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Samenvatting 
 
Het project ‘Ecologie en verspreiding van de Sleedoornpage in Vlaams-Brabant’ bestaat uit 
volgende onderdelen:  
 

1) Literatuurstudie en opmaak ecologische fiche 
2) Het samenbrengen en verwerken van historische verspreidingsgegevens 
3) Onderzoek naar ecologie en verspreiding 
4) Eerste stappen tot effectieve soortbescherming 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende delen. 
 
Literatuurstudie en opmaak ecologische fiche van de soort 
 
In dit hoofdstuk wordt de ecologie van de soort besproken. Deze gedetailleerde ecologische 
fiche (28 pagina’s) vormt het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie van publicaties uit 
zowel binnen- als buitenland en gaat dieper in op de status, verspreiding, herkenning en 
levenscyclus van de soort. Verder wordt in afzonderlijke hoofdstukken een detailbeschrijving 
gegeven van elke levensfase en worden tevens de waardplant, de biotoop en de 
populatiegrootte, ruimtebeslag en mobiliteit besproken. 
 
Historische verspreidingsgegevens van de Sleedoornpage 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de inventarisatie, centralisatie en 
verwerking van historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage. 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), Robin Guelinckx, Koen Berwaerts, 
Thomas Merckx. Sinds de start van de website www.waarnemingen.be in 2008 is er ook een 
toename van het aantal meldingen merkbaar.  
Deze informatie kan ruwweg in drie verschillende perioden opgedeeld worden: 

• Historische gegevens van begin 1900 tot 1997. Deze gegevens zijn een bundeling 
van waarnemingen verspreid over bijna een eeuw tijd.  

• 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. 

• Projectgegevens vanaf 2008. Het zoeken naar de soort werd gestimuleerd door dit 
Sleedoornpage-project en het opstarten van www.waarnemingen.be. Deze gegevens 
worden besproken en geanalyseerd in het hoofdstuk ‘Onderzoek naar ecologie en 
verspreiding van de soort’.  

 
Alle verzamelde historische verspreidingsgegevens van Vlaanderen werden verwerkt tot 
verspreidingskaarten op UTM1 en UTM5-niveau. 
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Onderzoek naar ecologie en verspreiding van de soort 
 
In de loop van dit project (van 01/01/2008 tem 25/08/2010) kwamen op de aangemaakte 
projectpagina van www.waarnemingen.be 641 waarnemingen binnen van Sleedoornpage in 
Vlaams-Brabant. 
 
In totaal werden 1355 exemplaren Sleedoornpages gemeld: het hoofdaandeel bestond uit 
eitjes. Er werden ook 19 imago’s en één rups waargenomen. 
 
Op 316 onderzochte plaatsen werd zonder succes gezocht, op 324 plaatsen vond men op 
zijn minst één eitje of andere levensfase. Het gemiddelde aantal exemplaren per waarneming 
bedroeg 2. De mediaan van alle waarnemingsgetallen bedroeg 1. 
 
Het sensibiliseren en mobiliseren van vrijwilligers in Vlaams-Brabant heeft ook effect gehad 
buiten de provincie. Uit heel Vlaanderen (excl. Vlaams-Brabant) kwamen op 
www.waarnemingen.be 539 waarnemingen binnen van in totaal 1712 exemplaren. Dat is 
substantieel meer dan in de jaren voorheen. Hieruit blijkt dat de sensibilisering die zich richtte 
op Vlaams-Brabant overgewaaid is naar vrijwilligers uit andere provincies zodat ook daar 
meer gericht naar de soort gezocht werd. 
 
Tijdens het onderzoek werd de soort in Vlaams-Brabant vastgesteld in 79 UTM5-hokken en 
193 UTM1-hokken. Bij dit onderzoek werd in niet minder dan 20 UTM5- en 115 UTM1-hokken 
de soort voor het eerst vastgesteld! Hieruit blijkt dat het project in grote mate heeft 
bijgedragen tot een betere kennis van het verspreidingsgebied van de Sleedoornpage. 
 
De geo-gerefereerde verspreidingsgegevens werden geanalyseerd en verwerkt tot 
overzichtelijke kaarten die een beter beeld geven van: 
- de actuele verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant (en in mindere mate ook voor de 

rest van Vlaanderen) op UTM1 en UTM5-niveau,  
- de aan- en afwezigheid van de soort per onderzochte locatie,  
- populatiegrootte en 
- berekend verspreidingsgebied afhankelijk van de mobiliteit van de soort.  
 
Op elke onderzochte locatie werden omgevingskenmerken, waardplantkarakteristieken en 
informatie over de gevonden eitjes genoteerd. De analyse hiervan heeft bijgedragen tot een 
grotere kennis over de ecologie van de soort in Vlaams-Brabant. 
 
Eerste stappen tot effectieve soortbescherming 
 
In dit hoofdstuk worden de eerste ideeën gebundeld richting concrete soortbescherming op 
basis van de verzamelde informatie. Een opvolgproject dat de concrete 
beschermingsmaatregelen verder zal uitwerken, werd intussen goedgekeurd.  
 
De bedreigingen en achteruitgang van de soort wordt beschreven. Hierbij wordt vooral 
ingegaan op de intensivering van de landbouw als motor van algemeen biodiversiteitsverlies 
en zowel de kwantitatieve als kwalitatieve afname van het leefgebied van de Sleedoornpage. 
 
In een apart onderdeel wordt een aantal aanbevelingen gemaakt voor de inrichting van 
terreinen en worden beheersmaatregelen voorgesteld. Hierbij wordt ingegaan op het 
aanplanten van Sleedoorn en het beheer van sleedoornstruwelen in functie van de 
Sleedoornpage en andere organismen. 
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Afbeelding 1  
De Sleedoornpage, een juweeltje dat de nodige bescherming verdient. 
(foto: Ranaphoto/Jeroen Mentens)  
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Inleiding 
 
Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Sleedoornpage in Vlaams-Brabant, ecologie en 
verspreiding, Natuurpunt studie 2010/11’ dat liep van 1/04/2009 tot 20/08/2010. Dit project 
werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd financieel ondersteund door de 
Provincie Vlaams-Brabant in het kader van de bijzondere natuurbeschermingsprojecten. 
 
Dit verslag is een bundeling en bespreking van de resultaten van de literatuurstudie, het 
onderzoek en een eerste aanzet tot concrete soortbescherming. 
 
De Sleedoornpage (Thecla betulae L.) is een voor Vlaanderen zeldzame vlindersoort. Op de 
Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie bedreigd (Maes & Van Dyck 1999). In 
Wallonië is de soort vrij zeldzaam maar werd niet opgenomen in de Waalse Rode Lijst 
(Fichefet et al. 2008).  
Doordat onder andere meer dan 33% van de atlashokken waar de soort werd vastgesteld 
zich in Vlaams-Brabant bevinden, is het bovendien ook een Prioritaire Provinciale Soort 
(Bauwens 2008). De soort is niet opgenomen in het Soortenbesluit (2009) en heeft in 
Vlaanderen dus geen wettelijke bescherming. 
 
De Sleedoornpage wist de laatste jaren heel wat mensen binnen de natuurbehoudssector te 
mobiliseren. Het is een mooie en ietwat mysterieuze soort die je door zijn verborgen 
levenswijze slechts zelden te zien krijgt. De eitjes van de Sleedoornpage zijn in tegenstelling 
tot de meeste andere dagvlinders goed te vinden. Gericht zoeken naar eitjes in de winter is 
de meest efficiënte manier om de vlinder te inventariseren. Die inventarisaties zijn vaak een 
leuke sociale activiteit in een periode dat er op vlak van natuurstudie weinig anders te 
beleven valt (zeker voor mensen geïnteresseerd in vlinders). Hoewel voor de aanvang van dit 
project door gerichte zoekacties door vrijwilligers heel wat onbekende locaties voor de soort 
werden gevonden, lijkt de soort over het algemeen toch af te nemen (Maes & Van Dyck 
1999). De inventarisaties die de laatste jaren werden ondernomen, werden echter niet echt 
op een systematische manier uitgevoerd of ook niet op een centrale plaats gecoördineerd. 
Hierdoor was er geen volledig beeld van waar de soort nog voorkwam. Om het gebrek aan 
actuele kennis over de soort in Vlaams-Brabant weg te werken werd dit project opgezet.  
De hoofddoelstelling van het project bestond eruit om de actuele toestand van de 
Sleedoornpage in de provincie Vlaams-Brabant in te schatten en informatie te verzamelen 
over de ecologie van de soort en zijn leefgebied.  
 
De Sleedoornpage heeft, door zijn levenswijze en zijn specifieke eisen wat leefgebied betreft, 
het potentieel in zich om tal van mensen, organisaties en besturen samen te brengen om te 
komen tot bescherming van de vlinder en het landschap waarin hij zich thuisvoelt. Uit recent 
onderzoek blijkt dat dagvlinders de meest populaire soortgroep zijn (Schlegel & Rupf 2010). 
Door de hoge ‘aaibaarheidsfactor’ kan de Sleedoornpage uitgroeien tot een goede 
pleitbezorger voor het behouden of versterken van een kwaliteitsvol buitengebied.  
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1 Ecologische fiche 
 

Inleiding 
 
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 de Sleedoornpage en zijn leefgebied het onderwerp geweest van 
verschillende onderzoeken door zowel wetenschappers als geïnteresseerde vrijwilligers. 
Hierdoor is reeds heel wat ecologische kennis van de soort voorhanden. Door de verspreide 
kennis en conclusies te bundelen ontstaat een handig naslagwerk dat geïnteresseerden 
toelaat om snel de noodzakelijke informatie te kunnen terugvinden. 
 
Deze ecologische fiche vormt het resultaat van een gedetailleerde literatuurstudie over de 
soort en werd aangevuld met eigen bevindingen.  
 

1.1 Status  
 
Op Vlaamse schaal is de Sleedoornpage (Thecla betulae L.) een zeldzame vlindersoort. Op 
de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie bedreigd (Maes & Van Dyck 1999). In 
Wallonië is de soort vrij zeldzaam maar werd niet opgenomen in de Waalse Rode Lijst 
(Fichefet et al. 2008).  
Doordat onder andere meer dan 33% van de atlashokken waar de soort werd vastgesteld 
zich in Vlaams-Brabant bevindt, is het bovendien ook een Prioritaire Provinciale Soort 
(Bauwens 2008). De soort is niet opgenomen in het Soortenbesluit (2009) en heeft in 
Vlaanderen dus geen wettelijke bescherming. In Nederland is de Sleedoornpage een 
bedreigde soort die op de Rode Lijst staat (van der Velden, 1996). Als resultaat van de grote 
achteruitgang in Groot-Brittannië is de soort nu opgenomen in de lijst van de prioritaire 
soorten van het Biodiversity Action Plan (UK BAP, 2009). Op Europese schaal is de soort niet 
bedreigd (Maes & Van Dyck 1999). 
 

1.2 Verspreiding 
 

1.2.1 Verspreiding Sleedoornpage in ruimer kader 
De Sleedoornpage kent een ruime verspreiding in het Palearctisch gebied tussen 40-60°NB  
dat zich in grote lijnen situeert van Zuid-Scandinavië tot Zuid-Frankrijk en van West-Frankrijk 
en Groot-Brittannië tot Korea. In Europa is de soort afwezig in Portugal, Zuid-Spanje, Italië, 
de Mediterrane eilanden, Schotland en Noord-Scandinavië (Thomas 1974, Thomas & Emmet 
1989, Karsholt & Razowski 1996, Maes & Van Dyck 1999, Geulinckx 2000). 
 
In Nederland is het een zeldzame standvlinder die op veel plaatsen verdwenen is en is 
momenteel de enige bedreigde vlinder die vooral buiten natuurgebieden voorkomt (Maes & 
Van Dyck 1999, Bos et al. 2006). In Zuid-Limburg en Overrijssel is hij sterk achteruitgegaan 
(van der Velden, 1996). In Nederlands Limburg kent hij een beperkte zuidelijke verspreiding. 
Er zijn twee kerngebieden te onderscheiden, namelijk rond de Sint-Pietersberg en in het 
oostelijk deel van Zuid-Limburg, grofweg tussen Epen en Simpelveld. De populatieomvang 
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loopt hier sterk terug. Voor een deel van het kerngebied worden maatregelen voorgesteld ten 
behoeve van het herstel van deze populatie (Ketelaar et al. 2003). 
Aan de rand van de Veluwe breidt de soort uit in het stedelijk gebied waar hij voorkomt in 
gewone plantsoenen in steden en dorpen. Waarom de soort het rond de Veluwe in de 
bebouwde kom zo goed doet en in andere delen van het land slecht, is niet goed bekend (van 
der Velden 1996, Bos et al. 2006). 

In Duitsland vliegt de soort vooral in heuvelachtige streken in het zuiden en is zij veel minder 
verspreid in het laagland in het noorden (Maes & Van Dyck 1999).  

In Groot-Brittannië is de soort gevonden in het zuiden en westen van Engeland (voornamelijk 
in de regio’s West-Sussex, Dorset, Devon, Somerset, Oxfordshire), de zuid- en westkant van 
Wales, Ierland en verspreide populaties in de rest van het land (Bourn & Warren 1998, 
www.learnaboutbutterflies.com). 
 

1.2.2 Verspreiding in België 
De Sleedoornpage is in het adult stadium een vrij moeilijk waar te nemen soort, waardoor de 
verspreidingsgegevens waarschijnlijk een onderschatting zijn van de werkelijke verspreiding. 
In het verleden werd reeds gesteld dat gerichte inventarisaties van de eitjes in de winter heel 
wat bijkomende plaatsen zou kunnen opleveren (Tax 1989, Maes & Van Dyck 1999, 
Fartmann & Timmermann 2006). 
 
In Vlaanderen is de soort beperkt tot de zuidelijke helft, wat ongeveer overeenkomt met de 
Leemstreek. Een overzicht van de verspreiding van de soort in Vlaanderen door de tijd heen 
wordt weergegeven door middel van verspreidingskaarten op volgende pagina en wordt in 
detail besproken in Hfdst 5.  
 
De grootte van het verspreidingsgebied is relatief constant gebleven in de loop van de 20ste 
eeuw. Maes & Van Dyck (1999) stellen echter vast dat de soort vanaf de tweede helft van de 
jaren tachtig geleidelijk lijkt af te nemen.  
De laatste jaren, min of meer vanaf de eeuwwisseling, hebben soortgerichte inventarisaties 
(Geulinckx 2000, Berwaerts & Vints 2001, Merckx & Berwaerts 2010, dit project, D’Haeseleer 
(ongepubl.)) een aantal traditionele vindplaatsen bevestigd zoals de Vlaamse Ardennen, de 
regio van de Dijlevallei in de driehoek Mechelen-Aarschot-Leuven, het uiterste zuiden van 
West-Vlaanderen, het zuidoosten van Limburg en de omgeving van Halle. Tijdens dit project 
zijn echter ook een aantal nieuwe regio’s boven water gekomen waar de soort daarvoor nog 
nooit of slechts een enkele keer gemeld was. De kaarten met verspreidingsgegevens die op 
volgende pagina’s worden weergegeven, tonen een ruime actuele verspreiding in het 
Pajottenland en de regio rond Geraardsbergen; de soort blijkt eveneens aanwezig ten 
noorden van Brussel. Recent werd de soort ook ontdekt aan de kust ter hoogte van de 
Westhoek. Vermoedelijk is de page er daar in geslaagd zijn leefgebied vanuit het noorden 
van Frankrijk uit te breiden (Marc Leten 2008, pers. opm.). 
 
Aan de hand van deze resultaten zou men verkeerdelijk kunnen concluderen dat de soort is 
toegenomen. De stijging van het aantal waarnemingen is wellicht voor een groot stuk het 
gevolg van de toename van de zoekinspanning en van de meer efficiënte zoekmethode, d.i. 
eitjes tellen. Meer informatie over de achteruitgang van de soort is te vinden in het hoofdstuk 
Bedreigingen en achteruitgang.  
 
In Wallonië heeft de Sleedoornpage een zeer lokale verspreiding ten noorden van de vallei 
van Samber en Maas en in de Lorraine. Verder kent de soort lokale verspreiding in de 
Condroz, de vallei van Samber en Maas en de Fagne-Famenne-Calestienne (Fichefet et al. 
2008). Gericht onderzoek in Wallonië zou echter ongetwijfeld leiden tot het aantreffen van 
voordien ongekende populaties (pers. opm.). 
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1.2.3 Evolutie van de verspreiding van de Sleedoornpage in Vlaanderen 
Historische verspreidingsgegevens Sleedoornpage (t.e.m 1997) 

 
 
Verspreidingsgegevens Sleedoornpage 1998 t.e.m 2007 

 
 
Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008 

 
 
Afbeelding 2 (boven):  
Historische verspreidingsgegevens Sleedoornpage t.e.m 1997 
(Gegevens: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO) 
 
Afbeelding 3 (midden):  
Verspreidingsgegevens Sleedoornpage 1998 t.e.m 2007 
(Gegevens: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO, Guelinckx 2001, Merckx & Berwaerts 2010) 
 
Afbeelding 4 (onder):  
Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008 
(Gegevens: www.waarnemingen.be, dit project) 
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1.3 Herkenning 
 

1.3.1 Imago 
De Sleedoornpage is een kleine page die, net zoals de vuurvlinders en de blauwtjes, tot de 
familie van de Lycaenidae behoort. Het is een donkerbruine, kleine tot vrij kleine vlinder met 
een opvallende oranjebruine onderzijde van de vleugels met een markante dubbele witte lijn. 
De bovenzijde van de vleugels zijn bij het mannetje volledig bruin. De vrouwtjes hebben een 
niervormige oranje vlek op de bovenkant van de voorvleugel. Typisch is het korte, brede 
staartje aan de achterkant van de achtervleugel, een kenmerk van alle kleine pages. Het 
onderlichaam en poten zijn opvallend wit behaard (Tolman & Lewington 2004, Geulinckx 
2000, pers. obs.).  
 
