127.658.797.185

162.076.323.554.981 Voeren

162619115 Satyrium w‐album

16/09/2018

1 ei

249.200.689.067.256

162.156.401.622.664 Voeren

162578855 Satyrium w‐album

16/09/2018

2 ei

249.778.666.774.046

162.479.756.726.333 Voeren

167649975 Satyrium w‐album

17/02/2019

1 ei

24.809.493.384.856

162.728.761.846.232 Voeren

167609968 Satyrium w‐album

17/02/2019

1 ei

248.097.908.703.565

162.723.011.878.914 Voeren

167955546 Satyrium w‐album

24/02/2019

1 ei

231.947.574.586.429

168336729 Satyrium w‐album

6/03/2019

1 ei

223.152.359.231.327

183.395.419.599.429 Genk

168336669 Satyrium w‐album

6/03/2019

1 ei

223.147.369.062.006

183.389.078.106.839 Genk

174717294 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

223.113.752.350.872

183.018.430.766.904 Genk

174717292 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

223.034.808.864.193

183.142.523.655.058 Genk

174717281 Satyrium w‐album

18/06/2019

2 onbekend

223.208.728.673.724

183.408.943.067.864 Genk

174717278 Satyrium w‐album

18/06/2019

1 onbekend

223.138.289.880.936

183.388.007.301.279 Genk

174717276 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

223.051.422.097.164

18.350.647.155.722 Genk

174717273 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

225.967.128.108.283

174.976.465.417.526 Diepenbeek

174717271 Satyrium w‐album

18/06/2019

2 onbekend

226.228.681.149.685

174.780.385.296.992 Hoeselt

174717267 Satyrium w‐album

18/06/2019

1 onbekend

227.962.344.423.572

17.131.529.957.726 Hoeselt

174717238 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

227.361.926.831.389

168.540.594.437.395 Hoeselt

174717223 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

228.168.334.268.062

163.492.141.694.584 Tongeren

174717210 Satyrium w‐album

18/06/2019

1 onbekend

228.844.501.820.467

162.994.715.108.953 Tongeren

174717201 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

214.025.254.966.668

160.308.165.385.329 Heers

174717196 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

212.098.995.113.646

157.163.741.929.672 Heers

174717193 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 onbekend

212.044.095.153.077

156.937.328.859.839 Heers

174701930 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 imago

200.211.405.658.446

179.567.638.741.068 Halen

174701830 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 imago

198.952.686.041.521

179.051.935.598.153 Halen

174687741 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 imago

200.589.235.636.883

184.416.854.155.163 Halen

174687685 Satyrium w‐album

18/06/2019

0 imago

198.756.179.697.652

181.839.113.048.221 Halen

174687672 Satyrium w‐album

18/06/2019

1 imago

198.631.227.949.078

180.996.400.458.961 Halen

16.156.920.867.831 Tongeren
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174677543 Satyrium w‐album

18/06/2019

2 imago

20.078.515.340.724

18.415.821.856.111 Halen

174677542 Satyrium w‐album

18/06/2019

2 imago

200.744.474.542.347

184.166.309.952.994 Halen

175075553 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 onbekend

207.209.302.235.647

175085067 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 onbekend

211.548.952.747.436

182.805.406.717.367 Hasselt

175085065 Satyrium w‐album

24/06/2019

2 onbekend

211.792.650.234.754

181.316.058.292.591 Hasselt

175079744 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 onbekend

207.353.755.857.356

187.627.455.110.581 Lummen

175075571 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 onbekend

200.252.165.797.009

175075566 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 imago

175075564 Satyrium w‐album

24/06/2019

175075563 Satyrium w‐album

18.866.599.500.607 Lummen

19.722.688.952.638 Tessenderlo

20.151.675.791.869

197.322.034.658.346 Ham

2 onbekend

201.629.147.299.282

196.927.176.087.657 Ham

24/06/2019

1 onbekend

201.619.515.862.034

196.927.929.237.532 Ham

175075562 Satyrium w‐album

24/06/2019

5 onbekend

204.523.193.264.985

192.351.973.547.583 Beringen

175075561 Satyrium w‐album

24/06/2019

3 onbekend

20.452.440.182.577

192.357.927.786.155 Beringen

175075557 Satyrium w‐album

24/06/2019

3 onbekend

203.700.216.099.618

188.618.810.138.335 Lummen

175075555 Satyrium w‐album

24/06/2019

1 onbekend

207.190.132.268.838

188.671.789.547.701 Lummen

175156875 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

221.097.881.887.987

187.835.137.621.552 Zonhoven

175156873 Satyrium w‐album

25/06/2019

1 onbekend

220.292.638.756.928

189.119.926.695.788 Zonhoven

