KNNV-reis

DRENTS-FRIESE
WOLD

9 augustus tot en met 13 augustus 2010

Reisprogramma
We maken een korte reis naar het Drents-Friesewold, het Nationale Park dat zich over provincies
Drente en Friesland uitstrekt. Met een oppervlakte van meer dan zesduizend hectares is dit een van
de grootste natuurgebieden van Nederland. Er zijn vier organisaties die zich hier bezighouden met
het natuurbeheer,er zijn twee uitkijktorens en er graast een grote schaapskudde. Het landschap is
zeer afwisselend, heidevelden en zandverstuivingen, bossen en vennen, telkens een ander uitzicht!
In het gebied zijn veel sporen van invloeden van de mens: ruilverkavelingen, rechtgetrokken beken
en bebossing van heidegebieden. Veel ingrepen worden tegenwoordig teruggedraaid zoals
bijvoorbeeld het tegengaan van bebossing bij de zandverstuiving van het Aekingerzand en het
terugbrengen van het stroomdal van de Vledder Aa in de oorspronkelijke staat.
Er zijn ook oude sporen van mensen zoals hunnebedden en grafheuvels. Van later datum is een
onderduikershol uit de tweede wereldoorlog op het landgoed Berkenheuvel.
Er zijn twee bezoekerscentra: een in Diever en een in Appelscha.
Er zijn veel fiets-en wandelroutes in de omgeving , ook een driedaagse wandeltocht van 62 km door
Zuid-West Drente , het Peter Nijhoffpad. Dit pad gaat over het Holtingerzand, het gebied dat wij op
onze heenreis naar ons overnachtingsadres in Wapse, het eerst bezoeken.
s

Heenreis. Het Holtingerveld
Maandag 9 augustus
Nettie Gorter
Om kwart over vijf gaat de wekker, het is nog donker. Opstaan, ontbijten en thermosfles vullen met
koffie. Nog even de planten water geven. Half zeven sta ik op de bus te wachten die me naar station
Leiden zal brengen, kwart over negen ben ik in Zwolle. Een eindeloos lange onderdoorgang brengt
me naar de achteruitgang, maar de plaats van samenkomst blijkt toch een eindje terug te zijn. Onze
reisleidster Loes en heel wat reisgenoten zijn al aanwezig; de namen van de deelnemerslijst krijgen
een gezicht. Twee busjes staan er voor ons klaar. Er staat ook een grote bus te wachten, met een
Costa Brava-bestemming. Het verschil in publiek is opvallend. Als tenslotte ook Nicoline gearriveerd
is - zij heeft opgebeld dat ze vertraging had -, stappen we in en vertrekken.
Onze chauffeurs, Loes in het ene busje en Piet in het andere, brengen ons vlot naar de omgeving
van Uffelte. Daar zal de wandeling van deze eerste dag beginnen. De plaats waar we stoppen lijkt bij
nader inzien toch niet de juiste; Loes en Piet
raadplegen de kaart. De korte stop zorgt wel
voor de eerste vogelwaarneming: de goudvink.
Dat juu-juu is onmiskenbaar voor wie het geluid
kent. Jammer genoeg laat dat exotisch
gekleurde vogeltje zich niet zien. Het juiste
beginpunt wordt tenslotte gevonden. Direct
vallen er een paar grote paddestoelen op: een
grote rossig-bruine amaniet – parelamaniet
volgens mijn gidsje – en een paar russula’s. Maar
daar zijn er zoveel soorten van.
Uitgekeken op de paddestoelen beginnen we
onze wandeling. We bevinden ons nu in het Holtingerveld, genoemd naar de buurtschap Holtinge.
Het is door de Europese Unie als Natura-2000-gebied aangemerkt, een label dat het gekregen heeft
wegens de hoge natuurwaarden: heide , bossen en vennen, met een bijzondere flora en fauna.
Wat zullen we tegenkomen ? Het eerste deel van de wandeling voert langs een zandweg met een
fietspad er naast. Al direct valt de plantenwereld op. Een greep eruit: tormentil, brede wespenorchis,
stijve ogentroost, dauwnetel, hennepnetel en heggedoornzaad. De zaadjes van deze schermbloem
voelen inderdaad ruw aan door de scherpe uitsteekseltjes. Af en toe passeren ons een paar
recreatieve fietsers; inderdaad af en toe. Drenthe wordt nog niet overlopen met toeristen. Na een
uurtje wandelen staan daar twee picnictafels, die uitnodigen tot de lunchpauze. Tijdens die pauze
laten zich kuifmezen horen en er klinkt een scherp klik-klik, alsof er twee steentjes tegen elkaar
geslagen worden. Het is óf een paapje óf een roodborsttapuit; we zien ze niet.
Het pad dat we verderop inslaan voert door heide met opslag van bomen en struiken. De zon is
doorgebroken en de insecten worden actief, wat maakt dat Bianca en Jeanne nu voortdurend in de
vegetatie geknield liggen om vlinders, libellen en juffers te fotograferen. Ik kende alleen het bont
zandoogje, maar er blijken veel meer zandoogjes te bestaan, en wat
zijn er een soorten blauwtjes ! Jeanne wijst mij twee juffers,
houtpantserjuffers denkt zij. Het zijn etherische schoonheden, vrijwel
doorzichtige vleugels en een draaddun, glanzend goudgroen lichaam;
je ziet ze bijna niet. Bij de oever van een plasje dat we al steeds links
gehad hebben snort een joekel van een libel rond, waarschijnlijk een
bruine heidelibel; het lijkt wel een vliegtuigje. Op een zanderig landje
tenslotte springen de sprinkhanen – of zijn het krekels ? – voor onze
voeten weg. Het leuke van een groep als deze is dat er deelnemers zijn
met heel verschillende interesses en deskundigheden, zodat je ook
eens hoort van zaken die in je eigen afdeling nooit ter sprake komen.

