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

Sleedoornpage
Volwassen vrouwtje.
Foto: Marian Schut, Apeldoorn

Verspreiding
De verspreiding van Sleedoornpage concentreert zich met name in
het midden en oosten van het land en in Zuid-Limburg. Het is de enige
beschermde dagvlinder die we in groenstroken in stedelijke gebieden
kunnen aantreffen. In steden als Zwolle, Steenwijk, Zuidwolde, Apeldoorn,
Ede en Wageningen komen grote populaties voor. Daarnaast zijn
de sleedoornstruwelen in het Junner Koeland bij Ommen van oudsher
belangrijke voortplantings- en vliegplaatsen.

Sleedoornpage in rusttoestand.
Foto: Marian Schut, Apeldoorn

Eitjes in oksel van tak Sleedoorn. Foto: Mark Hoksberg, Ecogroen
Kaartbron: NDFF (2017)

Kenmerken
Kenmerkend voor de vlinder zijn de donkerbruine
bovenkanten van de vleugels. Het vrouwtje
onderscheidt zich van het mannetje door de aanwezigheid van een oranje vlek op de voorvleugel.
De onderkant van de vlindervleugel is lichtbruin
en oranje. Aan de achtervleugels bevindt zich
ook en vrij groot staartje.

Inventarisatie
Hoewel de vlinder in dichtgevouwen toestand
met zijn oranje kleur opvalt, worden er weinig
imago’s aangetroffen omdat de vlinders veel in
de kruinen van vrijstaande bomen vliegen en
dan korte vluchten maken. Hierdoor worden ze
slechts weinig gezien. Voor ei-afzet en rupsen is
Slee-doornpage afhankelijk van Sleedoorn of
andere Prunussoorten in groenstroken,
houtwallen en bosranden. De beste methode van
inventariseren is het zoeken in de winter en

het vroege voorjaar naar de op kleine golfballetjes lijkende eitjes. Deze zijn gelegd in
de oksel van sleedoorntakken, op de grens
van oud en jong hout.

Behoud en beheer

worden verplant. Grote struiken zijn door
de vele dorens echter vaak onhandelbaar.
Een methode die dan gemakkelijker werkt en
ook doeltreffend is, is het afknippen van takken
met eitjes en het terugplaatsen van die takken
in te behouden sleedoorns.

Om een populatie Sleedoornpage te behouden
is het vooral belangrijk struwelen met Sleedoorn
van verschillende leeftijd in stand te houden.
Sleedoornstruweel wordt daarom het beste
in fasen gesnoeid of afgezet. Er dient jong en
oud hout aanwezig te zijn op zonnige en luwe
plaatsen.

Uitkomende rupsen kruipen in het voorjaar
in de levende struik op zoek naar voedsel.
Voor dergelijke handelingen is het aanvragen
van een ontheffing Wet natuurbescherming
aan de orde.

Wat te doen bij beschadigen of
vernietigen van voortplantingsplaatsen

Ecogroen kan u helpen bij het indienen van
een ontheffingsaanvraag en het opstellen van
een projectplan. Ook kunnen wij de ecologische
begeleiding in het veld organiseren.

Mochten sleedoornstruwelen door ingrepen
of ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen,
dan kunnen struiken met eitjes buiten
het groeiseizoen en buiten vorstperioden

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

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