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Bezoek ecoducten en vlinderidylle Zuidwolde: 26 augustus 2012                     Hero Moorlag 

 

14.00 – 16.30 uur, 19 – 21 graden, soms zon, op Stiggeltie harde nw-wind 4-5. 

 

Suthwalda: De biomassa is enorm. Vrijwel alle braamstruiken hoger dan 3 meter. Ook grassen 

  en wilde planten hoog. Struikheide in bloei. 

Enkele stro-uiltjes op braamblad. Ook een zuringrandwants en een moerassprinkhaan. Het miegelt 

van kleine sprinkhanen, vooral op en bij bloeiende struikheide. Niet gedetermineerd. 

   Stro-uiltje          (Beide op Suthwalda, 26-08-’21)                    Zuringrandwants 

 

Er vliegen 4 witjes (klein geaderd witje en/of klein koolwitje), 1 atalanta, ca. 20 steenrode 

heidelibellen en 2 paardenbijters. 

  Man paardenbijter.                 (Beide op Suthwalda, 26-08-’21)        Steenrode heidelibel, vrouwtje 

 

Opvallend veel zweefvliegen op guldenroede en nog bloeiend Jacobskruiskruid. Blinde bij is 

verreweg in de meerderheid, maar je ziet ook snorzweefvlieg, gewone pendelzweefvlieg, 

citroenpendelzweefvlieg en doodskopzweefvlieg. In totaal tientallen zweefvliegen. Gezocht naar de 
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grootste zweefvlieg, de stadsreus, maar niet gevonden. In alle natuurgebieden zie je op dit moment 

talloze zweefvliegen, maar ook op drachtplanten in de tuin. De stadsreus al een paar keer in onze 

tuin gezien. Zweefvliegen zijn mooie voorbeelden van mimicry. 

   

          Blinde bij                (Beide op Suthwalda, 26-08-’21)           Doodskopzweefvlieg, vrouwtje 

 

Stiggeltie: Plotseling veel meer eind. Veel lawaai van laagvliegende F-16’s. Ook hier 

weelderige groei van grassen en wilde planten. Aan het einde van de poel staat een  

aalscholver. Vliegt slecht, maar gaat even later wel vissen. Zeer matige aantallen vlinders en 

libellen: 2 witjes, 1 atalanta, 3 steenrode heidelibellen en ook hier veel zweefvliegen. 

        Aalscholver, Stiggeltie, 26-08-’21. 

 

 

            Twee van deze knapen vlogen op 

           26-08-’21 laag over Stiggeltie. Foto 

           maken niet moeilijk. Soms kon je de 

           piloot met ‘bijrijder’ zien zitten. 
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Vlinderidylle: Het water is nog steeds zwart met weinig plantengroei. Een voorbijganger 

vroeg hoelang het duurt voordat het water weer zo schoon is als voorheen.  

En is de veroorzaker eigenlijk wel aangepakt. Tja, wat moet je daarop zeggen … In ieder geval 

duurt het jaren voordat via zelfreinigend vermogen dit water weer normaal helder is. Treurige 

situatie! Gelukkig zijn de oevers prachtig. Alles bloeit geweldig. Meest opvallend zijn heelblaadjes, 

agrimonie, enorme bossen hoge kattenstaarten en hoge kleine pimpernel. Vanwege het zwarte water 

naar verwachting weinig libellen: 2 bont zandoogje, 1 witje, 1 atalanta, copula van lantaarntje, 5 

steenrode heidelibellen en 3 paardenbijters (2 mannen en 1 vrouw). Ook hier veel zweefvliegen. 

Vogels: 2 witte kwikstaarten en een overvliegende sperwer. 

De pruimen 

waren nog 

niet 

helemaal 

rijp, maar 

wel lekker! 

 

 

Heelblaadjes, 

Vlinderidylle, 

26-08-’21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Man steenrode heidelibel, 
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Vlinderidylle, 26-08-’21.  