Er zijn geen vergelijkbare soorten in Europa. Onervaren waarnemers zouden de 
Witvlakvlinder (Orgyia antique) echter kunnen aanzien voor Sleedoornpage. Deze soort vliegt 
immers ook in de boomkruinen bij warm zonnig weer. De witvlakvlinder heeft echter een 
wilde, grillige en draaiende vliegwijze waarbij grote afstanden worden afgelegd. 
Sleedoornpage houdt het meestal bij korte dwarrelende vluchtjes 
(www.learnaboutbutterflies.com).  
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 5  
Sleedoornpage rustend op een blad. Het onderlichaam en poten zijn opvallend wit gekleurd.  
De onderzijde van de vleugels zijn warm oranjebruin gekleurd met een markante dubbele witte lijn, en 
ook de typische ‘page-staartjes’ ontbreken niet. (foto: David Pollet)
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Afbeelding 6  
Een kraakvers vrouwtje Sleedoornpage zonnend op Sleedoorn. De oranje vlek op de bovenvleugels 
ontbreekt bij de mannetjes. (foto: Ranaphoto/Jeroen Mentens) 
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1.3.2 Ei 
De witte (soms grijs, of kort na het afleggen zelfs groenachtige) eitjes zijn ongeveer één 
millimeter groot. Op de donkere sleedoorntakken vallen ze ’s winters goed op en zijn, mits 
wat oefening, vrij gemakkelijk te vinden. Ze lijken wat op een afgeplat golfballetje met een 
patroon van putjes en ribbeltjes die met een loep goed te zien zijn. De opening bovenop de 
eitjes is de micropyle. Dat is de opening waardoor spermacelen het eitje bereiken. De 
vrouwtjes beschikken over een speciaal orgaan waarin sperma kan worden opgeslagen. 
Vanuit deze spermareserve worden de eitjes pas bij het leggen één voor één bevrucht.  

De eitjes van de nachtvlindersoort Blauwrandspanner (Plemyria rubiginata) kunnen voor een 
niet-geoefend oog misschien te verwarren zijn met deze van de Sleedoornpage. Ze hebben 
een gladder oppervlak, zijn meer afgeplat met vaak een klein deukje in het centrum en 
hebben vaak een lichtblauwe of lichtroze zweem. 

De Pruimenpage (Satyrium pruni) werd voorlopig nog niet in Vlaanderen waargenomen, deze 
page legt echter ook eitjes af op prunus-soorten. De eitjes lijken op deze van Sleedoornpage 
maar hebben een gladder oppervlak met minder structuur, vertonen een centrale ‘inzinking’ 
ter hoogte van de micropyle en hebben een duidelijk bruine zweem (pers. opm.). 

 

  
 
Afbeelding 7  
De witte eitjes zijn voor een geoefend oog relatief gemakkelijk te vinden op de donkere takken van 
Sleedoorn. Door hun typische vorm en patroon zijn ze gemakkelijk te herkennen. 
(foto: Maarten Jacobs) 
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1.3.3 Rups 
De rupsen zijn erg goed gecamoufleerd en zijn zonder hulpmiddelen moeilijk te vinden. Door 
op overhangende takken te ‘kloppen’ en te observeren wat er vervolgens valt op een wit 
oppervlak zijn ze echter wel vrij eenvoudig te vinden. Deze methode kan eventueel 
schadelijke effecten hebben, maar blijft beperkt wanneer de rupsen mooi teruggeplaatst 
worden (Merckx, pers. opm.) 
 
De rupsen zijn bleekgroen met twee lichte rugstrepen, een lichte streep over de flank en een 
aantal schuine lijntjes. Ze zijn weinig behaard. Rupsen die gaan verpoppen worden paars-
bruin waardoor hun kleuren beter overeenkomen met die van schors en strooisel (Bos et al. 
2006, www.learnaboutbutterflies.com). 
 
 
 

 
 
Afbeelding 8  
De rupsen zijn goed gecamoufleerd en zijn vooral ’s nachts actief. (foto: Ranaphoto/Jeroen Mentens) 
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1.3.4 Pop 
De poppen zijn relatief klein en afgerond. De basiskleur is bruin-oranje. Door de cocon kan 
het patroon van de vleugels soms reeds waargenomen worden (pers. obs., 
www.learnaboutbutterflies.com). 
 
 

 
 
Afbeelding 9  
De poppen zijn donkerbruin en bevinden zich voornamelijk in de strooisellaag. 
(foto: Ranaphoto/Jeroen Mentens) 
 
 

1.4 Levencyclus en detailbeschrijving van de verschillende levensfasen 
 

Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt elke levensfase van de Sleedoornpage in detail besproken. 
Onderstaande gegevens zijn het resultaat van een grondige literatuurstudie van voorgaand 
onderzoek in binnen- en buitenland. Deze gegevens werden aangevuld met de resultaten van 
het voorliggende onderzoek.  
 

1.4.1 Imago 
Vliegtijd 
De imago’s van Sleedoornpage vliegen in één generatie en behoren tot de laatste vlinders die 
te voorschijn komen. De vliegtijd situeert zich vanaf juli tot oktober, met een piek tussen 10 
augustus en 10 september (Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dijck 1999, Ebert & 
Rennwald 1991, Geulinckx 2000, Fartmann 2004). In uitzonderlijke jaren vliegen ze zelfs tot 
in oktober. De uiterste data dat imago’s werden vastgesteld tijdens het project betroffen: 
21/7/2010 en 11/10/2010. Guelinckx (pers. opm.) stelde in 2003 nog eiafzet vast in oktober. 
Ook in de warme nazomer van 2005 waren er waarnemingen tot in de eerste decade van 
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oktober (Cuvelier et al., 2007). De uiterste vliegdata die in Nederland zijn vastgesteld zijn 19 
juli en 17 oktober (Bos et al. 2006). 
 
De vlinder komt uit in een periode van drie tot vier weken. Het uitsluipen van de vlinders 
gebeurt meestal in de vroege voormiddag. De mannetjes komen enkele dagen voor de wijfjes 
uit en zijn maar zelden waar te nemen na de derde week van augustus.  
De Sleedoornpage leeft als adult gemiddeld 45 dagen, wat vrij lang is voor een dagvlinder 
(Thomas 1974, Bink 1992, Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999). 
 
Algemeen gedrag en voedingsgewoonten 
De vlinders zijn gevoelig voor extreme weersomstandigheden, zowel langdurig koel als 
aanhoudend warm en droog weer. De vlinders vliegen niet als de temperatuur lager is dan 
20°C en worden meestal gezien in de namiddag op warmere dagen maar rusten als de 
temperatuur boven de 30°C komt (Thomas 1974, Maes & Van Dyck 1999, Bos et al. 2006). 
 
Het is een mysterieuze soort die niet vaak gezien wordt doordat ze zich meestal ophouden in 
de kruinen van de bomen. Vers uitgekomen mannetjes kunnen een tijdlang gezien worden 
rustend op de uiteinde van bladeren of twijgen, maar meestal vliegen ze recht naar de top 
van de grootste Es (bruidsboom) in de omgeving. Mannetjes voeden zich meestal enkel met 
honingdauw hoog in de boomtoppen op Es (Fraxinus excelsior) en Zomereik (Quercus robur)  
(Thomas 1974, Asher et al. 2001). In Groot-Brittannië bleken vooral Essen (Fraxinus 
excelsior) in trek bij de soort. Honingdauwproducerende bladluizen kunnen immers erg talrijk 
zijn op Es (Asher et al. 2001). Mannetjes worden zelden laag bij de grond gezien, en dan 
voornamelijk in jaren waarbij er weinig afscheiding is van honingdauw (Bourn & Warren 1998, 
Maes & Van Dyck 1999, www.learnaboutbutterflies.com).  
 
Vrouwtjes ontpoppen zich enkele dagen later dan de mannetjes en vliegen daarna vrij snel 
naar een bruidsboom (Bos et al. 2006). Vrouwtjes brengen het grootste deel van hun leven 
echter lager bij de grond door. De meeste waarnemingen van de Sleedoornpage slaan 
daarom op wijfjes die een lagere plaats op de Sleedoorn uitzoeken voor het afzetten van 
eitjes. In tegenstelling tot mannetjes foerageren vrouwtjes bovendien regelmatig op 
nazomerbloeiers zoals Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), Jacobskruiskruid 
(Senecio jacobaea), bramen (Rubus spp.) en Akkerdistel (Cirsium arvense) (Bourn & Warren 
1998, Maes & Van Dyck 1999, www.learnaboutbutterflies.com). Vrouwtjes rusten en eten 
normaal met gesloten vleugels, maar in zwak wazig zonlicht kunnen vrouwtjes gezien worden 
met open vleugels, zonnend op de Sleedoorns of in ijl gebladerte (Thomas 1974).  
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Afbeelding 10  
Vooral de vrouwtjes worden waargenomen op nectarplanten, meestal in jaren met weinig honingdauw. 
(foto: Ranaphoto/Jeroen Mentens) 
 
 
Paringsgedrag en bevruchting 
Van het paringsgedrag en de bevruchting van Sleedoornpage in de toppen van de bomen is 
weinig gekend. Om een partner te vinden troepen de vlinders samen in de kruinen van 
vrijstaande, opvallende bomen (bruidsbomen) vanwaar de mannetjes korte, dwarrelende 
vluchten maken (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999, Bos et al. 
2006). Er zijn nog maar weinig zogenaamde bruidsbomen geïdentificeerd, maar het betroffen 
dan grote, breed vertakte essen, vaak aanwezig in een bosrand, die zich op het laagste punt 
in het voortplantingsgebied bevonden. Samenscholingen van volwassen dieren kunnen 
plaatsvinden bij verschillende bomen, die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Op één 
intensief onderzochte locatie werden mannetjes enkel waargenomen aan de bruidsboom, 
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vliegend in snelle spiralen, rustend op de bladeren, warmtezoekend in de zon of honingdauw 
drinkend (Thomas 1974, Asher et al. 2001). 
De paring gebeurt meestal in de top van de boom en wordt niet voorafgegaan door een 
baltsvlucht (Maes & Van Dyck 1999, Bos et al. 2006). Na de copulatie blijven de mannetjes in 
de toppen van de boomkruinen, de vrouwtjes komen in de late ochtend naar beneden om 
eitjes te leggen op de Sleedoorns (www.learnaboutbutterflies.com). 
 
Een gedocumenteerd verslag (Thomas and Lewington, 1991) beschrijft dat van vrouwtjes 
wordt verondersteld dat zij 6 tot 10 dagen in de buurt van de bruidsboom verblijven, terwijl de 
eitjes in hun lichaam rijpen voor ze zich verspreiden over het extensieve 
voortplantingsgebied. Wanneer het aantal vrouwtjes een bepaalde dichtheid bereikt, 
ongeveer 15 bij 1 bruidsboom in de enige detailstudie (Thomas 1974), emigreert een deel van 
de vrouwtjes voorbij de grenzen van het leefgebied. Op die manier wordt de grootte van de 
populaties beperkt tot de draagkracht van de aanwezige waardplanten. De vrouwtjes die rond 
de bruidsboom vertoeven, vliegen enkel bij warme dagen, meestal tussen 10u00 en 16u00, 
en spenderen veel tijd om te zonnen wanneer het zonlicht minder sterk is. Bij zeer warme 
omstandigheden sluiten de vlinders hun vleugels, waarbij de witte haren op het onderlijf de 
zon weerkaatsen en zo te sterke opwarming vermeden wordt (Thomas, 1974). 
 
Afzetten van eitjes 
Vrouwtjes wisselen periodes van voedsel zoeken af met lange periodes van eileggen 
(www.learnaboutbutterflies.com), waarbij ze langs hagen en bosranden vliegen, af en toe een 
twijg onderzoekend. Bij de eiafzet gaat het vrouwtje behoedzaam te werk. Ze loopt zijdelings 
en achterwaarts als een krab over de jonge takken en tast verscheiden plekjes (vooral oksels 
van doornen of zijtakken) af met haar achterlijf. Deze zoektocht kan enkele minuten duren tot 
er een bruikbare locatie gevonden is, waar de eitjes worden afgezet. De volgende dag begint 
ze op een andere plek zodat de eitjes over een groter gebied verspreid worden (Bourn & 
Warren 1998, Bos et al. 2006).  
 
De eigenschappen van de locatie waar de eitjes worden afgezet, worden beschreven in  
Hoofdstuk 2.  
 



 Sleedoornpage Vlaams-Brabant   20 
 

 
 
Afbeelding 11  
Vrouwtje Sleedoornpage betrapt bij het afleggen van eitjes op Sleedoorn. (foto: Diane Appels) 
 
 

1.4.2 Ei 
Overwintering als ei 
De Sleedoornpage overwintert als ei. De gemakkelijkste manier om de soort vast te stellen is 
tijdens de winterperiode (november-maart) wanneer de contrasterende witte eieren goed te 
vinden zijn op de donkere takken van de sleedoornstruiken (en de andere waardplanten) 
(Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Fartmann & Timmermann 2006, Bourn & Warren 
1998, Merckx & Berwaerts 2010, dit project). Veruit de meeste Sleedoornpage-waarnemingen 
in Vlaanderen hebben betrekking op eitjes. 
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Afbeelding 12  
Sleedoornpage overwintert in de eifase. De eitjes overbruggen een periode  
van acht maanden voordat de rupsen uitkomen. (foto: Ilf Jacobs) 
 
Aantallen eitjes  
De vrouwtjes kunnen tot 150 eitjes produceren en zij leggen er 5-15 per dag vanaf hun 
negende levensdag (Thomas 1974, Bink 1992, Maes & Van Dyck 1999, Guelinckx 2001, Bos 
et al. 2006). In het vrije veld was het gemiddelde aantal eitjes dat werd gelegd, omgerekend 
per vrouwtje, 37 (Thomas 1974). Dit is 25% van het aantal dat zij in principe kunnen leggen. 
De eitjes worden afzonderlijk afgezet. Het grootste deel slechts één (88-92%), en in mindere 
mate per twee (7-9%) of per drie (1-3%). Waarnemingen van meerdere eitjes in een tak-oksel 
zijn uitzonderlijk (Bourn & Warren 1998, Bos et al. 2006, Fartmann & Timmermann 2006, 
Merckx & Berwaerts 2010). Lokaal kunnen relatief hoge densiteiten aan eitjes voorkomen. 
Bijvoorbeeld vijf eitjes/10 m haag (Jorna, 1984), negen eitjes/10 m haag (Fartmann & 
Timmermann 2006), 6.7 eitjes/10 m haag (D. Redhead, mond. opm.). Sporadisch worden er 
locaties aangetroffen met zeer hoge densiteiten, meestal op goed georiënteerde en 
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goedgelegen plaatsen met veel jonge vitale scheuten (D. Redhead, mond. opm., dit 
onderzoek). 
 
Onderzoek naar de densiteit en locatie van de eitjes over verschillende jaren heen toont aan 
dat de densiteit aan eitjes varieert van jaar tot jaar en dat het legpatroon variabel is. 
Weersomstandigheden tijdens de vliegtijd van de adulten kunnen het eileggen bijvoorbeeld 
sterk beïnvloeden (Jorna 1984). Enkele voorbeelden: (i) in 1972 bedroeg het percentage van 
het potentieel te leggen eieren 43% tov het gemiddelde 25% (Thomas 1974); (ii) ook Merckx 
& Berwaerts (2010) halen het voorbeeld aan van het opmerkelijk warmere vliegseizoen 2003 
met als resultaat een gemiddeld hoger aantal aangetroffen eitjes tijdens de winter 2003-2004. 
Merckx & Berwaerts (2010) stelden tijdens hun onderzoek, dat plaatsvond tijdens vier 
opeenvolgende winters, volgende veranderingen vast: in vergelijking met de winter 2001 was 
de hoeveelheid getelde eitjes 56% hoger in 2002, en 69% hoger in 2003, terwijl 2004 terug 
gelijkaardig was als 2001. 
 
Meermaals werden (sterke) verschuivingen vastgesteld wat de locatie betreft waar de eitjes 
werden afgezet. Zo merkt D’Haeseleer (ongepubl.) op dat op verschillende plaatsen waar de 
vorige jaren eitjes werden gevonden, er het volgende jaar geen aanwezig zijn, terwijl op 
vroeger onbezette struwelen wel eitjes werden gevonden. 
 
Sterftepercentage van de eitjes 
De sterfte bij de eitjes varieert afhankelijk van het onderzoek tussen de 25-45 % (Thomas 
1974) en 50-75% (Bourn and Warren 1998). Als oorzaak worden vooral nog onbekende 
ziektes genoemd en niet zozeer predatoren of parasieten (bv.Trichogramma-wespen) (Bourn 
& Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999).  
 

 
 
Afbeelding 13  
De Sleedoornpage overwintert als ei op de schors van o.a. Sleedoorn. 
Meestal worden de eitjes solitair afgezet maar er kunnen ook meerdere eitjes samen aangetroffen 
worden. Ze zijn vooral te vinden in de oksels van jonge twijgen of tegen de knoppen. 
(foto: Maarten Jacobs) 
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Relatie eitjes t.o.v. waardplantkarakteristieken  
 
Locatie van de eitjes op de sleedoorntwijgen 
 
De wijfjes zetten eitjes afzonderlijk af op de schors van sleedoorntwijgjes. De eitjes zijn bijna 
steeds terug te vinden op de schors, meestal op jong hout, typisch aan de basis van een 
doorn of in de oksel van een éénjarige twijg (80-82.0%) of in mindere mate nabij een knop 
(8.5-17%). Sporadisch vindt men ze midden op een twijg of op ouder hout dat al begroeid is 
met korstmossen. Verspreid over de struik worden doorgaans meerdere eitjes gelegd. 
(Thomas & Lewington 1991, Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999, Guelinckx 2001, 
Fartmann & Timmermann 2006, Cuvelier et al. 2007, Decrick  2009, Merckx & Berwaerts 
2010, dit project).  
 
 

 
 
Afbeelding 14  
Densiteit Sleedoornpage-eitjes per afzetplaats (knop, oksel van een twijg, twijg, op naakte stam).  
(Bron: Fartmann & Timmermann 2006) 
 
 
Hoogte van de eitjes op de sleedoornstruwelen 
 
De verhouding tussen de afgezette eitjes en de hoogte boven het maaiveld werd in 
verschillende onderzoeken beschreven. Merckx & Berwaerts (2010) kwamen bij voorgaand 
onderzoek in Vlaams-Brabant tot volgende resultaten: 0-0.5m: 2%; 0.5-1m: 32%; 1-1.5m: 
41%; 1.5-2m: 16%; 2-2.5m: 6%; 2.5-5.5m: 3%. Tijdens ons project werd volgende verhouding 
vastgesteld: 0-0,5m: 5%; 0,5-1m: 18%; 1-1,5m: 46%; 1,5-2m: 29%; >2m: 2%. Deze 
observaties liggen in eenzelfde lijn met Fartmann & Timmermann (2006), Williams (2007) en 
Decrick (2009). 
 