175156871 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

22.034.167.215.645

189.033.160.549.005 Zonhoven

175156869 Satyrium w‐album

25/06/2019

1 onbekend

220.317.475.892.501

189.161.854.136.406 Zonhoven

175156866 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

24.422.174.127.519

184.251.019.717.089 Maasmechelen

175156860 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.162.197.739.934

184.651.882.439.326 Maasmechelen

175156857 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.169.604.301.309

184.926.200.604.084 Maasmechelen

175156855 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.535.459.777.267

185.578.813.495.051 Maasmechelen

175156854 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

24.456.687.085.828

185.595.936.348.036 Maasmechelen

175156850 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.696.914.733.837

184.378.471.428.659 Maasmechelen

175156848 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.729.761.308.039

18.436.675.962.713 Maasmechelen

175156846 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.792.321.431.088

184.406.944.825.398 Maasmechelen

175156845 Satyrium w‐album

25/06/2019

0 onbekend

244.846.502.142.959

184.449.100.499.395 Maasmechelen

175156842 Satyrium w‐album

25/06/2019

2 onbekend

24.703.339.190.824

187.386.574.298.686 Maasmechelen
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175156837 Satyrium w‐album

25/06/2019

1 onbekend

23.572.668.328.015

198.585.970.003.893 Meeuwen‐Gruitrode

175156827 Satyrium w‐album

25/06/2019

3 onbekend

224.602.361.816.782

202.906.591.817.092 Peer

175152104 Satyrium w‐album

25/06/2019

2 imago

2.016.231.061.535

196.922.637.694.917 Ham

175702860 Satyrium w‐album

26/06/2019

0 onbekend

224.584.477.427.928

20.289.999.100.481 Peer

175243790 Satyrium w‐album

26/06/2019

2 imago

225.895.651.382.953

215.594.092.295.585 Neerpelt

175287296 Satyrium w‐album

27/06/2019

0 onbekend

193.065.275.135.326

191.783.992.784.489 Tessenderlo

175287288 Satyrium w‐album

27/06/2019

0 onbekend

192.933.922.776.348

175279025 Satyrium w‐album

27/06/2019

2 imago

224.586.746.365.289

175278994 Satyrium w‐album

27/06/2019

2 imago

232.957.085.144.927

175705482 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 imago

224.625.197.233.293

175348447 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

219.733.243.324.666

20.426.032.577.744 Hechtel‐Eksel

175348446 Satyrium w‐album

28/06/2019

2 imago

213.159.738.515.858

201.288.299.768.754 Leopoldsburg

175348444 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 onbekend

21.277.334.144.285

200.915.366.165.539 Leopoldsburg

175345569 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 onbekend

21.144.545.771.449

200.751.793.690.816 Leopoldsburg

175345568 Satyrium w‐album

28/06/2019

2 onbekend

211.435.808.188.853

200.760.167.878.705 Leopoldsburg

175345567 Satyrium w‐album

28/06/2019

2 onbekend

224.627.379.118.483

202.889.109.854.587 Peer

175345564 Satyrium w‐album

28/06/2019

2 onbekend

223.689.061.307.244

21.374.008.024.653 Neerpelt

175345563 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 imago

223.681.770.596.258

213.742.098.827.252 Neerpelt

175345560 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

226.115.694.142.577

215.861.389.169.619 Neerpelt

175345556 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

227.876.178.609.295

216.522.055.807.496 Hamont‐Achel

175345554 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

228.921.308.645.103

215.866.382.000.056 Hamont‐Achel

175345549 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

228.876.896.970.293

216.025.170.929.958 Hamont‐Achel

175345547 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

228.819.836.060.389

215.911.538.306.138 Hamont‐Achel

175345544 Satyrium w‐album

28/06/2019

3 onbekend

223.016.824.865.489

214.770.797.509.412 Neerpelt

175345542 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

221.310.199.339.405

215.572.242.616.998 Lommel

175345541 Satyrium w‐album

28/06/2019

0 onbekend

221.311.121.047.972

215.563.341.910.291 Lommel

175330622 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 imago

224.615.619.177.147

202.905.940.078.284 Peer

175326483 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 imago

224.629.564.839.353

202.915.880.502.422 Peer

19.152.796.230.055 Tessenderlo
202.898.899.936.859 Peer
21.239.198.931.337 Bocholt
202.894.596.124.444 Peer
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175326481 Satyrium w‐album