We zijn inmiddels rondom het meertje
heengelopen. We komen weer uit op het fietspad
en we gaan terug naar de busjes.
Als je in de buurt van Havelte bent moet je
eigenlijk ook een kijkje nemen bij het hunnebed.
Het is een publiekstrekker, met een parkeerterrein
in de buurt. Langs het pad nog een mooie
roodbruine slanke amaniet, onmiskenbaar met zijn
slanke steel en klokvormige hoed. Het wemelt van
de fotograferende mensen rond het hunebed;
jongetjes klauteren over de stenen. Hoe de mensen
duizenden jaren geleden die zware stenen op hun
plaats gebracht moeten hebben wordt uiteengezet
op een paneel.
En nu wordt het langzamerhand tijd dat we ons
logeeradres opzoeken. De Wapser Herberg ligt enige honderden meters ten Westen van het kleine
dorpje Wapse, halverwege tussen Vledder en Diever. Loes meldt ons bij de receptie, waarna wij onze
bagage naar de ons gewezen kamers brengen. Geleidelijkaan verschijnt dan ieder op het terras om
een pilsje te drinken. Om zes uur is het etenstijd. In de grote serre staat een lange tafel voor het hele
gezelschap gedekt. We krijgen preisoep, biefstuk met aardappelkroketjes, broccoli en rabarber, en ijs
met een hete custardvla toe. Ik drink nog even een kop koffie, maar verlaat dan het gezelschap om
op mijn kamer mijn dagboek bij te werken voordat ik vergeten ben wat we vandaag hebben beleefd;
ik moet het verslag van deze dag schrijven.

Leggelderveld
Dinsdag 10 augustus
Nicoline Kuurstra
Ons eerste ontbijt. Acht uur.
De zon is er , tegen de weervoorspellingen in.
Een rijk voorzien ontbijtbuffet. Eitjes voor het lunchpakket. En kwark.
Bianca roept verbaasd uit: “Theo , een jij kwark?”
Om tien vóór negen bij de busjes, is de afspraak. We zullen via o.a. Dieverbrug en Geeuwenburg
rijden naar het Leggelderveld. We komen ook langs de Drentse Hoofdvaart. Het Leggelderveld is
een z.g. Natura 2000 gebied. Onze gids is vandaag Kaj, voorzitter van de KNNV.
Al snel zijn we bij het “ Blauwe Meer”. In de bodem van deze plas
komt het mineraal glauconiet voor; dit geeft het water de
mediterrane kleur. In
de steile oeverwand aan de overkant nestelen oeverzwaluwen.
Tussen de kronkelende bospaadjes lopend , zien we af en toe het
water weer glinsteren. We horen de boomklever…..
Wat opvalt is -nu – al de grote paddestoelenrijkdom. We hebben
echter op dit gebied geen expert in ons midden. Maar, foto’s worden wel gemaakt, zodat er
naderhand misschien nog wat u it te pluizen valt.
We zien wolfspoot, koningsvaren en ook havikskruid, al is het niet meteen
duidelijk om welke onder soort het gaat. Zoals wel vaker, slaat Geert
enthousiast met de KNNV-gids aan het determineren.