Uit voorgaand onderzoek doorheen Europa is reeds gebleken dat de hoogte (en andere 
eigenschappen) waarop vlinders hun eitjes afzetten - minstens voor een deel - in relatie staat 
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tot de klimatologische condities van een regio. Intensief onderzoek naar het Tijmblauwtje 
(Maculinea arion) vormt hierbij een van de beste voorbeelden (Thomas et al. 1998). 
Sleedoornpage-eitjes worden in Europa afgezet variërend tussen 15cm tot meer dan 3m 
boven de grond (Fartmann & Timmermann 2006). Hoewel er vaak slechts sporadisch gezocht 
wordt boven 2m hoogte - daar het zoeken op die hoogte moeilijk is - kunnen ook op die 
hoogte eitjes worden aangetroffen. In Scandinavië worden enkel de kleinste struiken gebruikt 
voor het afzetten van eitjes (Henriksen & Kreutzer 1982). In het onderzoek in Groot-Brittanië 
werden de meeste eitjes gevonden onder 2m boven de grond met een piek rond 50cm 
(Thomas 1974).  
 
Uit de gegevens van de verschillende onderzoekn blijkt dat in onze contreien de 
geprefereerde hoogte voor het afzetten van eitjes zich bevindt tussen 1 en 1,5m. Tijdens dit 
onderzoek bleek 45,8% van het totaal aantal eitjes zich te bevinden op een hoogte tussen 1-
1,5m. De gemiddelde hoogte waarop de eitjes werden afgezet betrof tussen 1 en 1,5m 
(Decrick 2009) en gemiddeld 1,26m (Merckx & Berwaerts 2010) in Vlaams-Brabant, België, 
tussen 1 en 2m in zuidoost Oostenrijk (Koschuh et al. 2005) en een hoogte van 1,10m in 
Münster, noordwest Duitsland (Fartmann & Timmermann (2006).  
 
Decrick (2009) merkte op dat wanneer er veel hoger uitgroeiende planten tussen de 
struwelen voorkwamen, de eitjes opvallend hoger werden afgezet. 
 
Effect expositie landschapselementen op eitjesaantallen 
 
Uit onderzoek in Groot-Brittanië komt naar voor dat de soort zon-geëxposeerde 
eiafzetplaatsen prefereert (Thomas 1974; Bourn & Warren 1998; Asher et al. 2001).  
Koschuh et al. (2005) beschrijft de eiafzetplaatsen in Oostenrijk als zonnig tot half-schaduw. 
Fartmann & Timmermann (2006) kwamen tot data die geen duidelijk antwoord gaven op 
expositiepreferentie (positieve associatie met zuidoosten en zuid-zuidoosten en negatief met 
westen en west-noordwest). Zij stellen echter wel dat de waardplant over het algemeen niet 
groeit op sterk beschaduwde plaatsen. Caspari (pers. opm.) en Hermann (pers. opm.) melden 
dat in erg warme zomers (2003), of in warmere regio’s van Centraal Europa zoals ZW 
Duitsland, veel tot de meerderheid van de eitjes gelegd worden op de schaduwkant van de 
waardplanten.  
 
Over het algemeen kan men stellen dat hoe warmer het klimaat is, hoe meer eitjes terug te 
vinden zijn op schaduwrijke plaatsen (Fartmann & Timmermann 2006). In koude regio’s 
prefereert de soort zones met een warm microklimaat. 
 
De resultaten van onderzoek in Vlaanderen en Nederland wijzen er op dat in onze contreien 
de soort zijn eitjes meestal afzet op de buitenzijde van beschutte en zuidelijk geëxposeerde 
landschapselementen (Jorna 1984, Maes & Van Dyck 1999, Guelinckx 2001, De Jong 2009) 
 
Uit de data van Merckx & Berwaerts (2010) kwam duidelijk naar voor dat noordelijk 
geëxposeerde secties van de onderzochte landschapselementen significant minder (tot 54%) 
eitjes bevatten dan secties met andere expositie. Zij vermoeden dat dit te wijten kan zijn aan 
minstens twee verschillende elementen.  

Enerzijds kan het een specifieke eilegstrategie zijn waarbij de vrouwtjes geen of 
weinig eitjes aflegt op plaatsen met een ongunstig microklimaat voor wat de ontwikkeling van 
de rupsen betreft.  

Anderzijds kan de oorzaak van het afleggen van eitjes op zuidelijk geëxposeerde 
locaties te wijten zijn aan het feit dat een gunstig micro-klimaat (warm en windluw) belangrijk 
is voor de Sleedoornpage als imago zelf. Daarom kan het minder terugvinden van eitjes op 
noordgeëxposeerde landschapselementen te wijten zijn aan het feit dat de vrouwtjes van de 
Sleedoornpage - die bekend staat als warmteminnende soort - tijdens het zoeken naar 
geschikte eiaflegplaatsen, zich vooral ophoudt in zones met een warm en beschut 
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microklimaat en daarom niet komt tot het afzetten van eitjes in koudere zones (Van Dyck & 
Wiklund 2002; Merckx et al. 2006, 2008; Merckx & Berwaerts 2010). 
 
Een microklimaat wordt niet alleen bepaald door de expositie van een landschapselement 
maar tevens door de vorm en structuur ervan (Warren & Fuller 1990, Merckx & Berwaerts 
2010). Merckx & Berwaerts (2010) stelden bijvoorbeeld vast dat de dichtheid aan afgezette 
eitjes significant hoger was (tot 2x het aantal) op houtkanten met een glooiend profiel t.o.v 
deze met een recht profiel.  
 
Van der Velden (1996) stelde bij onderzoek van een Nederlandse Sleedoornpage-populatie in 
Wageningen vast dat eitjes in gebieden met weinig beschutting (buitengebied) op de zuidkant 
van sleedoornstruiken werden gelegd, terwijl in de bebouwde gebieden geen 
voorkeursrichting bleek te bestaan. Omdat stedelijke gebieden vaak meer beschutting - en 
dus een beter microklimaat - bieden dan buitengebieden bleken deze, mits er Sleedoorn 
aanwezig was, meer geschikt voor de soort.  
 

 
 
Afbeelding 15  
De Sleedoornpage zet de eitjes vooral af op jonge sleedoorntwijgen. (foto: Ilf Jacobs) 
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Afbeelding 16  
De soort prefereert houtkanten met een goed microklimaat. Houtkanten met een recht profiel bevatten 
gemiddeld minder eitjes dan houtkanten met een glooiend profiel. (foto: Ilf Jacobs) 
 
 
Verband tussen aantal eitjes en leeftijd waardplant 
 
De voorkeur van Sleedoornpage voor het afzetten van eitjes op jonge sleedoorntwijgen (2-6 
jaar) is reeds goed gedocumenteerd door verschillende onderzoekers. (Thomas 1974, Bourn 
& Warren 1998, Guelinckx 2001, Fartmann & Timmermann 2006, Williams 2007, Merckx & 
Berwaerts 2010) De vlinder prefereert struiken met een dynamische groei, zoals in een 
voortschrijdende haag of op een recent geschoren haag met veel jonge uitlopers. Er worden 
weinig of geen eitjes gelegd op sterk begraasde struwelen of op struiken met een beperkte 
lengtegroei. 
 
Onderzoek in Vlaams-Brabant door Merckx & Berwaerts (2010) bevestigt dat deze voorkeur 
ook opgaat voor Vlaanderen. In dit onderzoek bleek dat secties van landschapselementen 
met een matige tot hoge aanwezigheid aan jonge sleedoornopslag significant (+39%) meer 
eitjes bevatten dan secties met een lagere dichtheid aan jonge twijgen.  
 
De voorkeur voor jonge twijgen is in veel van de onderzoeken zelfs een onderschatting omdat 
de oppervlakteverhouding tussen jonge en oude twijgen niet in rekening wordt gebracht 
(Fartmann & Timmermann 2006). De schorsoppervlakte van een oude struik (of oude twijgen 
van een struik) kan gemakkelijk het 100-voudige zijn van dat van een jonge struik (of twijgen 
van een struik) (Thomas 1974). Over het algemeen lijken vrouwtjes Sleedoornpages enkel (of 
vooral) oude twijgen te gebruiken indien er geen of weinig nieuwe twijgen aanwezig zijn en er 
dus geen keuze is. Als door het terugzetten nieuwe scheuten ontstaan zullen de vrouwtjes na 
enkele jaren deze twijgen prefereren. Oude twijgen halen over het algemeen nooit de ei-
densiteiten van deze op jonge twijgen (Fartmann & Timmermann 2006). 
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Fartmann & Timmermann (2006) vragen zich terecht af waarom de jonge sleedoornscheuten 
zo in trek zijn. Jonge planten zijn in verhouding vrij klein en komen niet tot bloei. Oude planten 
komen in bloei, groeien tot vrij hoog, en hebben ook vaak takken in de nabijheid van de grond 
met takoksels, knoppen, enz. Microklimaat op zich kan daarom niet de doorslaggevende 
reden zijn voor de voorkeur voor jonge twijgen.  
Jonge planten kunnen al hun energie steken in de groei en ontwikkeling, terwijl oudere 
planten energie steken in de productie van bloemen. Hierdoor kan het totale aantal aan 
bladeren en de hoeveelheid aan water en nutrienten in de bladeren tussen deze 2 groepen 
verschillen. De aanwezigheid van voldoende voedsel is essentieel voor de overleving en 
goede ontwikkeling van de rupsen (Fartmann & Hermann, 2006; García-Barros & Fartmann, 
2009). Voedselschaarste is voor de Sleedoornpage naar alle waarschijnlijkheid geen 
probleem daar de eitjes meestal solitair worden afgezet en/of voorkomen in lage dichtheden. 
Intraspecifieke competitie kan hier dus geen verklaring voor bieden, hoewel er één 
gedocumenteerd geval is waarbij in een extreem warm jaar de waardplant door vraat volledig 
ontbladerd was (Heddergott 1962). 
 
Nog volgens Fartmann & Timmermann (2006) is het meer aannemelijk dat interspecifieke 
competitie of verschillen in voedselplantkwaliteit de sleutel vormen tot de voorkeur voor jonge 
waardplanttwijgen. Er zijn immers een aantal stippel-/spinselmotten (bv. Yponomeuta spp.) 
met als voedselplant Sleedoorn die in staat is de waardplanten volledig kaal te vreten tijdens 
de periode dat de Sleedoornpage in haar rupsfase zit. Door hun hoge voedselvraag lijken ze 
zich echter hoofdzakelijk op te houden in de oudere struwelen. Daardoor zou de voorkeur 
voor jonge twijgen bij Sleedoornpage geïnterpreteerd kunnen worden als het vermijden van 
interspecifieke kompetitie (of ‘competitie’ cfr. hierboven?).  
Een andere reden voor de eiafzetvoorkeur zou te wijten kunnen zijn aan de 
waardplantkwaliteiten. De larven van vlinders die hun eitjes afzetten op nutriëntrijke zones 
van hun waardplanten groeien vaak sneller en de overlevingskansen van de vlinders zijn 
hoger (Fartmann & Hermann 2006). 
 
 
Eiafzetpreferentie voor begin en/of einde van landschapselementen 
 
Merckx & Berwaerts (2010) stellen dat de soort duidelijk de neiging heeft om meer (tot +69%) 
eitjes af te leggen aan het begin en/of einde van een landschapselement dan in het centrum 
ervan. Ook wanneer binnen een landschapselement zones met sleedoornstruweel overging 
in andere boomsoorten bleek de dichtheid aan eitjes hoger te zijn (maar niet significant). 
Zij interpreteren dit patroon als een deel van een eilegstrategie waarbij de soort op zoek gaat 
naar waardplanten over een zo ruim mogelijk gebied. In zowel natuurlijke ecosystemen als 
intensieve landbouwlandschappen is het voorkomen van Sleedoorn immers vaak sterk 
verspreid en dynamisch. Het vinden van nieuwe en soms geïsoleerde standplaatsen van 
Sleedoorn is niet gegarandeerd en kan veel tijd en risico’s met zich meebrengen. Het is 
daarom niet ondenkbaar dat een Sleedoornpage nog enkele extra eitjes dropt bij het verlaten 
van een geschikt sleedoornstruweel om nadien op zoek te gaan naar een nieuwe standplaats 
(Merckx & Berwaerts 2010). 
 

Relatie tussen dichtheid aan eitjes en kenmerken van de directe omgeving  

 
De relatie tussen de eiafzetplaatsen en het type omgeving is reeds door verscheidene 
onderzoekers bestudeerd. Er zijn onderzoekers die spreken over een duidelijke voorkeur voor 
stedelijke of bebouwde milieus (van der Velden 1996), anderen vonden de hoogste 
dichtheden in natuurgebieden maar stelden dat de soort schijnbaar geen probleem had met 
bebouwing (Decrick 2009). Uit ons onderzoek kwam naar voor dat er minder eitjes gevonden 
werden in grootschalige landbouw en significant meer in natuurgebied. Verder bleken de 
omgevingsfactoren geen grote invloed te hebben op de soort. Merckx & Berwaerts (2010) 
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konden geen duidelijke tendens vaststellen voor het afzetten van eitjes voor een omgeving 
bepaald door akkers, grasland, struikgewas of zelfs wegen.  
 
Deze vaststelling doet vermoeden dat de Sleedoornpage een mobiele soort is die over een 
ruime omgeving zijn eitjes tracht te verspreiden, hierbij de standplaatsen van Sleedoorn 
eerder ‘toevallig’ ontdekkend. De omgevingsfactoren van de standplaatsen zijn hierbij 
blijkbaar van ondergeschikt belang ten opzichte van de kenmerken van de struwelen zelf. 
Geïsoleerde standplaatsen van Sleedoorn in grootschalige landbouw (met weinig 
landschapselementen die door de soort gebruikt kunnen worden als corridor), blijken voor de 
soort echter moeilijk bereikbaar.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 17  
De omgevingsfactoren van 
de sleedoornstandplaatsen 
zijn ondergeschikt aan de 
kwaliteit van de struwelen 
zelf. (foto: Ilf Jacobs) 
 
 
Verband tussen voorkomen van de soort en de afstand tot bos en aanwezigheid van hoge 
bomen in houtkanten 
 
Thomas (1974) stelde vast dat praktisch alle Sleedoornpages werden waargenomen langs 
bosranden of houtkanten in de omgeving van bossen. De aantallen eitjes waren significant 
hoger binnen een afstand van 250m van bos dan op een grotere afstand. Uit de gegevens 
van een studie van 53 vlinderroutes op kalkgraslanden in Noord-Duitsland, bleek dat 
Sleedoornpage meer voorkwam op locaties in de omgeving van bos (Fartmann, 2004).  
Volgens Decrick (2009), die onderzoek deed naar Sleedoornpage in het kleinschalige 
landbouwlandschap van het Pajottenland in Vlaams-Brabant, waren houtkanten met 
Sleedoorn in de buurt van bos de meest geschikte plaatsen. 

Hij stelde vast dat, wanneer er in de omgeving van het sleedoornstruweel veel hoge bomen 
aanwezig waren, de kans op het vinden van eitjes groter was dan wanneer er geen waren. 
Enkele hoge bomen in de omgeving bleken voldoende om een hogere kans te hebben op het 
vinden van eitjes. De eitjesaantallen waren hier wel lager. Veel hoge bomen in de omgeving 
gaven de beste garantie om eitjes te vinden en in relatief hogere dichtheden.  

Thomas (1974) geeft als oorzaak van deze preferentie, de aanwezigheid van bruidsbomen en 
voedselbomen met honingdauw.  

In contrast met deze gegevens staan de resultaten van Merckx & Berwaerts (2010) en 
Jacobs (2010). Bij deze onderzoeken werd geen verschil gevonden wat betreft eitjesaantallen 
tussen meer en minder beboste onderzoeksgebieden. Ook de aanwezigheid van (hoge) 
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bomen in houtkanten bleek geen verschil te geven op de eitjesaantallen. In het onderzoek 
voor dit rapport werd een zwakke trend vastgesteld dat er minder eitjes worden gevonden bij 
de aanwezigheid van hoge bomen in het landschapselement. Voor beide resultaten kan men 
echter de bedenking maken dat door het systematisch lager aantal eitjes op bosranden in 
verhouding tot houtkanten een vertekend beeld kan ontstaan Dit behoeft meer uitleg. 
 
Relatie tussen aantallen eitjes en breedte van houtkanten  
 
Merckx & Berwaerts (2010) onderzochten het effect van de breedte van houtkanten op de 
eitjesaantallen. Zij vonden dat de breedste houtkanten tussen de 39-63% meer eitjes 
bevatten in vergelijking met de houtkanten met lagere breedteklassen. Voor de drie smalste 
klassen houtkanten waren er echter geen verschillen wat betreft aantallen eitjes. 
 
Relatie tussen aantallen eitjes en hoogte van houtkanten  
 
Uit het onderzoek van Merckx & Berwaerts (2010) bleek dat de hoogte van houtkanten geen 
significant effect had op de eitjesaantallen. Zij veronderstellen dat andere aspecten van een 
landschapselement van meer belang zijn dan hoogte.  
 
 
 

 
 
Afbeelding 18  
De vrouwtjes wisselen het afleggen van eitjes af met rusten en het zoeken naar voedsel. 
(foto: Rik Clicque) 
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1.4.3 Rups 
De eieren worden in augustus-september gelegd, maar de rupsen komen meestal pas na 
acht maand uit, kort na het uitlopen van de knoppen (april of mei). De rupsen eten slechts 
een gaatje in het eitje waardoor uitgekomen eitjes nog enige tijd zichtbaar blijven. De rupsen 
kruipen direct naar het binnenste van een bladknop. Ze leven solitair. Na twee weken 
vervellen ze en verblijven ze op de onderkant van de bladeren. Gedurende de vier stadia van 
de rups eten ze enkel bladeren (Heddergott 1962, Thomas 1974, Ebert & Rennwald 1991, 
Bourn & Warren 1998, Fartmann & Timmermann 2006, Bos et al. 2006). 
 