28/06/2019

3 imago

223.677.423.318.407

213.752.648.204.532 Neerpelt

175320812 Satyrium w‐album

28/06/2019

1 imago

224.615.609.462.733

202.905.915.978.494 Peer

175404721 Satyrium w‐album

29/06/2019

2 imago

225.676.064.484.301

215.431.265.037.216 Neerpelt

175705542 Satyrium w‐album

29/06/2019

0 onbekend

224.843.712.265.745

202.222.893.334.017 Peer

175404720 Satyrium w‐album

29/06/2019

1 imago

22.572.965.883.953

215.456.687.528.958 Neerpelt

175543640 Satyrium w‐album

1/07/2019

2 imago

226.132.287.633.432

215.852.235.984.127 Neerpelt

175543587 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 imago

225.687.976.969.556

215.439.949.275.602 Neerpelt

175535031 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 imago

233.339.695.011.372

166.791.418.592.973 Riemst

175535005 Satyrium w‐album

1/07/2019

0 onbekend

232.965.742.898.579

166.258.370.601.163 Riemst

175535004 Satyrium w‐album

1/07/2019

2 onbekend

235.917.082.160.494

167.197.684.969.276 Riemst

175630287 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 imago

238.387.029.637.001

165.628.227.605.606 Riemst

175630276 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 onbekend

243.999.361.007.456

161.516.759.384.078 Voeren

175630274 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 imago

243.994.024.203.327

16.149.162.349.497 Voeren

175630272 Satyrium w‐album

1/07/2019

0 onbekend

244.760.093.973.426

161.272.856.130.043 Voeren

175630266 Satyrium w‐album

1/07/2019

1 imago

247.626.722.413.923

161.253.794.755.756 Voeren

175630211 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

254.919.787.642.612

160.740.814.659.624 Voeren

175630205 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

257.006.009.914.675

162.508.753.281.799 Voeren

175630194 Satyrium w‐album

2/07/2019

2 onbekend

257.408.272.010.047

160.656.719.510.102 Voeren

175630190 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

257.140.640.238.947

159.985.311.058.505 Voeren

175630161 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

254.573.581.060.645

159.462.319.118.681 Voeren

175630126 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

254.268.676.495.281

159.353.106.345.231 Voeren

175630124 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

254.234.119.214.279

15.938.934.324.798 Voeren

175630119 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

250.481.110.532.461

161.061.206.237.486 Voeren

175630116 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

249.401.891.312.093

162.314.908.503.523 Voeren

175630115 Satyrium w‐album

2/07/2019

0 onbekend

249.176.249.013.558

162.142.781.663.863 Voeren

175630112 Satyrium w‐album

2/07/2019

2 imago

249.099.049.019.822

162.155.749.908.419 Voeren

175705596 Satyrium w‐album

3/07/2019

0 onbekend

225.715.207.966.956

203.018.528.924.457 Peer

175763620 Satyrium w‐album

4/07/2019

2 imago

242.553.754.159.203

167.017.166.109.579 Riemst
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175746840 Satyrium w‐album

4/07/2019

0 onbekend

224.842.340.909.324

202.220.751.416.242 Peer

175792483 Satyrium w‐album

5/07/2019

1 imago

202.873.103.758.613

182.745.425.812.145 Herk‐de‐Stad

175792447 Satyrium w‐album

5/07/2019

1 imago

202.923.533.909.507

182.189.243.315.562 Herk‐de‐Stad

175792352 Satyrium w‐album

5/07/2019

0 imago

206.263.743.290.379

180.787.264.414.001 Herk‐de‐Stad

175788494 Satyrium w‐album

5/07/2019

1 imago

193.016.634.508.074

191.504.396.298.015 Tessenderlo

175774655 Satyrium w‐album

5/07/2019

1 imago

192.970.550.941.171

191.527.359.025.287 Tessenderlo

175792513 Satyrium w‐album

5/07/2019

1 imago

202.876.085.866.941

182.860.154.763.764 Herk‐de‐Stad

175792502 Satyrium w‐album

