Beheren voor de
Sleedoornpage

Technische fiche

Herkenning
De Sleedoornpage (Thecla betulae)
is door zijn warmoranje ondervleugels en
markante witte lijnen niet moeilijk te herkennen. Volwassen Sleedoornpages
vliegen in één generatie met een piek tussen 10 augustus en 10 september, in
uitzonderlijke jaren zelfs tot in oktober. Sleedoornpages worden vaak over het hoofd
gezien omdat ze zich vooral ophouden rond boomkruinen waar ze zich voornamelijk
voeden met honingdauw (de zoete afscheiding van bladluizen). Als Sleedoornpages lager
worden gezien, betreft het dan vaak vrouwtjes, die voor het afzetten van hun eitjes de lagere
sleedoornstruwelen opzoeken.
De Sleedoornpage overwintert als ei. De contrasterende witte eitjes, die
wat op kleine afgeplatte golfballetjes lijken, zijn in de winter (novembermaart) goed te vinden op de donkere takken van de belangrijkste waardplant
van de soort, Sleedoorn (Prunus spinosa). Het zoeken naar eitjes is dan ook
gemakkelijker om de aanwezigheid van de soort vast te stellen dan het zoeken naar vlinders,
en bovendien een leuke natuurstudiebezigheid tijdens de wintermaanden.

Leefgebied
De Sleedoornpage is een karakteristieke dagvlinder van een landschap met een
netwerk van hagen, struwelen, bosranden en mantelvegetaties waar Sleedoorn
algemeen voorkomt. Ook op kapvlakten of open plekken in bossen kan je de
soort vinden, en zelfs in een meer stedelijke omgeving waar de vlinders gebruik
maken van sleedoornstruwelen langs (snel)wegen of in parken en tuinen.

Verspreidingsgegevens verzameld van
2007 tot en met 2011.
(Bron: uit waarnemingen.be,
Jacobs 2010)

Voorkomen,
verspreiding in Vlaanderen
De Sleedoornpage is een voor Vlaanderen zeldzame vlindersoort waarvan de verspreiding ruwweg overeenkomt met de Leemstreek. Op de Vlaamse Rode Lijst was de soort
tot voor kort opgenomen in de categorie bedreigd. Sinds 2000 kwamen door gerichte
zoektochten heel wat nieuwe locaties aan het licht. Op de nieuwe Rode Lijst staat de
soort daarom in de categorie ‘Momenteel niet in gevaar’. Het is echter onwaarschijnlijk
dat de soort er op Vlaamse schaal is op vooruit gegaan. Kleinschalige landschapselementen en goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties, het belangrijkste leefgebied van de
soort, zijn de laatste decennia immers sterk afgenomen.
Goed beheerde jonge houtkant met
gefaseerd kapbeheer en ruimte voor
spontane verjonging

Beheren voor de Sleedoornpage
De kwaliteit van het leefgebied van de Sleedoornpage kan verhoogd worden door
•     verbinden en uitbreiden van leefgebied door aanplant van extra houtkanten met o.a. Sleedoorn;
•     overgangen van bos naar open terrein laten ontwikkelen (mantel-zoomvegetaties);
•     goed beheer van de aanwezige struwelen en houtkanten.
De aandacht gaat best naar zones waar recent voortplanting van de soort werd vastgesteld of in de nabijheid hiervan.

Aanplanten van hagen en houtkanten met Sleedoorn
Het aanplanten van streekeigen Sleedoorn 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 reeds na enkele jaren kunnen koloniseren. Een nieuwe aanplant vormt immers reeds twee jaar na aanplant een ideale
plaats voor de soort om zijn eitjes op af te zetten.
Tips:
• Opdat er zich duurzame bronpopulaties zouden
kunnen ontwikkelen, worden de aanplantacties best
geconcentreerd in clusters i.p.v. een grote ruimtelijke
verspreiding 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.
• Inheems autochtoon plantgoed vind je via www.plantvanhier.be en www.natuurpunt.be/behaag.

Door het raster enkele meters achteruit
te plaatsen kan er zich een mantel-zoom
ontwikkelen.