De rupsen zijn zeer goed gecamoufleerd en zijn vaak enkel te vinden wanneer men de plaats 
van de eivondst gemarkeerd heeft. Rupsen zijn overdag inactief, maar voeden zich bij 
valavond met zachte bladtopjes. Ze keren terug naar dezelfde spinsels; elke week wordt een 
nieuw spinsel gemaakt (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Bos et al. 2006). 
Na 40 tot 60 dagen verkleurt de rups tot een paarse kleur. Twee of drie dagen voor de 
verpopping (meestal in juli) kruipt ze omlaag om een geschikte verpoppingplaats te zoeken 
(Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999).  
 
De rupsen beschikken over klieren die een voor mieren aantrekkelijke vloeistof uitscheiden. 
Bos et al. (2006) meldt dat de rupsen soms bezocht worden door mieren. Maes & Van Dyck 
(1999) stellen echter dat in de natuur nog nooit waargenomen werd dat mieren zich hier ook 
daadwerkelijk mee voeden. 
 
De sterfte onder de rupsen ligt tussen 65% en 83% (49,2% volgens Thomas 1974) en is 
voornamelijk te wijten aan ziekte en predatie in de eerste stadia, door ongewervelden zoals 
spinnen en andere. In de latere stadia vormt predatie door insectivore vogels zoals 
grasmussen en mezen de belangrijkste reden (Bourn & Warren 1998). Parasitoïden 
(waaronder de sluipvlieg Phryxe nemea en enkele sluipwespen) blijken slechts 
verantwoordelijk voor een zeer klein deel van de sterfte (Maes & Van Dyck 1999).  
 

1.4.4 Pop 
De verpopping vindt meestal plaats in juni-juli (Bos et al. 2006). Hoewel de poppen zelden 
worden gevonden, tonen experimenten aan dat ze scheuren in de grond, graspollen of droog 
strooisel gebruiken (Thomas 1974). Sommige auteurs vermelden dat poppen gevonden 
kunnen worden op de bladeren en twijgen van de struiken.  
 
De pop scheidt een zoete stof af en observaties toonden aan dat de poppen zeer 
aantrekkelijk zijn voor mieren. Er zijn waarnemingen van sleedoornpagepoppen in nesten van 
Lasius niger, maar waarschijnlijk nemen ook andere mierensoorten (schubmieren van het 
genus Lasius) poppen mee naar het nest. De mieren verzorgen de poppen voortdurend, maar 
de sterfte is hoog door predatie van kleine zoogdieren (Bourn & Warren 1998, Maes & Van 
Dyck 1999, Stefanescu 2000, Bos et al. 2006) 
 
Sterfte in het popstadium bedroeg gemiddeld 63,4%. Het percentage varieerde nogal sterk 
van jaar tot jaar (van 50,0 tot 77,1%) en er zijn aanwijzingen dat dit samenhangt met 
verschillen in activiteit van predatoren. De poppen worden voornamelijk gepredeerd door 
muizen en loopkevers (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999).  
 
 

1.4.5 Levenscyclus kort en bondig 
Hieronder wordt de levenscyclus kort en bondig voorgesteld. Meer details en de referenties 
zijn terug te vinden in het hoofdstuk ‘Detailbeschrijving van de verschillende levensfasen’. 
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De imago’s van Sleedoornpage vliegen in één generatie vanaf juli tot oktober, met een piek 
tussen 10 augustus en 10 september. De Sleedoornpage leeft als adult gemiddeld 45 dagen,  
wat vrij lang is voor een dagvlinder. De volwassen vlinders worden niet veel gezien doordat 
ze zich vooral ophouden in de boomkruinen. De vrouwtjes kunnen worden waargenomen bij 
het afzetten van eitjes op sleedoornstruwelen. 
 
De Sleedoornpage overwintert als ei. De gemakkelijkste manier om de soort vast te stellen is 
tijdens de winterperiode (november-maart), wanneer er geen bladeren aan de waardplant 
staan. 
 
De rupsen komen meestal pas uit na acht maanden, kort na het uitlopen van de knoppen 
(april of mei). Na 40 tot 60 dagen verkleurt de rups tot een paarse kleur. Twee of drie dagen 
voor de verpopping (meestal in juli) kruipt ze omlaag om een geschikte verpoppingplaats te 
zoeken.  
 
De verpopping vindt meestal plaats in juli. De poppen worden zelden gevonden. 
Experimenten tonen aan dat ze scheuren in de grond, graspollen of droog strooisel gebruiken 
maar ze zijn tevens gevonden op de bladeren en twijgen van de struiken. 
 
 

1.4.6 Levenscyclus: schematische voorstelling 

 
Afbeelding 19 
Levenscyclus van Sleedoornpage. Rood (eitjes), groen (rups), blauw (pop), zwart/grijs (imago).  
(Bron: http://www.ukbutterflies.co.uk) 
 
 

1.4.7 Voorbeeld van intensief onderzochte populatie  
In de tabel hieronder worden de telresultaten van een gedetailleerde onderzoek (Thomas 
1974) weergegeven. De getallen slaan op de totale populatie die in dit betrekkelijk 
geïsoleerde gebied leefde. Opmerkelijk is het hoge sterftecijfer, gedurende de totale 
ontwikkeling van ei tot vlinder bleek 88 tot 97% sterfte op te treden. 
 
Tabel 1  
Populatieverloop van de Sleedoornpage in Surrey (Thomas 1974) 
 

Seizoen Stadium 1970 1971 1972 1973 Gem. aantal 
Winter Eieren 4.160 2.760 1.350 1.380 2.413 
Mei Uitgekomen eieren 2.270 1.830 950 1.035 1.521 
Juni Derde-stadium rupsen 1.450 890 410 540 823 
Juli Volgroeide rupsen 637 420 165 322 386 
Augustus Vlinders 302 96 43 161 151 
Berekend aantal gelegde eitjes per 
vrouwtje   19,3 28,1 64,2 37,6 37,1 
Berekend aantal dat maximaal gelegd 
zou kunnen worden   22.650 7.200 3.225 12.075 11.288 
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1.5 Waardplant 
 
Sleedoorn (Prunus spinosa) als belangrijkste waardplant 
In een groot deel van het verspreidingsgebied van de Sleedoornpage (o.a. Groot-Brittannië, 
Scandinavië, West- en Midden-Europa) is de Sleedoorn (Prunus spinosa) de belangrijkste 
waardplant (Thomas 1974, Henriksen & Kreutzer 1982, Ebert & Rennwald 1991, Weidemann 
1995, Bourn & Warren 1998, Stefanescu 2000, Guelinckx 2001, Fartmann & Timmermann 
2006, Bos et al. 2006, Merckx & Berwaerts 2010, dit project).  
 

 
 
Afbeelding 20  
Sleedoorn (Prunus spinosa) is de belangrijkste waardplant voor de Sleedoornpage in het grootste deel 
van zijn verspreidingsgebied (foto: Vic Van Dyck).  
 
Andere soorten van het geslacht Prunus 
Daarnaast worden ook regelmatig andere struiken en bomen van het geslacht Prunus 
gebruikt. In tuinen of boomgaarden zit de soort wel eens op gedomesticeerde pruimenrassen 
(P. domestica). In Vlaams-Brabant werden in 2007 in een verwaarloosde boomgaard zeer 
veel eitjes gevonden. Het merendeel van de eitjes was hierbij aanwezig op jonge 
wortelopslag van pruimenbomen (pers. obs.). Tijdens dit onderzoek werden sleedoornpage-
eitjes waargenomen op pruimen (P. domestica) en krieken (Prunus cerasus) (dit project). In 
Midden-Europa blijkt de soort vaak gebruik te maken van gedomesticeerde pruimen. 
Heddergott (1962) beschrijft het veelvuldig gebruik van P. domestica door Sleedoornpage in 
droge zomers in Westphalia (noordwest Duistland), hoewel in normale jaren eveneens vooral 
Sleedoorn gebruikt wordt. In 1959 veroorzaakte de Sleedoornpage er zelfs schade. Verder is 
de soort reeds vastgesteld op Inlandse vogelkers (Prunus padus), Zoete kers (Prunus avium), 
en zelfs op de verwilderde Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) (Thomas 1974, Ebert & 
Rennwald 1991, Koschuh et al. 2005, Guelinckx 2001, Berwaerts & Vints 2001).  
Koschuh et al. (2005) stelde vast dat P. insititia de belangrijkste waardplant is in  
ZO Oostenrijk.  
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In NO Spanje maakt de soort gebruik van een heel aantal verschillende Prunus-soorten 
(Stefanescu 2000). Over het algemeen kan men stellen dat hoe warmer het klimaat is hoe 
meer verschillende waardplanten gebruikt worden (Fartmann & Timmermann 2006). 
 
Achtergrondinformatie 
De Nederlandse benaming Sleedoornpage is gebaseerd op één van de belangrijkste 
waardplanten van de soort. In tegenstelling tot wat de wetenschappelijke benaming Thecla 
betula of de oude Nederlandse naam ‘berkepage’ doen vermoeden, voedt de soort zich dus 
niet met berk. De wetenschappelijke naam (Thecla betula) heeft vermoedelijk betrekking op 
een bruidsboom (een berk), en zeker niet op de waardplant (Guelinckx 2001, Bos et al. 
2006).  
 
 

1.6 Biotoop 
 
De Sleedoornpage is een karakteristieke soort van een landschap met een netwerk van 
hagen, struwelen, bosranden, mantelvegetaties en kapvlakten of open plekken in bossen, 
enz. waar de waardplant Sleedoorn algemeen voorkomt.  
 
Voortplantingplaatsen met Sleedoorn zijn over het algemeen te vinden op zware bodems, in 
laaggelegen, vochtige zones, maar kunnen ook voorkomen op andere bodems b.v. op kalk. 
De vlinder prefereert voor het afzetten van de eitjes standplaatsen van Sleedoorn met een 
dynamische groei en jonge opslag gelegen in zones met een goed microklimaat.  
De soort heeft ook nood aan hoge bomen daar ze zich voornamelijk voeden met door 
bladluizen geproduceerde honingdauw. Ook de bruidsbomen zijn vaak een uit een houtkant 
of bosrand uitstekende boom. Essen (Fraxinus excelsior) blijken hiervoor vaak in aanmerking 
te komen (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Maes & Van Dyck 1999, Bos et al. 2006). 
 
Opvallend is dat het leefgebied in Nederland, behalve in Zuid-Limburg, altijd is gelegen nabij 
de overgang van zand naar een voedselrijkere grond, bijvoorbeeld rivierklei (Bos et al. 2006). 
 
Daarnaast kan de soort voorkomen in een stedelijke omgeving waar hij gebruik maakt van 
sleedoornstruwelen langs wegen of in parken en vrijstaande pruimen in tuinen. In Nederland 
blijkt een groot deel van de sleedoornpagepopulatie voor te komen op aangeplante struiken. 
Hier lijkt ze toe te nemen, terwijl ze in het aanpalende buitengebied (en Zuid-Limburg) lijkt af 
te nemen. In stedelijke gebieden vormen tuinen, plantsoenen en parken, waar Sleedoorn 
verspreid voorkomt, een kleinschalig patroon. Daardoor moeten vlinders kortere afstanden 
afleggen dan in landelijk gebied. Hierdoor vormen stedelijke omgevingen tegenwoordig soms 
een toegankelijker leefgebied dan het buitengebied (van der Velden 1996, Maes & Van Dyck 
1999, Bos et al. 2006).  
 
Ook pruimenboomgaarden kunnen fungeren als voortplantingsgebied, vooral verwaarloosde 
boomgaarden met veel jonge wortelopslag kunnen geschikt zijn (pers. obs.). In Centraal-
Europa vormen standplaatsen met gedomesticeerde pruimen (P. domestica en P. insititia) 
een deel van het leefgebied (Heddergott 1962, Koschuh et al. 2005). 
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Afbeelding 21  
De ecologische niche van Sleedoorn bevindt zich in de mantel/zoom. Ook het eerste successiestadium 
van grasland naar bos kan heel geschikt zijn. (foto: Ilf Jacobs) 
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Afbeelding 22 & 23  
Het kwaliteitshabitat voor de soort bestaat uit een kleinschalig landschap met een netwerk aan 
houtkanten en bosranden (boven). De soort wordt echter ook aangetroffen in aanplantingen in het 
buitengebied (onder) en plantsoenen in de directe omgeving van bebouwing. (foto’s: Ilf Jacobs) 
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1.7 Populatiegrootte, ruimtebeslag en mobiliteit 
 
Over de populatiegrootte, het ruimtebeslag en vooral de mobiliteit van de soort bestaan nog 
veel onopgeloste vragen. De beschikbare literatuur is niet altijd eenduidig. Er zijn zelfs 
tegenstellingen te vinden. 
 
Thomas (1974) heeft van 1970 tot 1974 in een 39 ha groot gebied bij Cranleigh in Surrey, 
Engeland een populatie van de Sleedoornpage in alle stadia van de ontwikkeling gevolgd. In 
het gebied was 16 km lengte aan houtwallen en bosranden aanwezig. Het is één van de 
grootste en best bestudeerde populaties. Het aantal uitkomende vlinders bedroeg voor de 
gehele populatie gemiddeld 157, maar het varieerde van 302 exemplaren in het beste jaar tot 
slechts 43 in het zwakste jaar. De gemiddelde dichtheid was 4 vlinders/ha. De getallen slaan 
op de totale populatie die in dit betrekkelijk geïsoleerde gebied leefde. Verder wordt het 
ruimtebeslag als klein beschreven (16ha) en de dichtheid als gemiddeld (4 vlinders/ha). Ook 
Bourn & Warren (1998) stellen dat populaties van Sleedoornpages zelden bestaan uit grote 
aantallen vlinders, vaak niet meer dan één of twee volwassen dieren per kilometer haag.  
 
In een aantal werken wordt vermeld dat de Sleedoornpage een honkvaste en weinig mobiele 
soort is, die afstanden van 200m kan afleggen langsheen een bosrand of een struweel waarin 
de waardplant groeit. Open vlakten van meer dan 200m zouden zelden overvlogen worden. 
(Thomas 1974, Bink 1992, Maes & Van Dyck, 1999, Bos et al. 2006). 
 
De geringe mobiliteit staat in contrast met enkele bevindingen: 

• Verspreide afzettingen van eitjes in zeer lage dichtheden maar over een relatief groot 
gebied (Thomas 1974, Fartmann & Timmermann 2006, D’Haeseleer ongepubl., dit 
project). 

• Afzettingen van eitjes op geïsoleerde en nieuwe locaties die gelegen zijn op 
kilometers afstand van gekende populaties (Bos et al. 2006, De Jong 2009, 
www.learnaboutbutterflies.com). 

• Kolonisatie van nieuwe locaties (b.v. jonge aanplant) (Cuvelier et al. 2007). 
• Sterke jaarlijkse variatie wat aantallen eitjes en afzetlocatie betreft. Op plaatsen waar 

de vorige jaren eitjes aanwezig waren, waren er het jaar erop geen en omgekeerd 
(D’Haeseleer, ongepubliceerd, Merckx & Berwaerts 2010, dit project). 

• Ook binnen een gekend verspreidingsgebied zijn er regelmatig geschikte 
sleedoornstruwelen te vinden waarop in bepaalde jaren ‘door toeval’ geen eitjes zijn 
afgezet. 

• De vaststelling dat de directe omgeving weinig invloed heeft op het al dan niet 
afzetten van eitjes, sterkt de vermoedens dat de Sleedoornpage een mobiele soort is. 
Op honkvaste of sedentaire soorten heeft immers vooral de directe omgeving een 
invloed, terwijl eerder landschappelijke en regionale kenmerken een toenemend effect 
hebben bij toenemende mobiliteit van een soort (Merckx et al. 2009b, Öckinger et al. 
2009). 

 
In meer recente publicaties wordt de beperkte mobiliteit dan ook vaak genuanceerd of 
ontkracht. Tegenwoordig wordt veelal gesteld dat, hoewel de soort meestal schaars is, het 
voortplantingsgebied van de meeste populaties erg ruim is en verschillende km² kan 
bestrijken. De locaties waar hoge aantallen eitjes op een beperkte oppervlakte gevonden 
worden, zijn de kernpopulaties die vaak kaderen binnen een groter geheel van verspreide 
afzetplaatsen in de buurt (metapopulatiestruktuur). De vrouwtjes zouden relatief mobiel zijn 
en kunnen zich gedurende hun lange levensduur verplaatsen over kilometers afstand om 
eitjes te leggen, hierbij gebruik makend van geschikte corridors zoals hagen en bosranden. 
(Bourn & Warren 1998, Guelinckx 2001, Bos et al. 2006, Cuvelier et al. 2007).  
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Ondanks een zekere mobiliteit lijkt kolonisatie van een geschikt naar geïsoleerd leefgebied 
door intensief landbouwgebied onwaarschijnlijk. Vaak blijven populaties jaar na jaar beperkt 
tot dezelfde zones, waarbij weinig eitjes buiten de populatiegrenzen worden afgelegd (Bourn 
& Warren 1998). 
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2 Aanpak van het onderzoek 
 

Inleiding 
 
Om de actuele verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant te bepalen en ecologische 
kennis te verzamelen over de soort en zijn leefgebied werd gewerkt in verschillende fasen. 
De manier waarop te werk werd gegaan, wordt hieronder beschreven. 
 

2.1 Alle beschikbare informatie samenbrengen over verspreiding van de 
soort  

 
Zoals opgaat voor tal van soorten zijn er reeds heel wat gegevens aanwezig over de 
Sleedoornpage en diens leefgebied 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 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 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 Sleedoornpage 
in de provincie zodat de tot dan toe vastgestelde verspreiding kan worden 
bepaald.  
 

2.2 Onderzoek naar de actuele verspreiding en ecologie van de 
Sleedoornpage en de toestand van zijn leefgebied 

 
2.2.1 Bepaling van de prioritair te onderzoeken zones 

 
Methode Aan de hand van waarnemingen in het verleden werden binnen Vlaams-

Brabant zones afgebakend waar bijkomend onderzoek naar de verspreiding 
van de Sleedoornpage van belang was. Deze zones werden opgedeeld op 
UTM5-niveau. Op deze manier werd al snel duidelijk in welke UTM5-hokken er 
gerichte inventarisaties moesten worden gepland. Alle Vlaams-Brabantse 
UTM5-hokken werden aan de hand van een aantal parameters opgenomen in 
een prioriteitsklasse.  
 Vrijwilligers werden aangezet om een prioritair UTM5-hok te ‘adopteren’, een 
professionele medewerker van Natuurpunt Studie coördineerde de verdeling 
en bezocht zelf de niet-geadopteerde hokken. 
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Tabel 2  
Overzicht van de prioriteitsklassen en hun eigenschappen 

 

 

2.2.2 Inschakelen van het vrijwilligersnetwerk 
Een provinciedekkend onderzoek naar de verspreiding en ecologie van de Sleedoornpage 
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. Er werd getracht om zoveel mogelijk UTM-hokken te laten 
‘adopteren’ en vervolgens te laten inventariseren door lokale vrijwilligers (eventueel 
fungerend binnen een natuurstudiewerkgroep). 
 