5/07/2019

2 imago

202.864.341.550.529

182.836.989.483.851 Herk‐de‐Stad

176071923 Satyrium w‐album

9/07/2019

0 onbekend

202.116.457.248.486

198.237.078.324.798 Ham

176702857 Satyrium w‐album

21/07/2019

1 imago

239.416.391.131.811

171.036.558.577.864 Lanaken

176818051 Satyrium w‐album

22/07/2019

2 imago

224.793.990.991.722

202.939.891.884.927 Peer

176818048 Satyrium w‐album

22/07/2019

0 onbekend

224.586.871.792.908

202.876.219.426.427 Peer

176818047 Satyrium w‐album

22/07/2019

0 onbekend

224.488.411.731.959

202.891.359.215.662 Peer

176818045 Satyrium w‐album

22/07/2019

0 onbekend

224.404.832.215.815

202.874.457.182.037 Peer

176818039 Satyrium w‐album

22/07/2019

0 onbekend

224.845.028.591.612

202.228.854.344.509 Peer

185195896 Satyrium w‐album

29/07/2019

0 onbekend

223.719.400.087.849

205.584.875.335.945 Hechtel‐Eksel

185195849 Satyrium w‐album

8/08/2019

0 onbekend

22.484.535.065.465

202.225.039.099.881 Peer

185011803 Satyrium w‐album

1/02/2020

0 ei

212.273.788.465.256

160.068.914.406.644 Heers

193212205 Satyrium w‐album

3/06/2020

0 imago

198.762.491.240.363

181.836.528.106.771 Halen

193212065 Satyrium w‐album

3/06/2020

0 imago

204.181.397.547.003

178.609.478.955.122 Herk‐de‐Stad

193994296 Satyrium w‐album

13/06/2020

1 onbekend

202.157.480.360.613

198.227.304.192.821 Ham

193994294 Satyrium w‐album

13/06/2020

1 imago

202.212.170.513.157

198.217.243.272.195 Ham

193994290 Satyrium w‐album

13/06/2020

1 imago

202.346.747.893.537

198.191.145.191.918 Ham

194088781 Satyrium w‐album

14/06/2020

0 onbekend

212.645.545.440.482

215.759.875.007.736 Lommel

194088775 Satyrium w‐album

14/06/2020

0 onbekend

219.201.933.912.608

217.017.753.895.603 Lommel

194088767 Satyrium w‐album

14/06/2020

0 onbekend

219.165.166.090.796

217.544.851.151.925 Lommel

194507110 Satyrium w‐album

20/06/2020

1 imago

211.636.778.515.097

203.400.227.489.055 Leopoldsburg

194784806 Satyrium w‐album

23/06/2020

2 imago

2.124.696.394.686

179.453.056.231.768 Hasselt

103

id

naam_lat

datum

aantal

kleed

x

y

gemeente

194784771 Satyrium w‐album

23/06/2020

2 imago

208.593.189.219.443

181.642.067.641.235 Herk‐de‐Stad

194784736 Satyrium w‐album

23/06/2020

0 imago

20.812.615.988.331

181.813.765.954.847 Herk‐de‐Stad

194784689 Satyrium w‐album

23/06/2020

2 imago

208.063.616.604.595

18.175.259.816.392 Herk‐de‐Stad

194784674 Satyrium w‐album

23/06/2020

0 imago

206.372.064.922.227

180.887.190.664.756 Herk‐de‐Stad

194784664 Satyrium w‐album

23/06/2020

0 imago

206.219.868.722.798

180.956.716.051.118 Herk‐de‐Stad

194767663 Satyrium w‐album

23/06/2020

2 onbekend

212.461.911.376.478

179.443.202.731.684 Hasselt

194931802 Satyrium w‐album

25/06/2020

0 imago

212.247.958.734.681

172.208.697.991.221 Sint‐Truiden

194931771 Satyrium w‐album

25/06/2020

0 imago

209.773.163.370.004

171.666.213.617.695 Sint‐Truiden

194931747 Satyrium w‐album

25/06/2020

0 imago

209.871.636.524.724

171.732.803.144.338 Sint‐Truiden

194916364 Satyrium w‐album

25/06/2020

1 imago

223.678.233.992.992

213.759.395.549.894 Neerpelt

195115617 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

251.733.099.890.598

20.614.147.479.073 Kinrooi

195115614 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

251.301.155.819.103

205.074.817.995.264 Kinrooi

195115602 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

249.655.465.454.221

198.930.253.830.328 Maaseik

195115599 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

249.882.541.495.606

198.477.892.269.203 Maaseik

195115597 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

249.688.295.523.565

196.351.022.369.634 Maaseik

195115570 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

