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Bezoek ecoducten, vrijdag 11 september 2020                      Hero Moorlag 

 

14.45 – 17.15 uur, vrijwel constant 20 graden bij weinig wind. 

 

Suthwalda: Eerste poel met hoog gras en vlasleeuwenbek. Tweede poel met hoog gras en 

  waterpeper en kattenkruid. Op en naast het ecoduct nog beetje bloei van wilde peen, 

teunisbloem, boerenwormkruid, Jakobskruiskruid, guldenroede en struikheide. Vruchten van 

meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Op uitgebloeide wilde peen 6 pyjamawantsen en op braam 2 

groene stinkschildwantsen. Fouragerend op guldenroede 14 woeste sluipvliegen (Tachina fera) en 

10 kegelbijvliegen. Deze 

insecten ook op nog bloeiende 

boerenwormkruid. 

 

Woeste sluipvlieg (links) en 

2 kegelbijvliegen op 

guldenroede. 

Suthwalda: 11-09-’20. 

 

Er zijn veel sprinkhanen, 

vermoedelijk 

veldsprinkhanen. 

 

Vlinders: 6 klein koolwitje, 1 kleine vuurvlinder, 2 atalanta en 1 dagpauwoog. 

Libellen: 20 heidelibellen, 

meest steenrode, ook bruinrode 

mannen en vrouwen. Opmerkelijk is 

de bruine winterjuffer.      

     

Bruine winterjuffer in de heide van 

Suthwalda: 11-09-’20. 

 

In de heide 6 bruine ringboleten. 
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Bruine ringboleten in de 

struikheide bij jonge dennen. 

Suthwalda: 11-09-’20. 

 

Nog opmerkelijker is de latrine 

van een das. Grote latrine met 

doorsnede van 30 cm en 20 cm 

diep. Dikke keutels met veel 

maïskorrels en dekschildjes 

van (loop)kevers. Er loopt een 

onduidelijke wissel door hoog 

gras het terrein in.  

 

 

Latrine van een das. 

Suthwalda: 11-09-’20. 

 

Stiggeltie: 

Als eerste valt het spandoek op 

over de fietsbrug. 

Direct achter het raster liggen 2 

grote vuilniszakken met afval. 

Niet te tillen en het stinkt. 

Laten liggen. 

 

 

Spandoek. 

Stiggeltie: 11-09-’20. 

 

Zelfde bloei en vruchten als op 

Suthwalda. 

Vlinders: 6 kleine vuurvlinder, 

 2 atalanta, 5 klein koolwitje en  

2 bont zandoogje. 
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Libellen: 12 heidelibellen en 4 paardenbijters (3 man, 1 vrouw). Paardenbijters doen het slecht 

  dit jaar, maar op Stiggeltie dus 4. In het midden van de poel is nog water. 

 

 

Heidelibellen (vrouwtjes). 

Stiggeltie: 11-09-’20. 

 

Idylle: 

Geel, rose en lila overheersen 

vooral door massaal rolklaver 

en rose van kaasjeskruid. 

Hoge uitgebloeide wilde 

peen, knoopkruid en 

boerenwormkruid. Het water 

is nog steeds zwart. Er 

vliegen 4 klein koolwitjes, 1 

kleine vuurvlinder en 3 heidelibellen. 

 

 

Steenrode heidelibel, man. 

Suthwalda: 11-09-’20. 

 

 

 

 

 

 

 
Zaadpluis van akkerdistel kan  

 

fraaie vormen aannemen. 

 

Stiggeltie: 11-09-‘20 
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Boven paardenbijter man, onder paardenbijter vrouw. Stiggeltie: 11-09-‘20 


