
Excursie/inventarisatie “Zwarte Gaten” Beetsterzwaag. 

Zaterdag 2 juli 2011. 

 

 Een klein groepje verzamelde zich op de P-plaats aan de Poostweg. 

Het weer liet in eerste instantie te wensen over, maar verbeterde later, zodat 

het uiteindelijk aangenaam werd. 

Opmerkelijk is de verandering die zich sinds de laatste inventarisatie heeft 

voorgedaan, in dit “gerestaureerde” natuurgebied! 

Verrassend was de massale aanwezigheid van het Kleine zonnedauw (Drosera 
intermedia) met haar duidelijk aan de voet gebogen bloeistengel. 

De prikkel om ook Ronde zonnedauw (D.rotundifolia) en Lange zonnedauw 

(D.longifolia) te vinden, leverde niets op. 

Dit tapijt van zonnedauw bleek inmiddels een groot vangnet voor insecten te zijn 

geworden en dat leverde weer een paar bijzondere vondsten op! 

Zo vonden we minstens een 10-tal Metaalvlinders (Adscita statices) vastgekleefd 

op de “dauwdruppels”! Een soort die ik van deze locatie helemaal niet kende. 

Deze Metaalvlinder is volgens de literatuur : - een niet zo algemene soort-! 

Als tweede verrassing, met één vleugel vastgekleefd, de Venwitsnuitlibel 

(Leucorrhinia dubia). Een prachtig ♂ met kleine rode vlekken op het achterlijf. 

Verder naast de Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) , nog enkele gele ♀♀ van de 

Zwarte heidelibel (Sympetrum danae) . Gelukkig vrij vliegend!! 

Uit de vegetatie rond het ven joegen we twee Stro-uiltjes op (Rivula sericealis) ; 

zo genaamde “dag-actieve nachtvlinders”! 

 We stelden vervolgens vast, met de flora in de hand, dat in de Zwarte 

Gaten het “echte” Veenpluis (Eriophorum angustifolium) groeit! 

 Bij het verlaten van het ven stuitten we , als bij toeval, op een flinke 

populatie St. Jansvlinders (Zygaena filipendulae). 

Op de voormalige boorlocatie is een zeer bloemrijke vegetatie ontstaan. Wij 

liepen er naar toe, om ons er van te vergewissen dat de gele planten die we zagen 

inderdaad het St.Janskruid was. Tot onze grote verbazing en verrukking 

ontdekten we er parende vlinders, strogele cocons aan plantenstengels en op 

bloeiende distels, ettelijke nectar zoekende diertjes. 

Sint Jansvlinders bij het Sint Janskruid!! 

Maar……. let op, “de rupsen hebben als waardplant gewone rolklaver en 

moerasklaver”! 

Hans Bijl 