249.184.233.752.143

197.208.975.351.261 Maaseik

195115569 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

240.658.375.384.448

202.943.848.227.193 Bree

195115564 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

240.317.973.919.899

208.226.642.748.192 Bree

195115561 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

236.520.390.009.404

208.957.360.650.146 Bocholt

195115556 Satyrium w‐album

26/06/2020

2 onbekend

233.075.221.187.863

211.796.671.226.193 Bocholt

195115552 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

232.584.145.422.387

21.494.466.722.283 Hamont‐Achel

195115535 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

228.451.674.297.574

221.277.909.290.045 Hamont‐Achel

195115532 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

227.086.411.976.888

218.962.757.417.316 Hamont‐Achel

195115530 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

219.469.982.507.158

216.777.285.096.328 Lommel

195115528 Satyrium w‐album

26/06/2020

0 onbekend

219.244.782.817.239

216.865.525.608.201 Lommel

195716653 Satyrium w‐album

7/07/2020

22.367.180.341.975

213.767.687.271.508 Neerpelt

196141779 Satyrium w‐album

13/07/2020

4 onbekend

242.545.932.786.467

16.706.005.633.548 Riemst

196102692 Satyrium w‐album

13/07/2020

1 onbekend

214.575.127.896.566

5 imago

189.727.424.946.876 Heusden‐Zolder
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196097095 Satyrium w‐album

13/07/2020

1 imago

214.579.274.562.518

189.723.148.563.138 Heusden‐Zolder

197708097 Satyrium w‐album

18/07/2020

1 onbekend

214.575.977.447.081

189.724.962.286.519 Heusden‐Zolder

196616947 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

230.082.959.761.644

188.553.353.601.304 Genk

196616945 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

2.305.564.699.658

188.210.933.741.658 Genk

196616943 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

23.038.633.075.881

188.753.684.903.762 Genk

196616941 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

23.147.715.569.659

187.995.218.373.979 Genk

196616939 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

232.136.227.358.155

196616834 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

233.382.100.381.945

189.756.166.536.334 As

196616832 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

241.287.523.352.637

185.857.484.201.873 Maasmechelen

196616830 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

241.322.129.966.613

183.252.516.878.812 Maasmechelen

196616828 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

241.328.074.515.763

183.251.772.145.559 Maasmechelen

196616824 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

236.670.683.763.009

182.751.245.722.323 Maasmechelen

196616949 Satyrium w‐album

19/07/2020

0 onbekend

23.004.255.449.814

188.592.627.931.716 Genk

197724148 Satyrium w‐album

21/07/2020

1 imago

223.165.661.013.392

183.393.059.841.943 Genk

197724141 Satyrium w‐album

21/07/2020

0 onbekend

223.007.533.006.793

184.202.306.373.263 Genk

197724139 Satyrium w‐album

21/07/2020

0 onbekend

222.464.367.534.043

184.808.079.000.902 Zonhoven

196771753 Satyrium w‐album

21/07/2020

1 onbekend

228.964.470.437.388

186.122.399.690.099 Genk

197724136 Satyrium w‐album

21/07/2020

0 onbekend

22.028.315.489.183

197724166 Satyrium w‐album

21/07/2020

0 onbekend

222.214.246.740.465

183.460.680.901.573 Genk

197257979 Satyrium w‐album

28/07/2020

1 imago

238.666.933.673.663

171.621.359.641.817 Lanaken

198063656 Satyrium w‐album

9/08/2020

1 onbekend

218.520.420.244.701

180.461.451.924.061 Hasselt

18.702.218.579.658 Genk

184.439.871.206.475 Hasselt
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.