Ontwikkelen van een mantel-zoomvegetatie
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-zoomvegetatie is een geleidelijke overgang tussen bos en open terrein via een mantel (struiken) en een
zoom (ruigtekruiden). Deze kan eenvoudig ontwikkeld worden in de grenszone tussen een bos of houtkant en het
nevenliggende open terrein door beperkte aanpassingen in het beheer.
Een mantel-zoomvegetatie kan worden gerealiseerd op twee manieren. De keuze 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-zoomvegetatie best ontwikkeld worden op het open terrein.
- Plaats de afrastering voor begrazing enkele meters (5 tot 10m) naar binnen of stop het maaien 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) worden aangeplant.
- Een opvolgbeheer zal nodig zijn om een gevarieerde mantel-zooomvegetatie in stand te houden.
• Indien het open terrein ecologisch interessanter is dan het aangrenzende bos, kan de mantel-zoomvegetatie ontwikkeld worden door het terugzetten van de bosrand.
- Dit kan gerealiseerd worden door in de rand een bosstrook van 5 à 10 m te kappen. Tracht hierbij een glooiende
rand te creëren.  In deze gekapte zone zal zich spontaan een natuurlijke gradiënt ontwikkelen.
- Ook hier zal een opvolgbeheer nodig zijn om een gevarieerde mantel-zoomvegetatie in stand te houden.

Beheer van mantelvegetaties en houtkanten

Beheren in fases
Een mantelvegetatie langs een bosrand of houtkant kan best opgedeeld worden in verschillende blokken waarvan jaarlijks een deel
(zie onder) wordt gekapt. De grootste variatie wordt bereikt wanneer elk jaar een tiende tot vijftiende van de opgaande vegetatie in de
mantel wordt teruggezet. Elk jaar kappen is echter vrij arbeidsintensief. Indien dat niet lukt, is dit een nuttig alternatief:
•     Deel een mantelvegetatie of houtkant op in 5 blokken.
•     Kap om de 3 jaar de opgaande vegetatie van één blok, waarbij steeds een andere zone aan de beurt komt.
•     Laat 1 van de 5 blokken ongemoeid, zodat ook oudere vegetaties ontstaan. Deze zones vervullen andere ecologische functies
zoals bruidsboom en voedselbron voor allerlei soorten insecten, foerageerplaatsen voor vleermuizen, enz.
Eventueel kan je ook individuele bomen laten overstaan in plaats van hele blokken.
Zo zijn er steeds verschillende leeftijdsklassen aanwezig en wordt elke zone om de 12 jaar gekapt, wat bruikbaar hout kan opleveren of
voor de verkoop of om de kosten van het werk te dekken. Om te vermijden dat bij het kappen te grote ‘gaten’ vallen zijn de blokken op
zich maximaal 30m lang. Per 150 m houtkant kan zo steeds 30 m gekapt worden.
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Voorbeeld van een ‘draaiboek’ waarbij een houtkant of mantel wordt ingedeeld in 4 onderdelen en waarbij om de 3 jaar de 12 jaar oude (rode) blok gekapt wordt.
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Natuurpunt

is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers
en meer dan 350 professionele medewerkers werken samen aan de bescherming van
belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Dit doen we door het aankopen en
beheren van gebieden, het bestuderen van de natuur, het organiseren van
activiteiten en cursussen, en door actief beleidswerk. Natuurpunt beheert een
500-tal natuurgebieden met een oppervlakte van bijna 20.000 ha, en heeft een
ledenbestand van meer  dan 88.000 families.  Wordt deel van deze grote familie en steun ons
met een lidmaatschap: www.natuurpunt.be/lid-worden
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Een houtkant die op 2/3de van de lengte op een gefaseerde manier wordt gekapt. Op deze
manier ontstaat een zeer gevarieerd biotoop .
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Sleedoornpages verkiezen voor hun eiafzet sleedoornstruwelen met een dynamische groei en jonge uitlopers. De vitaliteit van
sleedoornstruiken (en de waarde ervan voor Sleedoornpage) neemt af met de ouderdom. Om de vitaliteit van Sleedoorn in
stand te houden, is het noodzakelijk om de ouder wordende struwelen terug te snoeien of te kappen (vergunningsplichtig!).
Na deze terugzetting komen er immers opnieuw volop jonge scheuten, wat ideale eiafzetplaatsen zijn voor de vlinder. Door gefaseerd
te werk te gaan, blijft er steeds een gevarieerd biotoop aanwezig, en snoei je niet per ongeluk alle eitjes weg.