De ondersteuning van de geïnteresseerde en participerende vrijwilligers bestond uit het 
aanbieden van gestandaardiseerde veldformulieren, veldkaarten en een online invoermodule 
op een projectpagina van www.waarnemingen.be. Er werden ook tal van sensibiliserende 
mails gestuurd om de vrijwilligers warm te maken voor het project en hen te informeren over 
de onderzoekmethoden en voorlopige resultaten.   
 
Gestandaardiseerde invulformulieren 
 
Enkel indien gegevens op een gestandaardiseerde manier verzameld worden kan men er 
achteraf eenvoudig mee aan de slag. Daarom werd een vrij laagdrempelig invulformulier 
uitgewerkt waarbij tijdens het veldwerk op een gemakkelijke manier gegevens kunnen worden 
ingevuld.  
 
De waarnemingsformulieren zijn te downloaden op de website van de Vlinderwerkgroep 
onder ‘Projecten’. http://www.vlinderwerkgroep.be/andere-projecten/verspreiding-
Sleedoornpage-2008-2010 
 
Handleiding: Aan de slag met het invulformulier 
 
1. Duid de plaats van het landschapselement (struweel, haag, struik, bosje) aan op een 
kaartje en geef dit een unieke locatiecode. 
2. Diegene met de meeste ervaring geeft best eerst een goede uitleg aan de ‘beginners’. 
Zoek daarna het landschapselement grondig af. Noteer begin en eind-uur.  
3. Vul op het formulier enkele kenmerken in over het landschapselement en het aantal 
gevonden eitjes. 
4. Maak een schetsje van het landschapselement (noorden boven!) en duid hierop met 
kruisjes aan waar je eitjes vond. 
5. Duid 's avonds de locatie van het landschapselement aan op 
http://waarnemingen.be/tel_project_new/gmap/215 en noteer bij “Toelichting locatie” de 
locatiecode van het landschapselement. Vul het totale aantal eitjes in dat op die locatie werd 
waargenomen. Als je gezocht hebt, maar geen eitjes hebt gevonden, duid je 0 aan.  
6. Door gebruik te maken van een invulformulier waarop de gegevens van alle tellers 
genoteerd werden, krijgen we een beeld van het aantal participerende vrijwilligers. 

Prioriteitsklasse Eigenschappen 

Hoogste prioriteit  Soort nog nooit of voor 1998 waargenomen 

2de prioriteit  Soort waargenomen tussen 1998 en 2005 

3de prioriteit UTM5 beperkt binnen Vlaams-Brabant liggend 

Geen prioriteit  Recente waarnemingen (na 2005) of hok buiten Vlaams-Brabant 
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Kaartmateriaal 
Om de vrijwilligers op pad te sturen met veldkaarten van een goede kwaliteit maakten we 
kaarten aan van elk UTM5-hok op basis van de meest recente luchtfoto’s in kleur. Op de 
afbeeldingen werd extra informatie aangebracht: de begrenzingen van het UTM5-hok, de 
UTM1-hokken, de locatie van historische waarnemingen (groene punten en km-hokken) en 
de plekken waar de voorbije jaren gezocht werd maar tot nu toe geen eitjes aangetroffen 
werden (rode punten). Deze hoge resolutiekaarten op UTM5-formaat waren downloadbaar op 
de website van de vlinderwerkgroep http://www.vlinderwerkgroep.be/andere-
projecten/verspreiding-Sleedoornpage-2008-2010 .  
Ter voorbereiding van inventarisatieactiviteiten werden in enkele gevallen op vraag van 
vrijwilligers gedetailleerde veldkaarten opgemaakt en bezorgd op UTM1-niveau. De kaarten 
werden per post of digitaal bezorgd. 
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Tabel 3  
Waarnemingsformulier Sleedoornpage-project 
 
WAARNEMINGSFORMULIER SLEEDOORNPAGE WINTER 2008-2010 
1 PAGINA PER LANDSCHAPSELEMENT (STRUIK, HAAG, HOUTKANT, BOSJE) 
 
Teller (s)……………………………………………………………………………………….. (omcirkel notulist) 
Datum:……………………………….Gemeente:………………………………………………………………… 
Locatiecode:  … . … / … . … . …  (Initialen notulist/ volgnummer landschapselement) 
 
Duid de locatie van het landschapselement aan op kaart en vul dit ’s avonds in  op 
http://waarnemingen.be/wn_project.php Vul in veld ‘Toelichting locatie’ de locatiecode in. Kies 
Dagvlinders > Sleedoornpage en noteer het totale aantal eitjes en 0 indien geen eitjes werden 
gevonden. Ook nulwaarnemingen zijn belangrijk ! Maak een schets van het landschapselement 
hieronder en bezorg de ingevulde formulieren aan de coördinator of stuur ze naar onderstaand 
adres. 
 
Omgeving: kleinschalige landbouw - grootschalige landbouw - directe omgeving woonkernen – bos(rand) – 

natuurgebied 
 
Aanwezigheid hoge bomen ( > 7m) IN landschapselement:  geen – weinig – veel 
Aanwezigheid hoge bomen ( > 7m) in directe omgeving ( > 5m en < 50m) van landschapselement:  geen – 
weinig – veel 
 
Begin uur:  … u …    Eind uur: … u …        Alle kanten van het  landschapselement gecontroleerd   Ja /  Nee 
 
Locatiekenmerken Schets van het landschapselement (bovenaanzicht) 
 
Type: houtkant  –  haag –   
bosrand  –   rand van bosweg  –  
holle weg  –  boomgaard  -  
vrijstaande struik 
 
Waardplanten in landschapsel.: 
Sleedoorn: geen / matig / veel 
Pruim/Kriek/……………….. 
 
Lengte landschapsel.(m): 
Hoogte landschapsel.(m): 
Breedte: <1 / 1-3 /3-5 / >5 m 
 
Grondscheuten/Uitlopers: 
geen/weinig/veel 
 
Duid met kruisjes de zones aan 
waar eitjes werden aangetroffen 
Doorkruis de zones die je niet 
onderzocht hebt. 
 

N ↑ 

 
Sleedoornpage-eitjes:  afwezig / aanwezig 
 
AANTAL EITJES PER HOOGTEKLASSE WAAROP ZE GEVONDEN WERDEN.  
Duid aan vanaf welke hoogte je niet meer hebt gezocht!  
Hoogte Aantal eitjes (turven) Totaal/hoogte TOTAAL 
0 – 0,5m    
0,5 – 1m    
1 – 1,5m    
1,5 – 2m    
> 2m    
 
OPMERKINGEN.................................................................................................................................................................          
Geen internet? Stuur dan een stafkaart met daarop de nummers van de locaties naar Natuurpunt Studie, 
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. 
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Tabel 4  
Achtergrondinformatie bij het waarnemingsformulier Sleedoornpage-project 
 

 
ACHTERGROND BIJ HET WAARNEMINGSFORMULIER 

 
Persoonsgegevens 
Noteer de namen van alle deelnemers van de telactiviteit en omcirkel de notulist.  
Graag op het afzonderlijk formulier (Gegevensformulier tellers) de namen en adressen noteren van de 
deelnemers aan de inventarisatie. Deze gegevens zullen enkel worden aangewend in het kader van 
toekomstige inventarisaties en informatieverstrekking m.b.t. de Sleedoornpage. 
 
Omgevingsgegevens 
De Sleedoornpage komt voor in vrij uiteenlopende habitats. Door gegevens in te zamelen over de 
omgeving kunnen we bepalen welke omgeving de voorkeur krijgt van de soort. 
 
Aanwezigheid hoge bomen 
Sleedoornpages verzamelen zich vaak in hoge, uitstekende bomen. Deze bomen zijn van belang voor 
de paring en ook als voedselvoorziening (honingdauw). Daarom worden ook hier gegevens van 
opgevraagd. Zowel van hoge bomen in een landschapselement (zoals b.v. opgaande bomen in 
houtkant), als in de omgeving (tussen de 5 en 50m) van het landschapselement.  
 
Alle kanten van landschapselement gecontroleerd? 
Een landschapselement heeft minstens 2 zijden. Door omgevingsfactoren, windrichting, voormalig 
beheer, enz. worden eitjes vaak slechts aangetroffen op één van de zijden. Daarom is het belangrijk 
dat genoteerd wordt of een landschapselement al dan niet langs alle zijden gecontroleerd werd.  
 
Locatiekenmerken 

Soort waardplant 
De Sleedoornpage maakt niet alleen gebruik van sleedoorn om zijn eitjes af te zetten. Duid daarom 
aan uit welke boomsoort het landschapselement gevormd wordt. Indien Sleedoornpage-eitjes werden 
aangetroffen op meerdere soorten, gelieve dit dan te vermelden bij opmerkingen.  

Type 
Deze informatie over het leefgebied waar ze werden aangetroffen, gecombineerd met de andere 
gegevens, kan interessante informatie opleveren over de voorkeuren van de Sleedoornpage. Dit is 
nuttig bij het uitstippelen van maatregelen om de soort betere kansen te geven.  
-  Haag:  lineaire aanplant van maximaal 1m breedte en 2m hoogte 
-  Houtkant:  lineair element van meer dan 1m breedte en meer dan 2m hoog 
-  Holle weg: weg die lager ligt dan het omliggende landschap en langs één of twee zijden begrensd 

is door lineaire vegetatie 
-  Bosrand: de buitenste rand van een bos 
-  Bosweg: hiermee kan je aanduiden dat de vindplaats in het bos gelegen is, langsheen een 
paadje of weg 
-  Vrijstaande struik: struik of boom die niet in verbinding staat met een ander landschapselement  

Grondscheuten/Uitlopers 
De Sleedoornpage blijkt een voorkeur te hebben voor jonge scheuten van de waardplant. Om het 
belang hiervan in te schatten willen we ook graag zicht krijgen op de aanwezigheid van 
grondscheuten/uitlopers. 

Zones aankruisen waar de eitjes werden aangetroffen 
Niet elke zone van een landschapselement is even geschikt voor de soort. Daarom wordt gevraagd om 
op de schets van het landschapselement aan te duiden in welke zones eitjes werden aangetroffen. Op 
deze manier kan nadien de invloed onderzocht worden van de windrichting, nevenliggend 
grondgebruik, enz… op de eiafzet-keuze van de Sleedoornpage. 

Aantal eitjes per hoogteklasse waarop ze gevonden werden 
Telkens als je een eitje hebt gevonden zet je een streepje in de hoogteklasse waar het zich in bevindt. 
Op deze manier komen we te weten of de Sleedoornpage een voorkeur heeft voor een bepaalde 
hoogte. Gelieve ook te vermelden als je vanaf een bepaalde hoogte niet gezocht hebt. 
 
Opmerkingen 
Hier kan je tal van bijkomende info kwijt. Bv. in verband met het gevoerde beheer van een element, 
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2.2.3 Onderzoek naar de verspreiding en ecologie van de Sleedoornpage en zijn 
leefgebied 

Een volledige inventarisatie van alle 1x1km-hokken (UTM1) van Vlaams-Brabant was in de 
loop van het project niet haalbaar. Daarom werd over heel de provincie een raster gelegd van 
5x5km-hokken (UTM5). In de loop van het project werd de actuele aan/afwezigheid van de 
soort in alle UTM5-hokken die (gedeeltelijk) gelegen zijn in Vlaams-Brabant, vastgesteld door 
gerichte terreinbezoeken. De UTM5-hokken waar de soort nooit of na 2005 niet meer werd 
waargenomen, kregen de hoogste prioriteit. 
Iedereen kon bijdragen aan dit onderzoek, door zelfstandig of tijdens georganiseerde 
activiteiten op zoek te gaan naar eitjes van de Sleedoornpage. Losse waarnemingen waren 
welkom op http://waarnemingen.be/tel_project_new/gmap/215  (ook nulwaarnemingen). De 
vrijwilligers die op een meer georganiseerde manier te werk wilden gaan en de professionele 
medewerkers van Natuurpunt Studie, volgden grotendeels een vooraf bepaalde werkwijze die 
hieronder stapsgewijs wordt weergegeven. 
 
Werkwijze:  
Stap 1: Selectie van een prioritair te inventariseren UTM5-hok 
Binnen het hok werd gezocht naar locaties met mogelijk geschikte sleedoornstruwelen. Indien 
er veel Sleedoorn aanwezig was in een regio/hok, werd getracht om de beste locaties te 
bezoeken. Het meeste kans op succes heeft men immers waarschijnlijk bij forse struiken met 
jonge uitlopers die bij voorkeur gelegen zijn in een kleinschalig landbouwlandschap of de 
omgeving van bos. 
 
Stap 2: Eens aangekomen op de geselecteerde zone binnen het UTM5 hok werd getracht 
om minstens twee goed uitziende sleedoornstruwelen te controleren binnen éénzelfde UTM1-
hok. Er werd ook naar gestreefd om telkens het volledige landschapselement 
(houtkant,bosrand,…) te onderzoeken, buiten de aan/afwezigheid is immers ook de andere 
informatie van belang om een beeld te krijgen op de ecologie van de soort. Ook als er geen 
eitjes werden gevonden werd een beschrijving van elk landschapselement ingevuld op de 
invulformulieren.  
 
Stap 3: Binnen hetzelfde UTM5-hok werd - indien mogelijk - nog een 2de UTM1-hok 
gecontroleerd dat bij voorkeur op minimaal 1km van het vorige hok lag. Indien er in één van 
de twee gecontroleerde UTM1-km hokken sleedoornpage-eitjes gevonden werden, werd het 
UTM5-hok als gecontroleerd beschouwd en werd aangeraden om verder te zoeken in een 
ander prioritair te inventariseren UTM5-hok. Als er geen eitjes gevonden werden, werd er 
voortgezocht in 2 andere UTM1-hokken die telkens gescheiden werden door een ander hok. 
Indien in geen van de 4 gecontroleerde UTM1-hokken eitjes worden gevonden werd er 
aangeraden om verder te zoeken in een ander prioritair UTM5-hok.  
 
Stap 4: Een belangrijk onderdeel van de gegevensverzameling bestond erin om alle 
waarnemingen in te geven op de projectpagina die voor dit onderzoek aangemaakt werd op 
www.waarnemingen.be. Op deze manier konden we goed bijhouden welke hokken reeds 
onderzocht waren en vermeden we ‘dubbel’ werk. Op de 
pagina http://waarnemingen.be/tel_project_new/gmap/215 
is immers steeds het meest recente verspreidingskaartje 
terug te vinden. Het feit dat waarnemers hun 
waarnemingen (en die van anderen) direct zien 
verschijnen, werkt stimulerend om zelf op pad te gaan.  
 
 
 
Afbeelding 24  
Prioritair UTM5-hok met weergave van mogelijke volgorde voor 
het inventariseren van UTM1-hokken. 
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Afbeelding 25 (boven):  
Waarnemingenlijst op de aangemaakte projectpagina op www.waarnemingen.be 
‘Inventarisatie Sleedoornpage 2008-2010 
 
Afbeelding 26 (onder):  
Waarnemers en geïnteresseerden krijgen via de overzichtskaart een goed beeld van de hokken waar 
de soort reeds gezien is en waar zonder succes gezocht werd. 
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2.2.4 Gegevensverwerking en analyse van projectgegevens 
Alle ingezamelde gegevens van de invulformulieren werden opgeslagen in een Access 
databank. Met de gegevens in deze databank konden dan analyses en berekeningen worden 
uitgevoerd. 
 
Statistische analyses gebeurden met het softwarepakket (data analysis software system), 
Statistica 6 (StatSoft, 2001). Verbanden tussen de hoeveelheid eitjes en 
omgevingsparameters werden eerst nagekeken met eenvoudige correlaties. Groepen werden 
niet parametrisch vergeleken met Mann-Whitney-U (2 groepen) of Kruskal-Wallis rank-
ANOVA testen (meer dan 2 groepen). Verbanden tussen aan- of afwezigheid en 
omgevingsvariabelen werden getest met frequentietabellen: tweezijdige Fisher exact (voor 
2x2 tabellen) en Chi-kwadraat (voor 2x>2).  
 
De GIS-lagen van de projectgegevens werden verwerkt met het GIS programma MapInfo 
Professional 9.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 27  
Een vrouwtje Sleedoornpage op zoek naar een geschikte eiafzetplaats. (foto: Diane Appels) 
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3 Resultaten van de inventarisatie, centralisatie en verwerking van 
de historische verspreidingsgegevens van de Sleedoornpage 

 

Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voorgesteld van de inventarisatie, centralisatie en 
verwerking van de historische verspreidingsgegevens van de Sleedoornpage. 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), Robin Guelinckx, Koen Berwaerts, 
Thomas Merckx. Sinds de start van de website www.waarnemingen.be in 2008 is er ook een 
toename van het aantal meldingen merkbaar.  
Deze informatie kan ruwweg in drie verschillende perioden opgedeeld worden: 

• Historische gegevens van begin 1900 tot 1997. Deze gegevens zijn een bundeling 
van waarnemingen verspreid over bijna een eeuw tijd.  

• 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. 

• Projectgegevens vanaf 2008. Na een periode van relatieve rust werd het zoeken naar 
de soort gestimuleerd door dit Sleedoornpageproject en het opstarten van 
www.waarnemingen.be. Deze gegevens worden besproken en geanalyseerd in het 
hoofdstuk ‘Resultaten van het onderzoek’.  

Alle verzamelde gegevens werden verwerkt tot verspreidingskaarten. 
 
 

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

 
Zie Bijlage 1: Tabel van de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in 
Vlaanderen t.e.m 1997  
 
Bespreking 
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 afb. 27). 
 
