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Aspilapteryx tringipennella Weegbreegratie 

Yponomeuta evonymella Vogelkersstippelmotje 

Yponomeuta padella Groot meidoornstippelmotje 

Argyresthia conjugella Gewoon lijsterbestreuzeltje 

Glyphipterix simpliciella Kropaarvleugelwippertje 

Elachista maculicerusella Wit rietmineerdertje 

Eulia ministrana Gevlamde bladroller 

Argyroploce lacunana Onkruidbladroller 

Anthophila fabriciana Kleine brandnetelmot 

Chrysoteuchia culmella Kleine bruine zwenkgrasmot 

Pyrausta aurata Muntvlindertje 

 

 

Verslag excursie ‘Groote Veen en Kraaiheidepollen’ in het Drents-Friese 

Wold bij Appelscha op zaterdag 12 juni 2010      Gerard Bergsma 

 

Op de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te Appelscha 

(Terwisscha) hebben zich 9 deelnemers (waaronder Kees en Stella Boele) 

verzameld. Alhoewel het een zonnige dag is, valt de opkomst nogal tegen. We 

rijden met de auto’s naar de parkeerplaats in het bos vlakbij het ‘Groote Veen’. 

Daar lopen we via een lang pad naar de ringweg rond het ‘Groote Veen’. Dit 
redelijk omvangrijke gebied bestaat uit ruig oneffen terrein met hoogtes en laagtes, 

droge en natte stukken met struik- en dopheide. In het midden bevindt zich een vrij 

groot meer, die vanaf de ringweg niet of nauwelijks is te zien. Op de ringweg aan 

de noordoostkant zien we meteen een aantal vlindersoorten, zoals de Melkwitte 

zomervlinder (Jodis lactearia), het Klein koolwitje (Pieris rapae), een vrouwtje 

Roodbandbeer (Diacrisia sannio), de Zilverstreep (Deltote bankiana), de Bonte 

bandspanner (Epirrhoe tristata), een Bont zandoogje (Pararge aegeria), de Sint-

jacobsvlinder (Tyria jacobaeae), een vrouwtje Citroenvlinder (Gonepteryx 

rhamni), een Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), drie Bruine vuurvlinders 

(Lycaena tityrus), een Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) plus rupsen van de 

Donsvlinder (Euproctis similis), en de Nachtpauwoog (Saturnia pavonia). We 
lopen het terrein een stuk in tot bij het meer. Aan de rand ervan is het uitkijken 

geblazen, want het is er erg drassig en glad en overal zitten diepe gaten met water 

waar je zo in kunt zakken. Her en der aan de oever van het meer groeit en bloeit 

het vleesetende plantje zonnedauw. Bij de noordwestkant van het gebied 

aangekomen zien we ineens enkele rupsen van de Nonvlinder (Lymantria 

monacha) op de stam van een boom naast het pad. Het zijn prachtige fotogenieke  
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rupsen met bosjes haar aan de zijkant van het lijf en gevarieerd in kleur en 

tekening. Verderop zien we een drietal Groentjes (Callophrys rubi) en een 

Dagpauwoog (Aglais io). Aan het eind van de leuke wandeling rond het ‘Groote 

Veen’ lopen we via het toegangspad terug naar de auto’s en zien daar nog een 
Heidewortelboorder (Phymatopus hecta). We nemen afscheid van vier deelnemers 

en rijden vervolgens naar het vennetje aan de N381 van Emmen naar Drachten. 

Hier struinen we ruim een uur rond op zoek naar het Veenhooibeestje 

(Coenonympha tullia) die hier wel eens zou kunnen zitten. In de nabije omgeving 

was deze zeldzaam geworden dagvlinder al twee keer in voorgaande jaren gezien 

en steeds maar één exemplaar. Helaas kwamen we hem niet tegen. Wél een aantal 

macro- en micronachtvlinders. Na afscheid te hebben genomen van Kees en Stella 

Boele zijn we met z’n drieën (Gerrit Tuinstra, Reinie Piersma en ondergetekende) 

naar een cafetaria in Appelscha gereden, alwaar we ons de patat goed hebben laten 

smaken. Het is inmiddels behoorlijk fris geworden en het weer is nog zonnig zo 

rond 18.00 uur, maar er zijn ook donkere wolken in aantocht. Snel rijden we naar 

de Bongerd en parkeren daar onze auto’s. Hiervandaan komen we rap in het gebied 
van de ‘Kraaiheidepollen’, een leuk langgerekt terrein met hoogtes en laagtes, 

stukken zand met struik- en kraaiheide en zelfs enkele jeneverbesstruiken; alles 

omgeven door bos. Overal vinden we lage kamperfoeliestruikjes met grote 

aantallen rupsen van de Glasvleugelpijlstaart (Hemaris fuciformis); een ware 

explosie en nog nooit van mijn leven heb ik zoveel rupsen van deze prachtige 

dagactieve vlinder bij elkaar gezien. Ik heb een rups meegenomen, die zich enkele 

weken later heeft verpopt. We gaan op zoek naar de kleine motjes en slaan driftig 

met onze netten heen en weer langs struiken en bomen. Op deze wijze verzamelen 

we een aardige hoeveelheid micro’s, maar ook enkele macronachtvlinders, 

waaronder de Dennenspanner (Bupalus piniaria) en de Rode dennenspanner 

(Hylaea fasciaria). Hierna krijgen we al een eerste regenbuitje over ons heen en we 
haasten ons richting onze auto’s. Op de Bongerd aangekomen lopen we nog even 

langs een aantal dennenbomen, die een variatie aan soorten blijken te zijn. 

Vermoedelijk heeft hier vroeger een arboretum gelegen, want dit kan geen toeval 

zijn. We zien een viertal Heidewortelboorders (Phymatopus hecta)en Gerrit vangt 

nog een zeldzame Geoogde langsprietmot (Nemophora ochsenheimerella) en dat 

maakt zijn dag al weer goed. Lichten heeft geen zin meer gezien het slechter 

wordende weer voor de avond en de nacht. We stoppen ermee en gaan naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 


