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Vanaf 2004 is bekend dat de sleedoornpage 
(Thecla betulae) weer voorkomt in de 
Groenlanden (Ooijpolder). De soort was hier 
voor het laatst waargenomen in de jaren ’70. (Kurstjens et al. 2006). In 2005 
is gericht veldwerk gedaan om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van 
deze zeldzame soort. Daarbij zijn 37 eitjes gevonden in de 
sleedoornstruwelen. Aanvullend zijn twee waarnemingen uit 2006 bekend 
(www.waarneming.nl) en zijn in de Paardenwei vlakbij de Groenlanden in 
2007 nog eitjes gevonden. Dit zijn de laatste geregistreerde waarnemingen 
van de sleedoornpage in het gebied (Calle et al. 2008). Begin 2009 is nog 
gericht gezocht naar eitjes bij de Langstraat maar is niets meer aangetroffen 
(D. Schut & I. Niemeijer, eigen waarneming). Het uitblijven van nieuwe 
waarnemingen van sleedoornpage doet de vraag rijzen of de soort nog 
voorkomt in de Groenlanden.  
 

 
Foto 1. Eitje van sleedoornpage (D. Schut). 
 
Op een donkere dinsdagavond in januari 2011 besloten leden van de flora- en 
faunawerkgroep dat het tijd werd duidelijkheid in de duisternis te scheppen.  



Op zaterdag 29 januari 2011 zijn twee van de bekende vliegplaatsen van 
sleedoornpage afgezocht. Namelijk ter hoogte van het elektriciteitshuisje aan 
de Hezelstraat, de struwelen bij een natuurlijk begraasd grasland aan de 
Hezelstraat en als derde locatie een zeer geschikt lijkende sleedoornstruweel 
bij de Kwade wei (Langstraat). In totaal is er door vier mensen drieënhalfuur 
naar eitjes gezocht. Aanvullend is op 20 februari 2011 door vier mensen 
gedurende twee uur gezocht op de oude vliegplaats op de Paardenwei 
(omgeving Ooievaarsnest). Tijdens beide zoektochten zijn zowel de jonge 
struiken (< 2 jaar) als uitlopers van oudere sleedoorns afgezocht. Dit zijn de 
meest kansrijke locaties om eitjes aan te treffen. 
 

 
Foto 2. Het zoeken naar eitjes van de sleedoornpage (B. Beekers). 
 
Zowel op 29 januari als 20 februari zijn geen eitjes van de sleedoornpage 
aangetroffen. Het uitblijven van waarnemingen sinds 2007 en dat de 
intensieve zoekactie niets heeft opgeleverd doet vermoeden dat de 
sleedoornpage is uitgestorven op de bekende groeiplaatsen in de 
Groenlanden. Ervaring van de waarnemers is dat het meestal niet heel lang 
duurt voordat de eieren worden gevonden, als de sleedoornpage aanwezig is. 
Daarom wordt de kans klein geacht dat er eitjes over het hoofd zijn gezien. 
Verder mag verondersteld worden dat het grote aantal vlinderliefhebbers dat 
de Groenlanden jaarlijks bezoekt toch (toevallige) vervolgwaarnemingen zou 
moeten hebben opgeleverd.  
 
Helaas is het niet mogelijk gebleken de gehele Groenlanden af te zoeken. Het 
is daarom niet geheel uitgesloten dat de sleedoornpage nog in het centrale 
deel van de Groenlanden voorkomt, maar hier is niet gezocht. 



De habitat voor sleedoornpage lijkt nog steeds erg geschikt. In het gebied zijn 
uitgebreide sleedoornstruwelen aanwezig. De oudere struiken hebben op veel 
plaatsen uitlopers die regelmatig door de grazers aangevreten worden. Langs 
de Hezelstraat zijn recent sleedoorns afgezet, waardoor veel jonge scheuten 
zijn opgekomen. De constante verjonging van de struwelen komt de 
sleedoornpage ten goede. 
Mogelijk heeft het  rigoureuze klepelen van de sleedoornstruwelen aan de 
Hezelstraat en Langstraat een negatieve invloed gehad op de toch al kleine 
en kwetsbare populatie sleedoornpages. Een gefaseerd snoeibeheer kan de 
situatie verbeteren. 

Het zou zonde zijn als sleedoornpage daadwerkelijk verdwenen is uit de 
Groenlanden. Daarom bij deze de oproep om eventuele waarnemingen uit de 
periode 2007-2010 alsnog door te geven en de komende jaren extra goed op 
te letten in de buurt van sleedoorns. 

Door een mogelijke verwisseling met eitjes van andere (nacht)vlinders is het 
advies de vondst goed te documenteren m.b.v. GPS-coördinaten en een foto 
van het eitje.  
 
Literatuur 
 
Calle, P., B. Beekers, H. Wijnhoven & J. Schaffers, 2008, De fauna van de Gelderse Poort. 
Een overzicht van de interessante ontwikkelingen in de periode 2004-2007. Stichting Flora- 
en faunawerkgroep Gelderse Poort. 
 
Kurstjens, G., G. de Graaf & B. Beekers, 2006, De sleedoornpage terug in de Gelderse Poort. 
Vlinders 1: 16-18.  