 

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

 
Zie Bijlage 2: Tabel van de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in 
Vlaanderen van 1998 t.e.m 2007  
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Bespreking 
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. 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 afb. 28). 
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Overzicht van de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen t.e.m. 1997 
Legende 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 27  
Historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaanderen t.e.m 1997. Weergave op UTM5- en UTM1-niveau.  
(Gegevens: Vlinderdatabank – Vlinderwerkgroep/INBO) 
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Overzicht van de verspreidingsgegevens Sleedoornpage in Vlaanderen van 1998 t.e.m. 2007 
Legende 

 
 
 
 
 

 
Afbeelding 28  
Historische verspreidingsgegevens Sleedoornpage in Vlaanderen van 1998 t.e.m 2007. Weergave op UTM5- en UTM1-niveau. 
(Gegevens: Vlinderdatabank-Vlinderwerkgroep/INBO, Guelinckx 2001, Merckx & Berwaerts 2010 en www.waarnemingen.be)
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4 Resultaten van het onderzoek naar de ecologie van de 
Sleedoornpage en zijn leefgebied in Vlaams-Brabant 

 

Inleiding 
Het onderzoek naar de ecologie van de soort en zijn leefgebied baseerde zich voornamelijk 
op de inventarisatie van een aantal variabelen die de habitatkwaliteit voor de Sleedoornpage 
bepalen, gecombineerd met tellingen van afgezette sleedoornpage-eitjes. 

Habitatkwaliteit is immers één van de belangrijkste factoren die het voorkomen van vlinders 
bepaalt (Dennis & Eales 1997, Thomas et al. 2001, Fleishman et al. 2002, Fred & Brommer 
2003, Anthes et al. 2003, WallisDeVries 2004). De te onderzoeken aspecten van de 
onderzochte habitats werden geselecteerd a.h.v. voorgaand onderzoek en ecologische 
kennis. 

Door hun geringe mobiliteit en proportioneel lange levensduur (Fartmann 2004), hebben de 
immature levenstadia (ei, rups, pop) vaak specifiekere habitatvereisten dan de adulten en zijn 
bovendien vaak kwetsbaarder voor een ongunstig beheer van de habitat (Thomas 1991, 
Clarke et al. 1997, Thomas et al. 1998, Thomas et al. 2001, Bourn & Thomas 2002, Fartmann 
2004, Fartmann & Hermann 2006, García-Barros & Fartmann 2009). Hierdoor vormen 
immature levensstadia in een aantal gevallen een goede graadmeter voor de habitatkwaliteit. 
Eitjes of larven zijn niet alleen goede indicatoren voor de habitatkwaliteit, ze zijn soms ook 
gemakkelijker aan te treffen dan de adulten. Dit is in het bijzonder van toepassing op de 
Sleedoornpage (en bij uitbreiding een groot deel van de pages) daar de adulten zich meestal 
ophouden in de boomkruinen en voorkomen in lage dichtheden (Fartmann & Timmermann 
2006, dit rapport). Een bijkomend voordeel wordt gevormd door het feit dat het onderzoek 
naar de immature levenstadia niet afhankelijk is van goede weeromstandigheden. 

Uiteindelijk analyseerden we de gegevens van 2 datasets. Enerzijds de gegevens van de 
Sleedoornpage-projectpagina op www.waarnemingen.be. Na de gerichte sensibilisatie van 
het vrijwilligersnetwerk werden hierop immers vele honderden gegevens over de soort 
ingevoerd. Anderzijds werden de gegevens van de invulformulieren verwerkt in een databank. 
Vooral de gegevens uit de databank, waaraan tal van detailinformatie gekoppeld was, werden 
geanalyseerd.  

Omdat gezocht werd naar de soort over heel het grondgebied van Vlaams-Brabant zijn er 
tevens heel wat gegevens verzameld uit regio’s buiten het vermoedelijke verspreidingsgebied 
van de soort. Daarenboven is reeds aangetoond dat het aantal eitjes en de afzetlocaties jaar 
per jaar sterk kunnen variëren. Dit maakte dat er veel vals-negatieve gegevens in de dataset 
aanwezig waren, waardoor er moeilijk conclusies getrokken konden worden. Om dit probleem 
in te perken werd voor het ecologisch onderzoek enkel gerekend met de records die volledig 
gelegen zijn binnen het berekende verspreidingsgebied (op gemeenteniveau).  

 

4.1 Waarnemingen van Sleedoornpage: aantallen en verhoudingen 
 
 

4.1.1 Aantal binnengelopen Sleedoornpage-waarnemingen in de loop van het 
Sleedoornpage-project (tussen 01/01/2008 en 25/08/2010) 

 
In de loop van het project kwamen op de aangemaakte projectpagina van 
www.waarnemingen.be, 641 waarnemingen binnen van Sleedoornpage in Vlaams-Brabant. 
 
In totaal werden 1355 exemplaren Sleedoornpages gemeld (alle levensfasen samen). 
Het hoofdaandeel bestond uit eitjes met niet minder dan 1335 exemplaren (98,5%).  
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Er werden ook 19 imago’s en 1 rups waargenomen. 
 
Het gemiddelde aantal exemplaren per waarneming bedroeg 2 exemplaren. 
De mediaan van alle waarnemingsgetallen bedroeg 1. 
 
Het sensibiliseren en mobiliseren van vrijwilligers in Vlaams-Brabant heeft ook een effect 
gehad buiten de grenzen van Vlaams-Brabant. Voor Vlaanderen (excl. Vlaams-Brabant) zijn 
op www.waarnemingen.be tussen 01/01/2008 en 25/08/2010 539 waarnemingen 
binnengelopen met in totaal 1712 gemelde exemplaren. Hieruit blijkt dat de sensibilisering 
die zich richtte op Vlaams-Brabant overgewaaid is naar vrijwilligers uit andere provincies 
zodat ook daar meer gericht naar de soort gezocht werd. 
 
 

 
 
Afbeelding 29 
Veruit de meeste recente Sleedoornpage-waarnemingen in Vlaanderen hebben betrekking op eitjes. 
Toch werden er ook 19 imago’s gemeld tijdens de projectperiode. (foto: Diane Appels) 
 
 

4.1.2 Aantalverhouding van de levensfasen van Sleedoornpage per dataset 
Historische verspreidingsgegevens van 1900 t.e.m.1997  

 
Tabel 5  
Tabel met aantalverhouding van de levensfasen van de historische verspreidingsgegevens t.e.m. 1997 
(Bron: Vlinderdatabank –Vlinderwerkgroep/INBO)  
 
Levensfase # exemplaren Verhoudingen (%) # waarnemingen Verhoudingen (%) 

Eitje 15 7,2 3 1,9
Adult 193 92,8 153 98,1

Totaal 208 100 156 100
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Projectwaarnemingen vanaf 2008 (voor heel Vlaanderen) 
 
Tabel 6  
Tabel met aantalverhouding van de levensfasen van de historische verspreidingsgegevens vanaf 2008 
(Bron: dit project, www.waarnemingen.be)  
 
Levensfase # exemplaren Verhoudingen (%) # waarnemingen Verhoudingen (%) 

Eitje 2985 97,3 1110 94,1
Adult 56 1,8 48 4,1
Rups 2 0,1 1 0,1

Onbekend 24 0,8 21 1,8
Totaal 3067 100 1180 100

 
 
Afbeelding 30  
De hoofdmoot van waarnemingen voor 1997 
bestaat uit volwassen vlinders. Slechts na 1995 
werden eitjes waargenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 31  
Door de gerichte inventarisaties en de 
aangepaste methode werden na 2008 
voornamelijk eitjes waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Omgevingsfactoren en effect op aan/afwezigheid 
 
Kenmerken van de directe omgeving en het effect ervan op de densiteit aan afgezette 
eitjes 
 
Tijdens het onderzoek werd op elke plek waar gezocht werd naar de soort, genoteerd in wat 
voor type omgeving de plaats gelegen was. De verschillende types waren: kleinschalige 
landbouw, grootschalige landbouw, directe omgeving woonkernen, bos(rand) en 
natuurgebied. 
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Voor elk van deze types werd het verband nagegaan tussen het aangetroffen aantal eitjes en 
het aantal gevonden eitjes per tijd. Verbanden tussen de hoeveelheid eitjes/tijd en de 
omgevingsparameters werden eerst nagekeken met eenvoudige correlaties.  

• Hieruit kwamen geen significante resultaten naar voor wat de verschillende 
types betreft. 

Vervolgens werd de relatie van het aantal eitjes/tijd t.o.v. het type niet-parametrisch 
vergeleken met Mann-Whitney-U. Dit resulteerde in volgende resultaten: 

• Er worden significant minder eitjes gevonden in grootschalige landbouw (zie 
afb. 32).  

• Er worden significant meer eitjes gevonden in natuurgebied dan erbuiten (maar 
daar kunnen uitzonderlijk ook wel veel eitjes voorkomen) (zie afb. 33). 

 
Discussie 
De relatie tussen de eiafzetplaatsen en het type omgeving is reeds door verscheidene 
onderzoekers bestudeerd (van der Velden 1996, Decrick 2009, Merckx & Berwaerts 2010). 
Er is veel variatie binnen de gevonden resultaten, en echt duidelijke tendensen zijn tot nog 
toe niet vastgesteld. Blijkbaar zijn voor de vrij mobiele Sleedoornpage de omgevingsfactoren 
van ondergeschikt belang ten opzichte van de kenmerken van de struwelen zelf. 
 
De hogere kans om eitjes aan te treffen in natuurgebieden werd tevens vastgesteld door 
Decrick (2009). In natuurgebieden zijn recent vaak houtkanten aangeplant met Sleedoorn, 
krijgen bestaande houtkanten en bosranden de kans om uit te lopen en is de lokale 
milieukwaliteit vaak hoger dan in het omringende landschap. 
 
Het negatieve effect van grootschalige landbouw op de aanwezigheid van de soort lijkt een 
logisch resultaat. De soort prefereert als biotoop immers extensieve gebieden met een 
netwerk aan houtkanten en bosranden waar enerzijds de waardplant Sleedoorn aanwezig is 
en anderzijds een gunstig microklimaat heerst. Deze landschapskenmerken van het 
geprefereerde biotoop staan in schril contrast met de kenmerken van een grootschalig en 
intensief landbouwgebied. Hierin zijn kleinschalige landschapselementen immers vaak 
schaars en is de beschutting beperkt. 
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Afbeelding 32  
Boxplot van de relatie van het aantal eitjes/tijd t.o.v grootschalige landbouw  
(niet-parametrisch vergeleken met Mann-Whitney-U) 
 

Boxplot by Group
Variable: eitjes per half uur
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Afbeelding 33  
Boxplot van de relatie van het aantal eitjes/tijd t.o.v natuurgebied  
(niet-parametrisch vergeleken met Mann-Whitney-U) 
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Effect aanwezigheid van hoge bomen in houtkanten of de directe omgeving op het 
voorkomen van de soort 
 
Voor elke onderzochte plek werd de aanwezigheid (geen/weinig/veel) van hoge bomen (>7m) 
in het landschapselement en de aanwezigheid (geen/weinig/veel) van hoge bomen (>7m) in 
de directe omgeving (>5m en <50m) van het  landschapselement genoteerd. 
 
Verbanden tussen de hoeveelheid eitjes/tijd en de omgevingsparameters werden eerst 
nagekeken met eenvoudige correlaties (zie tabel 7).  

• Hieruit bleek dat de aanwezigheid van hoge bomen in het landschapselement 
tot significant minder eitjes en minder eitjes/tijd leidde. Hoge bomen in de 
directe omgeving van het landschapselement gaf geen significant resultaat. 

Vervolgens werd de relatie van het aantal eitjes/tijd t.o.v. de aanwezigheid van hoge bomen 
in het landschapselement niet-parametrisch vergeleken met Mann-Whitney-U. Hierbij bleek 
dat: 

• Het negatieve effect van hoge bomen in het landschapselenment niet werd 
bevestigd. Er is hoogstens nog een zwakke trend dat er vaker meer eitjes zijn 
waar minder hoge bomen in het landschap staan (zie afb. 34).  

 
Discussie 
De zwakke trend dat er vaker meer eitjes zijn waar minder hoge bomen in het landschap 
staan lijkt eerder een artefact. In het verleden werd door verschillende onderzoekers immers 
vastgesteld dat hoge bomen in het landschapselement of de onmiddellijke omgeving - en bij 
uitbreiding de nabijheid van bos - positief bleek voor de soort (Thomas 1974, Fartmann 2004, 
Decrick 2009). De soort blijkt meer voor te komen op houtkanten dan op bosranden (dit 
project, Merckx & Berwaerts 2010). Daar in bosranden praktisch steeds meer hoge bomen 
aanwezig zijn dan in een houtkant kan dit voor een vertekend beeld zorgen. 
 
Tabel 7  
Frequentietabel hoge bomen in landschapselement en directe omgeving t.o.v. aanwezigheid 
Sleedoornpage 
 
 Hogebomen IN landschapselement Hogebomen IN directe omgeving 
Eitjes-
gevonden 0 1 2 0 1 2

0 10 23 17 5 19 26
1 29 29 24 10 22 46

Eindtotaal 39 52 41 15 41 72
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Boxplot by Group
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Afbeelding 34  
Boxplot van de relatie van het aantal eitjes/tijd t.o.v aantal hoge bomen in het landschapselement.  
(niet-parametrisch vergeleken met Mann-Whitney-U) 
 
 

4.1.4 Kenmerken van onderzocht landschapselement in relatie tot 
aan/afwezigheid van Sleedoornpage 

 
Type landschapselement in relatie tot aan/afwezigheid van Sleedoornpage 
 
Voor elke onderzochte plek werd genoteerd wat voor type landschapselement het betrof.  
De landschapselementen werden ingedeeld in volgende types: bosrand, haag, holle weg, 
houtkant, rand van bosweg, vrijstaande struik. 
 
Het verband tussen aan- of afwezigheid en het type landschapselement werd getest met 
frequentietabellen en Chi-kwadraat. Het resultaat van deze analyse: 
 

• Niet significant tot hoogstens een hele zwakke trend om iets vaker dan 
verwacht in een houtkant voor te komen en iets minder dan verwacht in een 
bosrand 

 
Discussie 
Een gelijkaardig resultaat werd tevens vastgesteld door Merckx & Berwaerts (2010). 
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Tabel 8.  
Frequentietabel type landschapselement t.o.v. aanwezigheid Sleedoornpage 
 
Aantal van 
Type Type               
Eitjes-
gevonden bosrand haag 

holle 
weg houtkant

rand 
bosweg 

vrijst. 
struik (leeg) Eindtotaal

0 13 6 7 22 1 2   51
1 17 8 9 50   3   87

Eindtotaal 30 14 16 72 1 5   138
 
Tabel 9.  
Tabel met vergelijking van type landschapselement met vastgestelde en verwacht aantal 
aanwezigheden.  
 
 observed expected 
Bos (bosrand + rand bosweg) 17 19,5
Haag (haag+vrijstaande struik) 11 11,9
holle weg 9 10,1
houtkant 50 45,4
 
 
Waardplantsoort en abundantie in relatie tot aan/afwezigheid van Sleedoornpage 
 
Tijdens het onderzoek werd de abundantie aan Sleedoorn genoteerd en of er al dan niet 
andere waardplanten aanwezig waren. Bij de analyse van de gegevens komen we tot 
onderstaande resultaten. 

• De abundantie aan Sleedoorn (matig of veel) bleek niet significant voor de 
aan/afwezigheid van de soort. 

• In totaal werd de soort op 85 sleedoornstandplaatsen, 1 pruim en 1 kriek 
waargenomen. 

• In totaal werden op 135 sleedoornstandplaatsen gezocht naar de soort,  
op 85 (63%) plaatsen werd één of meerdere ei(tjes) gevonden, 
op 50 (37%) werd tevergeefs gezocht.. 

 
Discussie 
De abundantie aan Sleedoorn per standplaats is waarschijnlijk ondergeschikt aan andere 
variabelen met in het bijzonder de kwaliteit van de standplaats. 
Het voorkomen van Sleedoornpage op andere soorten van het genus Prunus is in het 
verleden reeds vastgesteld door verscheidene onderzoekers (zie ecologische fiche). 
 
Tabel 10.  
Frequentietabel type waardplant t.o.v. aanwezigheid Sleedoornpage 
 
  Sleedoorn   Pruim Kriek 
Eitjes-
gevonden geen matig veel Totaal 0 1 0 1

0 1 23 26 50 49 3 49 3
1 1 44 40 85 87 1 87 1

Eindtotaal 2 67 66 135 136 4 136 4
                  
Verhouding (%) 50,0 34,3 39,4 37,0 36,0 75,0 36,0 75,0
  50,0 65,7 60,6 63,0 64,0 25,0 64,0 25,0
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Afbeelding 35  
Op 63% van de onderzochte plaatsen 

werden eitjes aangetroffen. (foto: Ilf Jacobs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eiafzethoogte van de eitjes op de sleedoornstruwelen 
 
Voor elk aangetroffen eitje werd de hoogte genoteerd. Er werd geteld op een hoogte van 0 tot 
>2meter boven het maaiveld. We stellen vast dat:  
 

• Veruit de meeste eitjes (45,8%) werden vastgesteld op een hoogte tussen  
1-1,5m boven het maaiveld. 

• De hoogteklasse 1,5-2m kwam met 28,8% op de 2de plaats. 
 
Discussie 
Deze bevindingen liggen volledig in dezelfde lijn als vastgesteld door voorgaand onderzoek in 
binnen- en buitenland (Fartmann & Timmermann 2006, Williams 2007, Decrick 2009 en 
Merckx & Berwaerts 2010). Hoewel de hoogtepreferentie bevestigd wordt door andere 
onderzoekers kunnen de minder bereikbare hoogteklassen (0-0,5m en >2m) onderschat zijn 
doordat het op de betreffende hoogtes minder evident is om naar eitjes te zoeken. 
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Afbeelding 36 
Aantal afgezette sleedoornpage-eitjes per hoogteklasse  
 
 
Voorkeur voor jonge sleedoorntwijgen 
 
Voor elk onderzocht landschapselement werd een inschatting gemaakt van het aantal jonge 
uitlopers van Sleedoorn. Van elk aangetroffen eitje werd de hoogte genoteerd. Er werd geteld 
op een hoogte van 0 tot >2 meter boven het maaiveld. Uit de analyse kunnen we het 
volgende concluderen.  

 
• De hoeveelheid aan jonge sleedoorntwijgen per onderzocht 

landschapselement bleek niet significant voor de aan/afwezigheid van 
Sleedoornpage. 

