
Excursie naar het Buurserzand, zaterdag 15-08-2020

Deze maand is de excursie naar het Buurserzand alweer de derde op rij.  Eerst naar de Zoddebeek, 
ook al in Buurse en vorige week naar het Roderveld, omgeving Denekamp.

Voor ons is het de eerste keer dat we als groep naar het Buurserzand trekken. Uiteraard hanteren we
de corona-regels en om een ieder bij de les te houden, wordt hier telkens bij aanvang nadrukkelijk 
naar verwezen. Vandaag hopen we in het bijzonder de heidevlinder aan te treffen. 

Ons gezelschap (vandaag 8 personen) is steeds hoopvol en enthousiast bij eigenlijk elke waarneming.
Soms zijn de enthousiaste kreten niet van de lucht.  Zoals bij de Zoddebeek, toen we onverwacht de 
zo fraaie muskusbok aantroffen en als toegift ook nog de grote beer, een schitterende nachtvlinder.
Maar nu weer terug naar vandaag.

Ondanks uiteenlopende voorspellingen, van grote kans op regen tot hagelbuien, is het gewoon lekker
weer. Geen druppel gehad, eigenlijk erg jammer, gelet op de droogte, waarvan de gevolgen ook hier 
zichtbaar zijn. Vennetjes, die droog staan of een grote poel, die nog maar net wat water in zich 
bergt . 

Maar de biotoop van dit grote natuurterrein is fenomenaal. Al wandelend en observerend hier te 
vertoeven, is op zichzelf al heel bijzonder en plezierig. We waren nog nauwelijks begonnen, of een 
niet alledaags sprinkhaantje werd ontdekt, het schavertje (alleen de naam al), door velen nog niet 
eerder gezien. Daarna op een zandig pad zag ineens iemand de bijenwolf, die druk in de weer was 
met zijn prooi ondergronds te brengen.  Daarna zagen we op dit zelfde pad nog meer van deze 
wolven. 

Heel prettig en vooral leerzaam is, dat we in onze groep meerdere leden hebben, die zich gerust 
deskundig mogen noemen op een deelgebied van de insectenkunde. In dit grote veld verspreidt de 
groep zich soms als bijna vanzelf, omdat ieder net weer iets anders ziet. Gaandeweg kunnen allerlei 
gesprekken ontstaan, uiteraard over alles, wat raakt aan flora en fauna, over de samenhang der 
dingen, maar ook gerust over (een zijstraat als) literatuur.  Één ding is in elk geval zeker, boeiend is 
het steeds. Ook vogels, zo deze in ons bereik komen, ontsnappen niet aan onze aandacht. Sommigen 
van de groep zijn begonnen als vogelaar.

Het gonst hier werkelijk van de sprinkhanen en het gaat te ver deze allemaal op te sommen. Eentje 
dan: het knosprietje. Heel verrassend en leuk zijn telkens de toevallige waarnemingen, “ kijk, daar 
vliegt een zwarte heidelibel”.  Of knielend op de grond, “dit is nou borstelgras”. 

Van de flora kunnen we oa nog noemen, dat we de toch wel zeldzame klokjesgentiaan hier gezien 
hebben (geen eitjes kunnen ontdekken van het bijbehorend vlindertje), beenbreek, zwart tandzaad 
en korrelganzenvoet.

Veel vlinders zagen we niet, nog wel het boomblauwtje, het hooibeestje en de kleine vuurvlinder.
Ook zagen we grote populierenhaantjes, de distelbehangersbij, kleine bijvlieg , hommelbijvlieg alsook
de citroenpendelvlieg.

De twee uren, die we steeds uittrekken voor een excursie, waren vlot verstreken. Met een goed 
gevoel liepen we weer terug naar de parkeerplaats. De heidevlinder hadden we niet aangetroffen, 
maar dat kon het overheersende positieve gevoel niet bederven. 
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