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Sleedoornpage is bloembezoeker

Dirk Prins

In de Atlas van de Nederlandse Dagvlinders

(1989) lees ik, dat de Sleedoompage (Thecla

betulae) als imago hoofdzakelijk zou leven

van honingdauw van bladluizen in de boom-

kruinen. Mijn ervaring met deze fraaie oran-

jeachtige vlinder is echter, dat hij wel dege-

lijk een nektarplantbezoeker is. Dit moge

blijken uit de volgende waarnemingen, die ik

met name in het afgelopen seizoen, maar

ook al eerder, deed in mijn tuin (met circa

450 soorten voornamelijk wilde planten) in

noordwest Rhenen. Hieruit blijkt tevens, dat

er bij Rhenen inderdaad een goede populatie

op standplaats aanwezig is.

7 september 1983: 1 vrouwtje drinkend op

de Canadese guldenroede, in de namiddag;

6 september 1989: 1 mannetje, als de vorige;

15 augustus 1990: 1 mannetje tussen ca. 17

en 20 uur nektarzuigend op Leverkruid. Ik

maakte een aantal dia’s bij betrekkend weer,

zie bijgaande foto;

20 augustus 1990; 1 mannetje tussen ca. 16

en 20 uur, als de vorige op Koninginnekruid.

Mogelijk hetzelfde exemplaar;

22 augustus 1990: opnieuw 1 mannetje, tus-

sen ca 15 en 18.30 uur, zich voedend op Le-

verkruid. Nu mogelijk een ander exemplaar,

kleiner en meer afgevlogen.

De conclusie moet dus zijn, dat deze vlinder

beslist wel urenlang nektarzuigend door-

brengt, en dat kennelijk bij voorkeur in de

namiddag tot de schemering. Hij of zij zit

dan vrij onbeweeglijk, alleen wat draaiend,

iets lopend over de bloem, zoals je dat altijd

ziet bij Lycaenidae als ze op een bloem zit-

ten. De vlinder zal dus ook niet alleen in de

boomtoppen verblijven, zoals de Atlas ver-

meldt, maar ook lager vertoeven. Hij doet

dat wel onopvallend, maar kon gemakkelijk

dichtbenaderd worden.

Slotopmerking; de heer Sj. van der Molen

uit Velp bevestigde mijn waarnemingen en

had de Sleedoompage in zijn wilde-planten-

tuin vooral op Guldenroede zien zitten, de

wijfjes altijd in de namiddag, de mannetjes

meer verspreid over de dag. Hij had eenmaal

een rupsje aangetroffen op wat dakpannen-

puin en deze tot imago doorgekweekt.

SUMMARY

Adults of Theda betu-

lac mainly live on

honey-dew of greenflies

in tree-tops, according

to the Atlas of Dutch

Butterflies. An amateur

has observed, however,

that this butterfly also

feeds on nectar of wild

plants.

Redaktioneel commentaar

In de Atlas van de Nederlandse dagvlin-

ders staat, dat de Sleedoompagehoofdza-

kelijk leeft van honingdauw, en slechts één

maal drinkend op Akkerdistel is waargeno-

men. Vergelijken we dit met andere soor-

ten, dan is het bloembezoek van de Slee-

doornpage relatief laag.

We moeten hierbij echter aantekenen, dat

de vlinder vanwege zijn verborgen levens-

wijze ook relatief weinig wordt gezien. Een

juiste inschatting van het percentage

bloembezoek ten opzichte van honingdauw-

consumptie is derhalve moeilijk te geven.

Waarschijnlijk fluktueert de hoeveelheid

bloembezoek net als bij andere kleine Pa-

ges van jaar tot jaar en is het bezoeken

van bloemen afhankelijk van faktoren als

weersomstandigheden.

De waarnemingen van de heer Prins kun-

nen we als een waardevolle aanvulling be-

schouwen op wat we tot nu toe wisten

over het gedrag van de Sleedoompage.

Volgens de literatuur leeft de Sleedoompage uitslui-

tend van honingdauw van Bladluizen. De auteur nam

echter geregeld waar, dat de vlinders in zijn tuin zich

op bloemen tegoed zaten te doen aan nektar.

Tot voor kort werd aangenomen

dat de Sleedoompageuitsluitend

van honingdauwvanbladluizen

leeft.
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