We zien nog meer: kraaiheide, levermos, watersnuffel , blauwe
glazenmaker en een keizerlibel. Vervolgens gaan we een opener gbied
in, waar nog hoogveen gevormd wordt. Meteen zien we al kleine
zonnedauw,
beenbreek, rode schijnspurrie en rankende helmbloem. Wat later zien we ook nog klokjesgentiaan
en smalle stekelvaren.
Er komen ook
steeds meer vlinders: kleine vuurvlinder, oranje zandoogjes en een dagpauwoog.
Later nog een
groot dikkopje, maar dat blijkt bij betere bestudering van Jeanne’s opname een kommavlinder te
zijn!
Midden op het brede
pad houden we om 12.00 uur een lunchpauze.
Als we afslaan door een hek zien we een fraaie blauwe platbuik-libel.
We zijn nu al vrij dichtbij de busjes en we ontdekken , al lopend over het
brede bospad , nu nog een gamma-uiltje. Later op een paaltje een grote
groene sprinkhaan en in het gras een heel klein citroenlieveheersbeestje.
Prima excursie vandaag.

Doldersummer- en Wapserveld
Woensdag 11 augustus
Ab Schaftenaar
Verslag dag drie van de reis naar Drents Friese Wold :Het Doldersummerveld en het Wapserveld
De excursie werd geleid door Hans Dekker ;werkzaam bij de Provincie Drenthe .
Het Doldersummerveld is een vochtig heidegebied binnen Het Nationaal Park Drents-Friese Wold ;in
eigendom van Het Drentse Landschap .Bij het gebied staat een schaapskooi ,waarin een
informatiecentrum is gevestigd .Het gebied is in 1821
aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid
,die het gebied als landbouwgrond wilde gebruiken.
Dat bleek niet haalbaar waarna men er een bos van
maakte. Door een grote bosbrand ging dit bos
verloren. De grond werd gekocht door Het Drents
Landschap ,die de oorspronkelijke staat weer probeert
te herstellen
Het Wapserveld is een heidegebied in eigendom van
Natuurmonumenten
Het gebied kan worden gekenmerkt als een
keileemplateau afgedekt door dekzand waarin vennen
en plassen zijn ontstaan en in de diepere delen veen.
De Vledder Aa is de laaglandbeek.
Onder de enthousiaste leiding van Hans Dekker zijn we
eerst naar het informatiecentrum gegaan en vandaar
dwars over de soms zeer natte heide naar de
uitkijktoren. Voor een enkeling een wat moeizame
tocht maar zeker een fantastisch oversteek. De
uitkijktoren werd beklommen;beloond met een
geweldig uitzicht. Via een grote boog in de richting van
ons uitgangspunt waar we in de nabijheid van het fietspad dat dit gebied doorkruist geluncht hebben
We zijn de Heunderweg overgestoken en betraden het Wapserveld. Een deel van de gekanaliseerde
beek is weer in de
oorspronkelijke staat hersteld.
Ondanks het feit dat
heidebeheer kunstmatig is
,hebben we in een aantal uren
een flora en fauna kunnen zien
die enigszins lijkt op de
beschrijvingen in de
Ecologische flora (3) en de
boeken Wilde planten (deel 3)
van natuurmonumenten;
hoewel de soortenrijkdom
toen veel groter was en de
negatieve aspecten van de
vooruitgang nog niet duidelijk
waren. Hans Dekker had
toestemming om met de groep
het veld in te trekken en al
struinend vertelde hij vele bijzonderheden over het gebied. De Beenbreek was helaas vrijwel
uitgebloeid ,maar er was o. a. bloeiende Zonnedauw en Moeraswolfsklauw.