 
Discussie 
Hoewel de voorkeur van de soort om zijn eitjes af te zetten op jonge sleedoorntwijgen in dit 
onderzoek niet bevestigd werd, is deze preferentie door heel wat onderzoekers vastgesteld 
(Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Guelinckx 2001, Fartmann & Timmermann 2006, 
Williams 2007, Merckx & Berwaerts 2010).  
 
Hoewel dit uit onze gegevens niet blijkt, werd deze voorkeur tijdens het veldwerk echter vaak 
vastgesteld. Vaak moest lang gezocht worden op oude struwelen voor het vinden van een 
eitje, daar waar op de jonge uitlopers snel eitjes gevonden werden. De kans is groot dat 
indien bij het onderzoek genoteerd werd of het eitje zich bevond op een jonge of oude tak, de 
voorkeur voor jonge takken duidelijker naar voren was gekomen.  
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Tabel 11  
Frequentietabel aantal jonge uitlopers van Sleedoorn t.o.v. aanwezigheid Sleedoornpage 
 Uitlopers       
Eitjes-gevonden geen matig veel Eindtotaal 

0 9 28 13 50
1 14 41 27 82

Eindtotaal 23 69 40 132
 
Tabel 12  
Tabel van aangetroffen en verwacht aantal sleedoornpage-vindplaatsen in functie van het aantal 
uitlopers 
Uitlopers observed expected 
Geen  14 14,3
Matig 41 42,8
Veel 27 24,8
 
 
De breedte van de landschapselementen in relatie tot aan/afwezigheid van 
Sleedoornpage 
 
Voor elk onderzocht landschapselement werd een inschatting gemaakt van de breedte. De 
breedteklassen bestonden uit <1m, 1-3m, 3-5m en >5m. 

 
• De breedte van de onderzochte landschapselementen bleek niet significant 

voor de aan/afwezigheid van Sleedoornpage. Er is hoogstens een zwakke 
tendens om vaker eitjes aan te treffen in smalle objecten indien bosranden 
(=brede objecten) worden opgenomen in de analyse. 

Discussie 
De zwakke tendens om vaker voor te komen in smalle landschapsobjecten lijkt contra-
intuïtief. Brede houtkanten zijn immers vaak beter ontwikkeld dan smalle. In brede houtkanten 
is de kans op de aanwezigheid van een glooiend profiel, een dynamische groei, de 
aanwezigheid van potentiële bruidbomen en nectarplanten immers hoger. Het betreft een 
schijneffect: bosranden werden als brede elementen geklasseerd én in bosranden komen 
systematisch minder eitjes voor (Merckx & Berwaerts 2010, dit project), hierdoor lijkt dat de 
breedte van het landschapselement van belang zou zijn. Bij een analyse waarbij alle 
bosranden en randen van boswegen weggelaten worden, verdwijnt dit effect volledig (P=0.56, 
NS), wat bevestigt dat het een artefact van de bosranden betreft. 
 
Tabel 13  
Frequentietabel met weergave van de breedteklassen t.o.v. aanwezigheid Sleedoornpage 

 
 
 
 
 
 

Tabel 14  
Tabel van aangetroffen en verwacht aantal sleedoornpage-vindplaatsen  
in functie van de breedteklasse van een landschapsobject 
 
Breedteklasse observed expected 
<1m + 1-3m  25 20,5 
3-5m 29 31,1 
>5m 20 22,4 

Eitjes-gevonden <1m 1-3m 3-5m >5m Eindtotaal 
0 1 7 21 16 45 
1 4 21 29 20 74 

Eindtotaal 5 28 50 36 119 



 Sleedoornpage Vlaams-Brabant    61 
 

 
 
Afbeelding 37  
Boxplot van de relatie van 
het aantal eitjes/tijd t.o.v. de 
breedte van het 
landschapselement.  
(niet-parametrisch 
vergeleken met Mann-
Whitney-U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De lengte van de landschapselementen in relatie tot aan/afwezigheid van 
Sleedoornpage 
 
Voor elk onderzocht landschapselement werd een inschatting gemaakt van de lengte.  
De lengteklassen bestonden uit <1m, 1-3m, 3-5m en >5m. 

 
• De lengte van de onderzochte landschapselementen bleek niet significant voor 

de aan/afwezigheid van Sleedoornpage. 
 

Discussie 
De lengte van een landschapselement blijkt van ondergeschikt belang ten opzichte van de 
andere objecteigenschappen.  
 
Tabel 15  
Frequentietabel met weergave van de lengteklassen t.o.v. aanwezigheid Sleedoornpage 
 
Aantal van Lengteklasse Lengteklasse       
Eitjes-gevonden 0-30m >30-100m >100m Eindtotaal 

0 18 15 13 46
1 23 31 27 81

Eindtotaal 41 46 40 127
 
 
Tabel 16  
Tabel van aangetroffen en verwacht aantal sleedoornpage-vindplaatsen  
in functie van de lengteklasse van een landschapsobject 
 
Lengteklasse observed expected 
0-30m 23 26,1 
>30-100m 31 29,3 
>100m 27 25,5 

Boxplot by Group
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5 Resultaten van het onderzoek naar de actuele verspreiding van 
de Sleedoornpage in Vlaams-Brabant 

 

Inleiding 
Gerichte zoekacties door vrijwilligers hebben de voorbije jaren heel wat nieuwe locaties 
opgeleverd. Een grootschalig en goed georganiseerd onderzoek waarbij ook buiten de 
bekende verspreidingsgebieden gezocht werd naar de soort, kon echter nog heel wat nieuwe 
gegevens blootleggen. Het doel van het bijkomende verspreidingsonderzoek was om een zo 
volledig mogelijk overzicht te bekomen van de verspreiding van de soort in Vlaams-Brabant.  

Het verspreidingsonderzoek richtte zich voornamelijk op het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van de soort op locaties gelegen in vooraf geselecteerde regio’s (UTM-hokken).  
Het vaststellen van de aanwezigheid van de soort (vlinder, eitje, rups of pop) geeft zekerheid 
dat de onderzochte locatie (in meer of mindere mate) deel uitmaakt van het leefgebied van de 
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 voorkomen in lage 
densiteiten of kan door jaarlijkse populatieschommelingen er het ene jaar voorkomen en het 
andere niet.  
 
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. 
 

5.1 Gegevens van het verspreidingsonderzoek  
 

5.1.1 Aantal binnengelopen Sleedoornpage-waarnemingen in de loop van het 
Sleedoornpage-project (tussen 01/01/2008 en 25/08/2010) 

Na de nodige sensibilisatie kwamen er op de voor het project ontwikkelde projectpagina op 
www.waarnemingen.be honderden Sleedoornpage-waarnemingen binnen uit Vlaams-
Brabant. De dataset van de projectpagina is als bijlage (Bijlage 2) te vinden achteraan dit 
rapport. De originele tabel bevat meer kolommen dan in dit rapport kan worden weergegeven. 
Er werd een selectie gemaakt om te komen tot een werkbare tabel. Volgende velden werden 
opgenomen: Record, ID, Soort, Datum, Aantal, Geslacht, Stadium, Gebied, Gemeente en 
Waarnemer. Een vereenvoudigd voorbeeld van de tabel is hieronder als voorbeeld 
weergegeven. 
 
Tabel 17  
Vereenvoudigd knipsel uit de tabel met verspreidingsgegevens van Sleedoornpage in Vlaams-Brabant. 
Achteraan het rapport is de volledige tabel weergegeven als bijlage. 
 
ID Datum # Geslacht Kleed Gebied Gemeente Provincie Waarnemer 
45757899 13/01/2008 4 onbekend ei Kluysbos - Galmaarden Galmaarden Vlaams-Brabant Carlos D'Haeseleer 
45125973 25/07/2008 1 vrouw imago Kessel-Lo - Centraal Kessel-Lo (Dg) Vlaams-Brabant Natuurstudiegroep Dijleland 
41020485 15/11/2008 3 onbekend ei Teralfene (Dg) Affligem Vlaams-Brabant Joost Meulemans 
41021913 15/11/2008 6 onbekend ei Laekdal Tremelo Vlaams-Brabant Koen Berwaerts 
41037639 16/11/2008 4 onbekend ei Halle (Halle) (Dg) Halle Vlaams-Brabant Dirk Maes 
41049432 19/11/2008 9 onbekend ei Sint Camillus Bierbeek Vlaams-Brabant Koen Berwaerts 
41078858 23/11/2008 1 onbekend ei Bertem - Koeheide Bertem Vlaams-Brabant Bart Creemers 
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In de loop van het project werden 641 waarnemingen doorgegeven in Vlaams-Brabant.  
Belangrijk voor het verspreidingsonderzoek was de mogelijkheid om tevens  
0-waarnemingen door te geven. Op deze manier werd duidelijk waar zonder succes gezocht 
werd.  
 
In totaal werden in Vlaams-Brabant 1355 Sleedoornpages gemeld (1335 eitjes, 19 imago’s, 
1 rups). Op 316 onderzochte plaatsen werd zonder succes gezocht, op 324 plaatsen 
vond men op zijn minst één eitje (of andere levensfase).  
In onderstaande tabel wordt de verhouding weergegeven van het aantal eitjes en de 
af/aanwezigheid van Sleedoornpage in verhouding tot het aantal onderzochte locaties.  
 
Tabel 18  
Aantal eitjes en af/aanwezigheid van Sleedoornpage in verhouding tot het aantal onderzochte locaties 
 
Sleedoornpage Afwezig Aanwezig 
Aantal eitjes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 30 34 47 129 
Aantal locaties 316 130 59 41 21 13 8 13 6 8 6 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

 

5.2 Kaarten met weergave van verspreidings- en populatiegegevens van de 
Sleedoornpage in Vlaams-Brabant 

 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt voor elke kaart besproken welke gegevens gebruikt werden om de 
kaart op te maken en welke conclusies we kunnen trekken uit de opgemaakte kaart.  

 

5.2.1 Prioritaire hokken voor het verspreidingsonderzoek 
Aan de hand van de verzamelde historische verspreidingsgegevens konden alle Vlaams-
Brabantse UTM5-hokken aan de hand van een aantal parameters worden opgedeeld in 4 
prioriteitsklassen (zie Afbeelding 38). Op deze manier werd duidelijk op welke regio’s het 
verspreidingsonderzoek zich moest richten. De parameters van de verschillende klassen 
worden weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 24).  
 
Tijdens dit Sleedoornpage-project werden alle UTM5-hokken met de hoogste en 2de prioriteit 
gecontroleerd door vrijwilligers of een professionele medewerker. Ook een aanzienlijk deel 
van de andere hokken werden in de loop van het project gecontroleerd, hoewel ze slechts 
voor een klein deel in Vlaams-Brabant lagen of er enkel recente waarnemingen van waren. 
Op deze manier werd de afgelopen jaren Vlaams-Brabant gebiedsdekkend gecontroleerd op 
het actuele voorkomen van Sleedoornpage. 

 
Tabel 19 
Overzicht van de prioriteitsklassen en hun eigenschappen 

 

Prioriteitsklasse Eigenschappen 
Hoogste prioriteit Soort nog nooit of lang geleden (voor 1998) waargenomen 
2de prioriteit Soort waargenomen tussen 1998 en 2005 
3de prioriteit UTM5 beperkt binnen Vlaams-Brabant liggend 
Geen prioriteit Recente waarnemingen (na 2005) of hok buiten Vlaams-Brabant 
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Kaart prioritaire hokken voor inventarisatie Sleedoornpage in Vlaams-Brabant (2008-2010) 
Legende 
Rood (hoogste prioriteit) = soort nooit of voor 1998 waargenomen 
Geel (2de prioriteit) = soort waargenomen tussen 1998 en 2005 
Lichtgeel (3de prioriteit) = UTM5 beperkt binnen Vlaams-Brabant liggend 
Wit (geen prioriteit) = recente waarnemingen (na 2005) of hokken buiten Vlaams-Brabant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 38  
Kaart van Vlaams-Brabant met aanduiding van prioritaire hokken ifv het verspreidingsonderzoek
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5.2.2 Weergave van de aan- en afwezigheid van Sleedoornpage op de 
onderzoekslocaties  

 
Om te komen tot een kaart (zie Afbeelding 39) met de weergave van de aan- en afwezigheid 
van de soort op de onderzochte locaties werden de gegevens van het project aangevuld met 
gegevens van Merckx & Berwaerts 2010 en Robin Guelinckx. 
 
Conclusies: 

 Over heel Vlaams-Brabant werd gezocht naar de soort. 
 De zoekintensiteit was echter niet overal even hoog. Er zijn zones waar zeer intens 

gezocht werd naar de soort zoals de regio’s rond Leuven, Hoegaarden, Lembeek-
Halle en het Walenbos. In andere zones werden vooral steekproeven uitgevoerd om 
de aan- of afwezigheid vast te stellen.  

 Vooral het centrum van Vlaams-Brabant kleurt groen door het aantreffen van de soort. 
 In het NW en vooral het oosten van Vlaams-Brabant valt het grote aantal 

afwezigheden op. 
 De soort komt vrij verspreid voor. Het is moeilijk om tendensen waar te nemen; de 

grens van het verspreidingsgebied in het oosten van Vlaams-Brabant lijkt samen te 
lopen met de grens van de meer grootschalige landbouw, akker- en fruitteelt van 
Haspengouw. 

 De soort blijkt tevens voor te komen in het sterk verstedelijkt gebied in Brussel 
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Weergave van aan/afwezigheid van Sleedoornpage op onderzoekslocaties 

 
 

 
 
Afbeelding 39 Weergave van aan/afwezigheid van Sleedoornpage op onderzochte locaties 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001, Achtergrondkaart © NGI Brussel) 
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5.2.3 De actuele verspreiding van Sleedoornpage in Vlaams-Brabant na 2008 op 
UTM-niveau 

 
Voor de opmaak van een actuele verspreidingskaart (zie Afbeelding 40) voor Vlaams-Brabant 
na 2008 op UTM-niveau werd enkel gebruik gemaakt van de projectgegevens. 
 
Conclusies: 

 Het project op 2 jaar tijd geeft een goed beeld van de verspreiding van de soort. 
 Tijdens het onderzoek werd de soort vastgesteld in 79 UTM5-hokken en  

193 UTM1-hokken. 
 Indien men de verspreiding bekijkt vanuit UTM-niveau blijkt de soort gebiedsdekkend 

voor te komen over heel Vlaams-Brabant met uitzondering van het uiterste NW en de 
akker- en fruitstreek van Haspengouw in het oosten van de provincie. 

 In vergelijking met de verspreidingskaarten tot en met 2007 zijn er enkele hokken 
waar de soort niet meer werd gemeld. Voor het ZO van Vlaams-Brabant ligt de 
verklaring hiervoor bij de prioritering van de hokken. In deze hokken werd de soort na 
2005 waargenomen waardoor ze geen hoge prioriteit hadden gekregen. Blijkbaar is er 
sinds 2008 niemand meer toe gekomen om in deze regio naar de soort te zoeken of 
zijn de gegevens niet doorgegeven. 
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Actuele verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaams-Brabant (vanaf 2008) 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 40 Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be)
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5.2.4 Historische en nieuwe (vanaf 2008) verspreidingsgegevens van 
Sleedoornpage voor Vlaams-Brabant  

 
Voor de opmaak van deze kaart (zie Afbeelding 41) werden alle historische waarnemingen 
van de Vlinderdatabank (Vlinderwerkgroep/INBO), Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001 
en de historische waarnemingen van www.waarneming.be van voor 2008 samengebracht en 
vergeleken met de recente projectgegevens (na 2008). 
 
Conclusies: 

 Tijdens het onderzoek werd de soort vastgesteld in 20 nieuwe UTM5-hokken en  
115 nieuwe UTM1-hokken! 

 Er zijn over heel het verspreidingsgebied nieuwe verspreidingsgegevens verzameld. 
Het zwaartepunt ligt echter duidelijk in het westen van de provincie Vlaams-Brabant.  

 In het oosten van het verspreidingsgebied blijkt het moeilijk om nieuwe gegevens te 
verzamelen, de populatie gaat er mogelijk achteruit. 

 Vooral in de minder onderzochte regio’s resulteerde het onderzoek in nieuwe 
gegevens. 

 Vooral ten noorden van Brussel zijn er verspreidingsgegevens verzameld in een grote 
regio waar de soort voordien niet gemeld was. 

 Ook in het ZW van Vlaams-Brabant, meer bepaald het grensgebied met Oost-
Vlaanderen en Wallonië, is de soort vastgesteld in regio’s waar de aanwezigheid van 
de soort voordien niet bekend was. 
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Historische en nieuwe (vanaf 2008) verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaams-Brabant  

 
 

 
 
Afbeelding 41 Historische en nieuwe (vanaf 2008) verspreidingsgegevens van Sleedoornpage op UTM-niveau 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001, Vlinderdatabank)
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5.2.5 Actuele verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaanderen na 
2008 op UTM-niveau 

Voor de opmaak van een actuele verspreidingskaart (zie Afbeelding 42) voor Vlaanderen na 
2008 op UTM-niveau werd enkel gebruik gemaakt van de projectgegevens. Het was niet de 
doelstelling van dit project om een beeld te vormen van de verspreiding van de soort op 
Vlaamse schaal. Doordat buiten Vlaams-Brabant enkel op vrijwillige basis geïnventariseerd 
werd, kunnen de verspreidingskaarten op Vlaams niveau een onderschatting vormen van de 
werkelijke verspreiding van de soort. 
 
Conclusies: 

 Vlaams-Brabant en het zuiden van Oost-Vlaanderen blijken uit de recente gegevens 
duidelijk het zwaartepunt te zijn van de Vlaamse verspreiding. Toekomstig onderzoek 
in West-Vlaanderen en Limburg zal moeten uitwijzen of ook hier de soort ruim 
verspreid voorkomt.  

 In vergelijking met de historische verspreidingsgegevens van Sleedoornpage tot 2007 
zijn er een aantal noemenswaardige feiten. 

- De sensibilisering van vrijwilligers in Vlaams-Brabant om gericht op zoek te 
gaan naar de soort, heeft de interesse in de soort ongetwijfeld aangewakkerd. 
Ook buiten de provinciegrenzen!  

- Ondanks de relatief korte projectperiode, waarbij slechts gedurende 2 winters 
gericht gezocht kon worden naar de soort, blijken de projectgegevens een vrij 
volledige verspreidingskaart op te leveren. Dit is vooral te wijten aan de 
gebruiksvriendelijkheid, het succes en motiverende effect van 
www.waarnemingen.be. 

