
V.V.E. WG Dagvlinders 2013-12-27 

Oude Leiereservaat te Kuurne 

 

 

Aanwezig: CLAERBOUT Rik, COUCKUYT Jurgen, CUVELIER Sylvain, HOFFMANN Ortwin, STAELENS Johan, Van 

de Velde Philippe, VERVAEKE Jacques en VLAEMINCK Pat,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14u00 – 16u00: Op zoek naar eitjes van de Sleedoornpage, Thecla betulae 

(Linnaeus 1758), aan het Oude Leiereservaat te Kuurne. 

Op 1 september 2013 werden we rondgeleid door Johan Staelens in het Oude Leiereservaat te 

Kuurne. We bezochten de vlinderweide en merkten dat het beheer al geleid had tot een zichtbare 

verschraling. Enkele stukken van het landschappelijk ook mooie gebied hebben interessante 

vegetatie en bleken ook vlinderrijk.  

Er werd toen met de aanwezigen over gedachten gewisseld hoe het beheer nog meer te 

optimaliseren voor dagvlinders. De inspanningen van de laatste jaren hebben immers al duidelijk hun 

vruchten afgeworpen. Het reservaat is vlinderrijk en een mooie stapsteen in de regio Kortrijk voor 

regionaal bedreigde dagvlindersoorten.  

Toen werd ook opgemerkt dat er heel wat Sleedoornstruiken staan, zeker aan de rand. Daarom werd 

er met Johan afgesproken dat we met de V.V.E. WG DV in de Kerstperiode zouden komen zoeken 

naar eitjes van de Sleedoornpage die in de regio Kortrijk lokaal aanwezig is maar hier nog nooit werd 

waargenomen. Ook in de winter werd nog nooit geprobeerd om eitjes te vinden, een prima 

mogelijkheid om evidentie te vinden van mogelijke aanwezigheid.  

Na lang zoeken, werden er twee eitjes gevonden. Eén op tweejarig hout en een ander op een jonge 

scheut, +/- 30 cm boven de grond. We vermoeden dat we niet alles gevonden hebben maar er is 

langdurig gezocht door meerdere mensen met ervaring op dit vlak. Grote aantallen zullen er actueel 

niet zijn.  

Het gebied kan bereikt worden door de Sleedoornpage wat hiermee al bewezen én is aantrekkelijk 

genoeg om er eitjes af te leggen. Verdere opvolging tijdens de komende jaren laat hopelijk 

vaststellen dat er een populatie voorkomt.  

Napraten met een zeer gelukkige conservator, met een knappe extra soort in zijn reservaat, doen we 

in een gezellige taverne in Kuurne, een tweede bewijs dat onze gids zijn regio zeer goed kent! 

 

  



 
Eerste eitje van T. betulae, Kuurne, Oude Leiereservaat, 27.xii.2013 (Photo: Van de Velde Philippe). 

Vindplaats van het eerste eitje T. betulae, Kuurne, Oude Leiereservaat, 27.xii.2013 (Photo: Hoffmann Ortwin). 

   
Vindplaats van het tweede eitje T. betulae, Kuurne, Oude Leiereservaat, 27.xii.2013 (Photo: Hoffmann Ortwin). 

Groepsfoto bij tweede eitje T. betulae, Kuurne, Oude Leiereservaat, 27.xii.2013 (Photo: Couckuyt Jurgen). 