Heidebeheer is voorkomen van bosvorming ,eventueel kappen bos. Vergrassing tegengaan door
begrazing met schapen en runderen Aangevuld met maaien en plaggen en vooral verdroging
voorkomen
Bij terugkeer in ons pension heeft onze reisleidster namens de groep Hans Dekker hartelijk bedankt
voor deze excursie en hem een fles wijn overhandigd.

Fochteloërveen
Donderdag 12 augustus
Jeanne Kuijper

Vandaag dus naar het Fochteloërveen met
heide- en hoogveenlandschap.
Er wordt bij aankomst bij het Bezoekerscentrum al spoedig een Slangenarend
gesignaleerd.
We beginnen bij het Bezoekerscentrum om
een algemene indruk van dit gebied te krijgen.
Overigens hebben wij geluk dat de beheerder
er juist aan komt rijden en bereid is het
Bezoekerscentrum voor ons open te stellen.
We bekijken er o.a. een propagandafilmpje.
Het weer is voorlopig prima en we genieten van het fraaie landschap. Onderweg zien we een groep
lepelaars en een tweetal kiekendieven die elkaar in de lucht een aantal malen dicht naderen.
Verder zien we nog roodborsttapuiten en de andere vogels die in de vogellijst te vinden zijn.
Jan vindt al spoedig de lang gezochte lavendelheide in
bloei.
Op veel plekken vinden we zowel de KLeine- als de
Rondbladig zonnedauw.
Loes traceert een Wespspin (Argiope bruennichi) met
zijn karakteristieke web:
de spin maakt een niet-kleverig centrum in het midden
van het web met daarboven en daaronder een zone met
extra weefsel, het zogenaamde stabilimentum.
De spin zit steeds met de kop naar benedenin het
webcentrum en wacht op prooi.
Mijn foto ervan blijkt helaas geen succes.
Onderweg smaken de Rijsbessen (Vaccinium uliginosum) uitermate lekker.
Op onze lunchplek worden we bezocht door
goudoogdazen.
En Geert voert samen met Bianca gymnastiekoefeningen
(of is het yoga?) uit tot veler vermaak.

Erg fraai i is de rups van de Nachtpauwoog die kwetsbaar boven het wandelpad aan een takje hing.
Evenals de voorgaande dagen zien we Heideblauwtjes en Oranje zandoogjes.
Ook zien we een vrouwelijk exemplaar van de Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)
en eitjes van de Rietvink (Eutrhix potatoria).
Het weer wordt gaandeweg dreigender en we zitten juist op tijd in de busjes die ons naar de
volgende “attrractie”gaan vervoeren: de uitkijktoren over het Fochteloërveen.

Als het weer is opgeklaard wandelen we door bos naar
de uitkijktoren. Het is een hele klim en Nettie telt 71
traptreden.
Boven aangekomen genieten we van het fraaie uitzicht
met enkele kraanvogels die met de telescoop van Piet
nog net waar te nemen zijn. We zien ook nog een
vrijwel witte buizerd.

In de regen gaan we weer terug naar de busjes en genieten nog lang na van deze bijzonder
geslaagde excursiedag.

Laatste dag. Oranje.
Vrijdag 13 augustus
Marian Barendtszen

De laatste dag, dus vandaag is het inpakken en wegwezen. Uitgewuifd door de herberg-mevrouw
vertrekken we rond half 10, na een groepsfoto-sessie, voor een excursie naar het natuurgebied
Diependal, een grote waterplas met wat zandbanken, bij het plaatsje Oranje
Ons doel is de uitkijktoren van waaruit we vogels kunnen spotten, de toren wordt bereikt via een
tunnel van 162 meter waarin niet gegild mag worden, en daar is
zo’n tunnel juist zo leuk voor.
Bovengekomen wordt de telescoop opgesteld en iedereen tuurt
door de “ramen”.
We zien een zwerm lepelaars, een grote zilverreiger, veel grauwe
ganzen , Nijlganzen met pullen en wat is die grote bruine prop op
dat verre eilandje?
Dat is nou een jonge zeearend, die naam alleen al zorgt voor
algehele opwinding, we hebben m allemaal goed kunnen zien,
Geweldig.
De plas behoorde vroeger tot de vloeivelden van de
aardappelfabriek Oranje, en is nu omgebouwd tot natuurgebied.
En er wordt nog steeds gewerkt aan meer water, vandaar dat er
groot materieel rondreed met zand dat uitgegraven wordt.
We vonden nog een mooi bloemenweitje waar het insektenvolk
zich kon vermaken tijdens de lunch, anderen zaten bij het vogelkijkscherm, waar bovendien een
hoornaarnest kon worden bekeken.
Tenslotte liepen we langs een bloemrijke dijk en sloot
weer naar de busjes voor het laatste stuk naar Zwolle.
Daar was het afscheid nemen, Loes en Piet moeten de
busjes weer terug brengen, een paar mensen drinken
nog wat in de stationsrestauratie en daarna zoekt
iedereen zijn trein en de vakantie zit er weer op
Het zijn fijne dagen geweest, het weer was beslist
geen spelbreker, we hebben veel gezien,
Dus iedereen gaat tevreden naar huis

