Bezoek ecoducten en Idylle Zuidwolde: 28 juni 2022

Hero Moorlag

9 – 12 uur, 16-21 graden, eerst ‘wolkje als eens mans hand’, later meer wolken, maar ook zon,
zw-wind 3.
Suthwalda:

Biomassa aan struiken, wilde planten en grassen is enorm. Geel van teunisbloem en
Jacobskruiskruid overheerst en in de heide rolklaver. Dacht dat de beide poelen

zouden worden uitgegraven, maar is niet gebeurd. Eerste poel vooral witte klaver en
Jacobskruiskruid met zebrarupsen van Sint-Jacobsvlinder. Tweede poel heuphoge pitrus. Er is geen
libel te zien. Op het ecoduct loopt een haas. Vogels: zwartkop en grasmus.
Vlinders:

8 bruin zandoogje, 1 atalanta, 2 groot dikkopje, 2 gamma-uil, 5 klein geaderd witje,
1 zilverstreep (micro), veel grasmotten, rupsen Sint-Jacobobsvlinder, 1 koevinkje.

Op bloemen van braam de vrij zeldzame gouden tor die kennelijk meeldraden eet. Veel
zweefvliegen, niet nader gedetermineerd. En ook enkele sprinkhanen.

Bruin zandoogje en koevinkje op Suthwalda.

Zilverstreep en gouden tor op Suthwalda.
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Stiggeltie:

Merkwaardig dat op de honderden Jacobskruiskruid geen zebrarupsen van de
Sint-Jacobsvlinder zijn te vinden. In de poel staat water met in het midden een

beginnende vegetatie van veenwortel. In het water 2 grote vissen met vlekken of strepen op de rug.
De enige vogel die ik heb gehoord is een graspieper.

Libellen:

Tangpantserjuffer (erg apart), 12 azuurwaterjuffer (ook paringen), 3 grote keizerlibel
(2 mannen, 1 vrouw eiafzet), 2 mannen gewone oeverlibel, 4 lantaarntjes, 6 viervlek.

Vlinders:

10 bruin zandoogje, 2 dagpauwoog, 4 klein geaderd witje.

Veenwortel en mannetje gewone oeverlibel op Stiggeltie

Eiafzet door vrouwtje grote keizerlibel en een mannetje azuurwaterjuffer

Vlinderidylle: De weelde aan bloeiende planten is overweldigend. In het water slechts één open
plek. Op de rest drijft een dikke laag drab van algen. Het aantal insecten is zeer
teleurstellend. Bedroevend! Eén Sint-Jacobsvlinder, 5 bruin zandoogje, 4 klein geaderd witje,
1 man gewone oeverlibel en heel vreemd, er is een vrouwtje steenrode heidelibel. Hopelijk komen
hier in juli en augustus meer soorten heidelibellen. Blijft dat de weelde aan wilde planten erg mooi
is met enkele orchideeën als krenten in de pap. Hier wel zebrarupsen.
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Sint-Jacobsvlinder,
Vlinderidylle.

Vrouwtje steenrode
heidelibel,
Vlinderidylle.

Zebrarupsen Sint-Jacobsvlinder op Suthwalda in
de eerste poel.
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