- 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 ZW van Vlaams-Brabant en het ZO van Oost-Vlaanderen blijkt de soort 
een ruime verspreiding te kennen.  
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Actuele verspreidingsgegevens van Sleedoornpage voor Vlaanderen (vanaf 2008) 

 
 

 
 
Afbeelding 42 Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, dit project) 
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5.2.6 Beeld op actueel verspreidingsgebied van Sleedoornpage in Vlaams-
Brabant 

Voor de opmaak van deze kaart (zie Afbeelding 43) werden alle geo-gerefereerde 
Sleedoornpage-waarnemingen gebufferd (www.waarnemingen.be, dit project, Merckx & 
Berwaerts 2010, Guelinckx 2001). Enkel de aanwezigheden werden in rekening genomen.  
 
Rond alle locaties waar de soort werd waargenomen werden buffers aangebracht. De 
verschillende buffers vormen een beeld op het verspreidingsgebied afhankelijk van een 
veronderstelde mobiliteit van de soort. Deze kaarten vormen slechts een ruwe inschatting van 
een mogelijk verspreidingsgebied. Om het exacte verspreidingsgebied in te kunnen schatten 
zijn meer gegevens nodig over de connectiviteit en weerstand van het landschap en is 
bijkomend gedetailleerd verspreidingsonderzoek essentieel. 
 
Buffer 1000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
1000m zou kunnen overbruggen. 
Buffer 2000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
2000m zou kunnen overbruggen.  
Buffer 5000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
5000m zou kunnen overbruggen.  
 
Conclusies: 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 1000m zou een groot deel van de waarnemingen 
of waarnemingsplaatsen deel uitmaken van relatief kleine en geïsoleerde populaties. 
Enkel in het zuiden van Vlaams-Brabant en in de ruime omgeving rond Leuven 
ontstaan aaneengesloten populaties bij deze veronderstelde mobiliteit. 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 2000m zou een groot deel van de waarnemingen 
of waarnemingsplaatsen deel uitmaken van een grillig gevormde maar grotendeels 
aaneengesloten (meta-)populatie. Enkele zones blijken geen deel uit te maken van dit 
veronderstelde verspreidingsgebied. Voor een aantal zones is hiervoor een logische 
verklaring te vinden, voor andere lijkt vooral de zoekinspanning de oorzaak te zijn. Bij 
een mobiliteit van 2000m valt ook bij deze analyse het uiterste NW van Vlaams-
Brabant en de akker- fruitteeltregio van Haspengouw in het oosten van de provincie 
buiten het verspreidingsgebied van de soort.  
Opvallend is de afwezigheid van de soort in de directe omgeving van de meest 
beboste regio’s van Vlaams-Brabant, nl. het Meerdaal- en Heverleebos en het 
Zoniënwoud. Deze boscomplexen zijn over het algemeen goed bestudeerd, de kans is 
daarom reëel dat het biotoop ‘structuurarm bos’ op zich de reden is dat de soort er niet 
werd waargenomen. Probleem bij deze bossen is het ontbreken van mooie mantel- en 
zoomvegetaties! 
Verder zijn er enkele ‘gaten’ in het berekende verspreidingsgebied. Voorbeelden 
hiervan zijn de omgeving van Meise-Wolvertem, Vlezenbeek, het grensgebied tussen 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in de ruime regio rond Ninove, de omgeving van 
Nederokkerzeel en ten noorden en zuiden van Wakkerzeel. Mogelijk is de 
hoofdoorzaak van deze ‘gaten’ in het verspreidingsgebied te wijten aan een geringere 
zoekinspanning. Verder onderzoek in de toekomst zou hierop een antwoord kunnen 
geven. 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 5000m zou praktisch heel Vlaams-Brabant 
ingenomen worden door een grote aaneengesloten (meta-)populatie. Enkel het 
uiterste NW van Vlaams-Brabant en de akker- fruitteeltregio van Haspengouw in het 
oosten van de provinvie vallen in dit geval buiten de berekende verspreiding van de 
soort. 
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Beeld op actueel verspreidingsgebied van Sleedoornpage in Vlaams-Brabant 

 
 

 
 
Afbeelding 43  
Verspreidingsgebied Sleedoornpage ingeschat door creatie van buffers op 1000, 2000 en 5000m. 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001)
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5.2.7 Beeld op actueel verspreidingsgebied van Sleedoornpage in Vlaanderen  
Voor de opmaak van deze kaart (zie Afbeelding 44) werden alle geo-gerefereerde 
Sleedoornpage-waarnemingen gebufferd (www.waarnemingen.be, dit project, Merckx & 
Berwaerts 2010, Guelinckx 2001). Enkel de aanwezigheden werden in rekening genomen.  
 
Rond alle locaties waar de soort werd waargenomen werden buffers aangebracht. De 
verschillende buffers vormen een beeld op het verspreidingsgebied afhankelijk van een 
veronderstelde mobiliteit van de soort. Deze kaarten vormen slechts een ruwe inschatting van 
een mogelijk verspreidingsgebied. Om het exacte verspreidingsgebied in te kunnen schatten 
zijn meer gegevens nodig over de connectiviteit en weerstand van het landschap en is vooral 
buiten Vlaams-Brabant bijkomend verspreidingsonderzoek essentieel. 
 
Buffer 1000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
1000m zou kunnen overbruggen. 
Buffer 2000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
2000m zou kunnen overbruggen.  
Buffer 5000m: Beeld op verspreidingsgebied indien de soort vanuit de vastgestelde locatie 
5000m zou kunnen overbruggen.  
 
Conclusies: 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 1000m zou een groot deel van de waarnemingen 
of waarnemingsplaatsen deel uitmaken van relatief kleine en geïsoleerde populaties. 
Enkel in het zuiden van Vlaams-Brabant, de ruime omgeving rond Leuven, het ZO van 
Oost-Vlaanderen en het Westvlaams Heuvelland ontstaan aaneengesloten populaties 
bij de veronderstelde mobiliteit van 1000m. 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 2000m zouden de waarnemingen in Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen deel uitmaken van een grillig gevormde maar 
grotendeels aaneengesloten (meta-)populatie. Verder zijn er nog geïsoleerde 
populaties in West-Vlaanderen (De Westhoek, 2 populaties in het Westvlaamse 
Heuvelland en 2 populaties in het uiterste ZO van Limburg. 

 Bij een veronderstelde mobiliteit van 5000m zou praktisch heel Vlaams-Brabant en het 
zuiden van Oost-Vlaanderen deel uitmaken van één grote aaneengesloten  
(meta-)populatie. De geïsoleerde populaties die geïsoleerd bleken bij een buffer van 
2000m blijven ook bij een mobiliteit van 5000m geïsoleerd van de rest van de 
Vlaamse populaties.  
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Beeld op actueel verspreidingsgebied van Sleedoornpage op Vlaamse schaal 

 
 

 
 
Afbeelding 44 Verspreidingsgebied Sleedoornpage ingeschat door creatie van buffers op 1000, 2000 en 5000m rond waarnemingen. 
(Gegevens: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001)
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5.2.8 Verspreidingsgebied Sleedoornpage op gemeenteniveau  
Aan de hand van de GIS-lagen van de aan- en afwezigheid van de soort werd een kaart 
opgemaakt van het verspreidingsgebied van de Sleedoornpage op gemeenteniveau. 
 
De kaart werd ingedeeld in 3 categorieën: 

• Gemeenten gelegen binnen het verspreidingsgebied 
• Gemeenten gelegen op de rand van het verspreidingsgebied 
• Gemeenten gelegen buiten het verspreidingsgebied. 

 
Conclusies: 

 Het gemeenten gelegen in het centrum en ZW van Vlaams-Brabant liggen praktisch 
allemaal binnen het verspreidingsgebied van de Sleedoornpage. 

 Rond deze centrale zone van gemeenten waar de soort voorkomt is er een ruime 
band van gemeenten die zich bevinden op de rand van het verspreidingsgebied. In 
een aantal gemeenten zijn er grote verschillen van voorkomen binnen de 
gemeentegrenzen. 

 In het uiterste NW en de regio van Haspengouw vallen de meeste gemeenten buiten 
het verspreidingsgebied.  
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Verspreidingsgebied op gemeenteniveau 

 
 

 
 
Afbeelding 45 Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008 (gemeentegrenzen kloppen niet: soms deelgemeenten, soms gemeenten!) 
(Bron: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be, Merckx & Berwaerts 2010, Guelinckx 2001) 
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5.2.9 Populatiegrootte van Sleedoornpage a.d.h.v. aangetroffen aantal eitjes 
(vanaf 2008) 

 
Voor de opmaak van deze kaart werden de geo-gerefereerde Sleedoornpage-waarnemingen 
van de projectpagina van www.waarnemingen.be gebruikt omdat in deze dataset voor elke 
locatie exacte aantallen worden vermeld. Hoewel de historische dataset van Merckx & 
Berwaerts (2010) tevens aantallen bevat, werd deze niet opgenomen in de analyse. De 
dataset van Guelinckx (2001) bevat enkel gegevens  over de aan/afwezigheid van de soort, 
zodat ook deze dataset niet werd opgenomen. Op deze manier bekomen we een kaart met 
weergave van de populatiegroottes gebaseerd op recente waarnemingen vanaf 2008. 
 
Voor elke waarneming werd op de kaart de populatiegrootte aangegeven. M.a.w. hoe groter 
het aantal aangetroffen exemplaren (alle levensfasen) hoe groter de populatie op kaart werd 
weergegeven. 
 
Conclusies: 

 Verspreid over het grootste deel van Vlaams-Brabant zijn kleine populaties aanwezig 
met uitzondering van het uiterste NW en de regio van Haspengouw. 

 Relatief grote populaties werden aangetroffen in verschillende regio’s: 
- Het grensgebied tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in de ruime 

omgeving rond Galmaarden. 
- De omgeving van Gooik en Pepingen in het Pajottenland. 
- Een regio ten N van Brussel ter hoogte van Eppegem. 
- Ottenburg, gelegen ten zuiden van Leuven op de grens met Wallonië 
- De omgeving rond Rillaar (gelegen ten O van Aarschot) 
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Populatiegrootte van Sleedoornpage a.d.h.v. aangetroffen aantal eitjes (vanaf 2008) 

 
 

 
 
Afbeelding 46  
Verspreidingsgegevens Sleedoornpage vanaf 2008. (Bron: Projectwaarnemingen, www.waarnemingen.be)
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6 Aanzet tot concrete soortbescherming 
 
In dit hoofdstuk wordt kort en bondig een aanzet gegeven tot concrete soortbescherming met 
het benoemen van de belangrijkste bedreigingen en het formuleren van inrichtings- en 
beheermaatregelen. In het goedgekeurde provinciale opvolgproject voor de soort dat 
opgeleverd zal worden in 2011, zal dit luik verder worden uitgewerkt. 
 

6.1 Bedreigingen en achteruitgang 
 

6.1.1 Algemeen 
De Sleedoornpage is een mysterieuze soort die men zonder gerichte zoektochten 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, dit project). Historische verspreidingskaarten berusten praktisch volledig op 
waarnemingen van imago’s en vormen daardoor een onderschatting van de werkelijke 
verspreiding. De laatste jaren werd in Vlaanderen, zowel op vrijwillig initiatief als binnen dit 
gecoördineerde project, op een meer intensieve manier gezocht naar de soort. Dit heeft 
geleid tot het vinden van veel nieuwe locaties. (Guelinckx 2001, Merckx & Berwaerts 2010, dit 
project). 
 
De stijging van het aantal waarnemingen, is zonder enige twijfel toe te schrijven aan een 
verhoogde zoekinspanning en een efficiëntere inventarisatiemethode. Aan de hand van de 
onderzoeksresultaten is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de voor- of 
achteruitgang van de soort. 
 
Er zijn echter vrij sterke aanwijzingen dat de soort in Vlaanderen de laatste decennia achteruit 
gegaan is. Volgens Maes & Van Dyck (1999) lijkt de soort in Vlaanderen vanaf de tweede 
helft van de jaren tachtig geleidelijk af te nemen. De populaties in het landelijk gebied 
staan alleszins reeds vele tientallen jaren onder sterke druk doordat heel wat geschikt 
leefgebied verdwenen of sterk gekrompen is en de kwaliteit afneemt (Geulinckx 2001, 
van der Velden, 1996, Decrick  2009, Merckx & Berwaerts 2010, dit project). 
 
 

6.1.2 Intensivering van de landbouw als motor van algemeen 
biodiversiteitsverlies  (Tekst naar: Merckx & Berwaerts 2010) 

Intensivering van landbouwpraktijken vormt de hoofdoorzaak 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). 
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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 niet voldoende zal blijken 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 half-natuurlijke 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.  
 
 

6.1.3 Kwantitatieve afname van leefgebied van de Sleedoornpage 
Het is aannemelijk dat door het verdwijnen van sleedoornhagen en andere 
landschapselementen, die hun functie in de landbouw verloren hebben, de Sleedoornpage 
achteruitgegaan is. Door de schaalvergroting in de landbouw kunnen de afstanden tussen 
verschillende leefgebieden van de Sleedoornpage 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 de soort het beste gekend 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). 
Bovenvernoemd verlies aan kleine landschapselementen en verspreiding van de 
Sleedoornpage 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). 
 
 

6.1.4 Kwalitatieve afname van leefgebied van de Sleedoornpage 
Buiten een sterke verandering in kwantiteit aan landschapselementen, speelt tevens een 
verminderde kwaliteit van de standplaatsen van Sleedoorn de Sleedoornpage parten.  
In het buitengebied is als gevolg van de intensiever wordende landbouw vaak een afnemende 
vitaliteit van de sleedoornhagen en –struwelen waar te nemen. Veel hagen en struwelen in 
landelijk gebieden 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 jong opslag produceert. Juist deze jonge opslag wordt sterk 
geprefereerd door de Sleedoornpage als afzetplaats voor de eitjes (zie Hfdst 1). 
 
Het is wenselijk om in de toekomst via monitoringsonderzoek de vinger aan de pols te 
houden om een voor- of achteruitgang van de populatie tijdig in de gaten te krijgen. 
 
 
 



 Sleedoornpage Vlaams-Brabant                                                                   83 
 

6.2 Inrichtings- en beheermaatregelen  
 

6.2.1 Aanplanten van Sleedoorn 
Het aanplanten van autochtone Sleedoorn in het buitengebied, natuurgebieden en eventueel 
stedelijke gebieden is een zeer eenvoudige en effectieve manier om de Sleedoornpage te 
helpen. 
Er is immers gebleken dat, mits de Sleedoornpage in de omgeving voorkomt, de soort de 
nieuw aangeplante struwelen snel kan koloniseren en ze reeds na enkele jaren kunnen 
fungeren als ideaal leefgebied.  
 
De ecologische niche van Sleedoorn situeert zich in het succesiestadium van open terrein 
naar bos en dus in de mantel/zoomvegetatie. De soort wordt na verloop van tijd door andere 
boomsoorten verdrongen indien ze niet kan uitlopen met jonge scheuten in de bosrand. In 
vele gevallen is het door ruimtegebrek of beheerkeuzes niet mogelijk om de natuurlijke 
successie toe te laten en Sleedoorn spontaan te laten uitbreiden in open terrein.  
Door de sleedoornstruiken in groepjes aan te planten kan worden vermeden dat ze op relatief 
korte termijn worden verdrongen door andere soorten. 
 

6.2.2 Beheer van sleedoornstruwelen 
Het is bekend dat de soort sleedoornstruwelen prefereert met een dynamische groei en jonge 
uitlopers (Thomas 1974, Bourn & Warren 1998, Guelinckx 2001, Fartmann & Timmermann 
2006, Williams 2007, Merckx & Berwaerts 2010) 
De vitaliteit van sleedoornstruiken (en de waarde ervan voor Sleedoornpage) neemt met de 
ouderdom af. Daarom is het opportuun om deze sleedoornstruwelen te beheren. Vanaf een 
leeftijd van 6 jaar is Sleedoorn in staat om tot bloei te komen. Na het afzetten van struwelen 
kan Sleedoorn reeds na 2 jaar tot bloei komen (Fartmann & Timmermann 2006).  
In optimale omstandigheden kan men best de sleedoornstruwelen op een natuurlijke manier 
laten uitlopen. Dit kan worden gerealiseerd door het regulier beheer niet uit te voeren tot 
tegen de houtkant of door de afrastering voor begrazing enkele meters (1,5-5m)  te 
verplaatsen. 
Op die manier ontstaan er dynamisch uitgroeiende struwelen, vaak met ruigtekruiden die 
nectarplanten kunnen bevatten (zie afbeelding 48) 
 
Om de vitaliteit van Sleedoorn in stand te houden op plekken waar hij niet kan blijven uitlopen 
in open terrein is het noodzakelijk om de struiken terug te zetten. De Sleedoorns sterven na 
deze ingreep praktisch nooit af maar produceren jonge en vitale scheuten.  
 
Anderzijds bleek uit onderzoek van Thomas (1974) 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, resulteerde het snoeien van hagen tot verlies aan eitjes tussen de 50 en 100%! 
Om het hoge verlies aan eitjes tegen te gaan door het snoeien van de hagen en anderzijds te 
garanderen dat er voldoende jonge scheuten aanwezig zijn, is het aangewezen om bij het 
snoeien of kappen gefaseerd tewerk te gaan (Thomas 1974, Ketelaar et al. 2003, Fartmann & 
Timmermann 2006, Merckx en Berwaerts 2010). Thomas (1974) stelt voor om 1/4de van het 
leefgebied te snoeien om de 4 jaar. Hierbij wordt best telkens een andere zone gesnoeid.  
Bourn & Warren (1998) stelden vast dat Sleedoornpage goed reageerde op het snoeien van 
Sleedoorn waarbij ze scheuten prefereerden 3-5jaar na het kappen.  
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Afbeelding 47  
Het aanplanten van Sleedoorn in openbare of private terreinen en natuurgebieden kan reeds  
na enkele jaren een kwaliteitsvol leefgebied vormen voor de soort. De recente aanplantingen  
rond de waterzuiveringsinstallaties zijn hiervan een goed voorbeeld. (foto: Ilf Jacobs) 
 

 
 
Afbeelding 48  
Goed beheerde jonge houtkant; gefaseerd kapbeheer en ruimte voor spontane verjonging en 
nectarzone (foto: Ilf Jacobs) 
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