Deelnemers ( van links naar rechts)
Theo van Druten, Jeanne Kuijper, Jan Sillekens, Anneke Roodhuijzen, Bianca Kobus,Ab Schaftenaar,
Loes Dieben,Nicoline Kuurstra, Geert van Poelgeest, Cecile Arnold, Tjeerd Dijkstra, Marian van
Poelgeest, Nettie Gorter, Toos van der Zon, Marijke Schaftenaar en Piet Smeets. Rijn de Ruiter was
reeds vertrokken toen de foto gemaakt werd.

Planten
akkerwinde
balsemien(reuze)
bastaardwederik
beenbreek
bosbes(tros)
braam
brunel
dauwnetel
dopheide
droogbloem(geelbleek)
duizendblad
duizendknoop
eikvaren
ereprijs(mannetjes)
ereprijs (schild)
fijnstraal(scherp)
gentiaan (klokjes)
glidkruid(blauw)
grasklokje
grondster
guldenroede
haagwinde
havikskruid(stijf)
heggedoornzaad
heide (struik)
heggerank
helmbloem(rankende)
hennepnetel
hertshooi(st.Jan)
hondsdraf
hondstong
hoornbloem
kartelblad(heide)
kamille
kale jonker
kleine klaver
kamperfoelie(wilde)
koningsvaren
kraaiheide
krenteboom
lavendelhei

levermos
mattenbies
munt
muursla
nagelkruid
ogentroost
pitrusperzikkruid
pijpestrootje
robertskruid
salomonszegel
spurrie (rode schijn)
stekelbrem
smeerwortel
stekelvaren(smalle)
springzaad(groot)
springzaad(klein)
strobloem(bleekgeel)
struikheide
teunisbloem
tandzaad
tormentil
veenmos
veenpluis
vingerhoedskruid
viooltje
vlasbek
verfbrem
veenbes(kleine)
walstro
waternavel
wederik
wespenorchis
wilgenroosje
wolfsklauw(moeras)
wolfspoot
witte snavelbies
zonnedauw(kleine)
zonnedauw(ronde)

Vlinders

Overige waarnemingen

Klein geaderd witje
Kleine Vos
Klein Koolwitje
Dagpauwoog
Citroenvlinder
Oranje zandoogje
Groot Koolwitje
Bont zandoogje
Kleine Vuurvlinder
Bruin zandoogje
Boomblauwtje
Hooibeestje
Heideblauwtje
Zwartspriet dikkopje
Icarusblauwtje
Heivlinder
Atalanta
Kommavlinder

Haas
Adder
Ringslang
Zandhagedis
Bruine kikker
Groene kikker
Ree

Vogelwaarnemingen
Fuut
Dodaars
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Canadese gans
Nijlgans
Bergeend
Wintertaling
Wilde eend
Kuifeend
Zeearend
Slangenarend
Bruine kiekendief
Havik
Sperwer
Buizerd
torenvalk
Boomvalk
Kwartel
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kleine plevier
Bontbekplevier
Kievit
Watersnip
Witgat
Oeverloper
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
KleineMantelmeeuw
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turksetortel

Zwarte specht
Grote Bonte Specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Graspieper
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Kleine karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Matkop
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Goudvink
Geelgors
Rietgors

