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De sleedoornpage is een niet alledaagse vlinder en 

je moet echt moeite doen wil je de vlinder eens zien. 

En zelfs dan is de kans van slagen niet eens groot. De 

beste manier om hem in kaart te brengen is door eitjes 

te zoeken. Deze methode is eenvoudig uit te voeren, 

maar wel arbeidsintensief. De eitjes zijn herkenbaar en 

bevinden zich vooral in sleedoornstruiken. Vrijwilligers 

zoeken ieder jaar vaste telroutes af en zo wordt de slee-

doornpage in de gaten gehouden. 

Helaas neemt het aantal gevonden eitjes steeds ver-
der af. De reden hiervoor is dat de sleedoornstruiken 
ouder worden en het aantal jonge uitlopers wordt 
beperkt. Onzorgvuldig en niet gefaseerd snoeien leidt 
soms tot verlies van afgezette eitjes. De sleedoornpage 
is een opportunist en een mobiele soort. Het is goed 
mogelijk dat de vlinders eitjes afzetten in de omgeving 
van de bestaande telroutes. In dat geval lijkt de oplos-
sing eenvoudig; ook op andere plekken zoeken. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Het tellen van eitjes is 
zeer arbeidsintensief. Daarbij komt dat sleedoorn lastig 
op afstand te herkennen is in de winter, dus waar lig-
gen dan de meeste kansen? Gemeenten hebben door-
gaans ook geen goed beeld van de sleedoornstruiken 
in het stadsgroen.

In de gemeente Ede heeft De Vlinderstichting in 2011 
in het voorjaar eerst de bloeiende sleedoornstruwe-

len in kaart gebracht. Een effectieve methode omdat 
de sleedoorn in maart als een van de weinige struiken 
bloeit.

Door simpelweg het openbaar groen in de gemeente 
straat voor straat af te zoeken ontstaat een heel goed 
beeld van het potentieel leefgebied van de sleedoorn-
page. Op deze manier is ook te zien of struwelen ook 
jonge uitlopers bevatten en daarmee geschikt zijn 
voor de sleedoornpage. Daar waar het leefgebied van 
de sleedoornpage kan worden verbeterd zijn adviezen 
opgesteld voor de gemeente. 

Gaat de sleedoornpage nu achteruit of is deze soort 
een echte opportunist en zien we hem over het 
hoofd? U kunt zelf ook helpen om deze vlinder beter 
in beeld te krijgen. Ga eind maart als de sleedoorn 
bloeit gewoon eens rond in de gemeente en noteer 
waar sleedoornstruwelen (met jonge uitlopers) staan. 
Dat zijn de plekken om in de winter eens naar eitjes te 
gaan zoeken. Deze plekken kunnen in grootte variëren. 
Op de kaart ziet u waar de sleedoornpage nu voor-
komt, dus als u in die gemeente of aanliggende 
gemeente woont dan is deze zoekactie naar bloeiende 
sleedoornstruiken zinnig. Het loont ook om in het 
buitengebied deze zoekactie te houden. Als u er eitjes 
heeft gevonden laat het ons weten! Dan kunnen we 
nieuwe telroutes aanmaken. Kortom de bloeiende 
struiken in het voorjaar wijzen u de weg in de winter. 
Veel succes!

Wie niet weg is, is gezien
Helpt u mee de sleedoornpage te vinden?

U kunt het beste bij struiken met jonge uitlopers zoeken; hier is de trefkans op eitjes het grootst.

De verspreiding van de sleedoornpage vanaf 2005. De soort con-

centreert zich vooral op de overgangen naar zandgronden.
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