Insecten
Nederlandse naam
Hoornaar
Krabspin, gewone
Schijnbok
Blaaskopvlieg
Heidelibel, bruinrode
Goudwesp
Pluimvoetbij
Soldaatje
Boswants
Groene stinkwants + nimfen
Berkenwants
Gele veenzweefvlieg
Paardenbijter
Klaverblaadje, donker
Veertienstips lieveheersbeestje
Boskakkerlak
Urntjeswesp nest
Rode smalbok
Citroenlieveheersbeestje + larve
Gewone mestkevers
Schorpioenvlieg
Snipvlieg
Snorzweefvlieg
Bruine glazenmaker
Kleine nachtpauwoog rups
Schrijvertje
Glad beertje
Waterleliemotje
Kroosvlindertje
Gewone wegwesp
Basterdzandloopkever
Groene zandloopkever
Gerande waterspin
Grote groene sabelsprinkhaan
Kruisspin
Gewone gele strontvlieg
Hageheld, rups
Steenhommel
Harsbuilmot / Harsmannetje
Doodskopzweefvlieg
Streepkokerbeertje
Keizerlibel, grote
Watersnuffel
Tijgerspin
Tweestips lieveheersbeestje
Granietbladroller
Negertje (sprinkhaan)
Bronzen wilgenhaantje

Wetenschappelijke naam
Vespa crabo
Xysticus cristatus
Oedemera spec
Sicus ferrugineus
Sympetrum striolatum
Chrysis ignata
Dasypoda hirtipes
Rhagonycha fulva
Pentatomes rufipes
Palomena prasina
Elasmucha grisea
Sericomyia silentis
Aeshna mixta
Macaria alternata
Propylea quatordecimpunctata
Ectobius sylvestris
Eumenes spec.
Corymbia rubra
Psyllobora vigintiduopunctata
Geotrupes stercocarius
Panorpa communis
Rhagio spec.
Episyrphus balteatus
Aeshna grandis
Saturnia pavonia
Gyrinus natator
Eilema griseola
Elophila nymphaeata
Cataclysta lemnata
Anoplius viaticus
Cicindela hybrida
Cicindela campestris
Dolomedes fimbriatus
Tettigonia viridissima
Araneus diadematus
Scathophaga stercocaria
Lasiocampa trifoli
Bombus lapidarius
Retinia resinella
Myathropa florea
Eilema complana
Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Argiope bruennici
Adalia bipunctata
Phiaris schulziana
Omocestus rufipes
Phratora vitellinae

Insecten (vervolg)
Grote beer (vleugel)
Wapenvlieg
Citroenpendelzweefvlieg
Boomhommel
Kegelbijvlieg
Rietvink + eitjes
Veelvraat - eitjes
Koraaljuffer
Goudoogdaas
Zwarte heidelibel
Coloradokever
Heidesabelsprinkhaan
Oranje wortelboorder
Akkerhommel
Moerassprinkhaan
Tijgerlangpootmug
Groene gaasvlieg
Boorvliegje
Veldsprinkhaan
Zuringwants
Appeltak
Kommavlinder
Zwartvlekdwergspanner
Grijze stipspanner
Grasmot
St.Jacobsvlinder, rups
Oranje agaatspanner
Hoogveenvlekuil
Parelmoermot
Sluipwesp
Muisbeertje
Kleine runderdaas
Grootvlekstippelmot
Wants
Roofvlieg
Vierbandspanner
Heivlinder
Grote langlijf (zweefvlieg)
Groene cicade
Zuringspanner
Lisdoddewants
Krasser

Arctia caja
Gymnosoma rudifrons
Helophilus trivittatus
Bombus hypnorum
Eristalis pertinax
Euthrix potatoria
Macrothylacia rubi
Ceriagrion tenellum
Chrysops relictus
Sympetrum danae
Leptinotarsa decemlineata
Metrioptera brachyptera
Triodia sylvina
Bombus pascuorum
Stethophyma grossum
Nephrotoma spec
Chrysopa perla
Xylaria miliara
Chorthippus spec
Coreus marginatus
Campaea margaritata
Hesperia comma
Eupithecia centaureata
Idaea aversata
Crambus spec.
Tyria jacobaea
Eulithis testata
Amphipoea lucens
Pleuroptya ruralis
Amblyteles armatorius
Pelosia muscerda
Tabanus bromius
Yponomeuta plumbella
Acanthosoma haemorrhidale
Leptogaster guttiventris
Xanthorhoe ferrugata
Hipparchia semele
Sphaerophoria scripta
Cicadella viridis
Lythria cruentaria
Chilacis typhae
Chorthippus parallelus

