
Excursie Haaksbergerveen

Jan Deterd Oude Weme
KNNV Enschede

22-05-2021

1



Excursie Haaksbergerveen, 22-5-2021

Deze excursie was in ons activiteitenschema opgenomen om het fraaie groentje
op te sporen. Dit erg mooie vlindertje behoort tot de groep kleine pages. In de
aankondiging werd er op gewezen dat dit groentje erom bekend staat zich lekker
schuil te kunnen houden op frisgroen berkenblad, maar impliciet sprak wel uit de
tekst dat de kans op een daadwerkelijke waarneming heel aannemelijk zou zijn.
Je had er eigenlijk alleen maar goede en getrainde ogen voor nodig om het te
vinden/zien. De groep, die dit allemaal wel eens zou willen meemaken,bestond
deze keer uit 6 personen. Dit relatief kleine aantal had met zekerheid te maken
met de zeer slechte weersvoorspelling rond het Pinksterweekend. Ook voor deze
zaterdag. Het blijft maar guur, nat en winderig.

Bij aankomst, daar in dat echt afgelegen terrein, werden we meteen getrak-
teerd op een ware vliegshow van, naar mijn eerste impressie, boerenzwaluwen,
die afwisselend laag over de natte ondergrond scheerden en dan via een fraaie
bocht het luchtruim kozen. Ware acrobaten deze elegante vliegers. Met aan-
dacht voor deze groep zwaluwen begon ook deze excursie, Wim B. vroeg ons
eens nauwkeurig de groep onder de loep te nemen en te zoeken naar een huis-
zwaluw die, naar hij al had opgemerkt, ertussen zou vliegen. En verdorie het
klopte, na goed speuren kon je er een eenling uithalen die zich onderscheidde
van de boeren. Deze zwaluw had een witte plek boven de staartveren, die tijdens
het vliegen duidelijk zichtbaar komt. In de veldgids spreekt men over een witte
stuit en een kortere staart.

We gingen hierna verder het veld in, al moet ik nog wel opmerken dat er
bij aankomst ook al een spotvogel te horen was (volgens onze vogelaar). Zelf
heb ik deze vreemde vogel nog nooit gezien of gehoord. Het is een van boven
geelachtig olijfgroen vogeltje en aan de onderzijde bleekgeel gekleurd. Het zou
heel goed andere vogels kunnen nabootsen. Vandaar de naam.

Een roodborsttapuit leek ons te wijzen op de veelkleurigheid in vogelland.
Rebecca was er als de kippen bij om ’m met haar telelens te vangen. Daarna
presenteert zich boven ons een bruine kiekendief en even verderop een boomvalk.
Deze laatste blinkt uit in snelheid en wendbaarheid en is bovendien ook nog heel
sierlijk. Plukt libellen of zelfs zwaluwen heel gericht uit de lucht. Dit kunststukje
heeft ie overigens ons niet laten zien.

Lopend op een smal paadje tussen het veen en op zoek naar luwte (wind,
wind), vond Rebecca totaal onverwacht een vrij forse rups op de grond. Het
had geen haar gescheeld, of ze had het diertje vermorzeld. Gelukkig gebeurde
dat net niet. Toevallig was ik er getuige van. Op een gegeven moment, dat
we, en zij dacht ik toch ook, met onze blik meer omhoog gericht waren (nog
in de ban van vogels), maar terwijl ze de volgende stap wilde zetten, keek ze
omlaag, ogenblikkelijk gevolgd door een luide “he, wat is dat ?”. Haar kennende,
pakt ze wat ze pakken kan, van de grond (van kikker tot egel), zo ook nu.
Direct ObsIdentify erop los gelaten, maar de uitkomst was weinig geloofwaardig.
Omdat de koplopers, met Wim B., door de harde tegenwind even niet bereikbaar
waren, duurde het even voor de tweede screening volgde. De determinering
kwam uit op rups van de rietvink (een nachtvlinder, met een voorkeur voor
vochtig terrein met rietvegetatie). Heel aannemelijk dus. Uiteindelijk bleek
deze bepaling toch niet te kloppen en moest het de hageheld rups zijn. Deze
rups doet zich te goed aan bladeren van de eik, maar eet ook wel blad van berk,
slee-, en meidoorn. Bij gelegenheid zou ze zich zelfs in leven kunnen houden met
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naalden van naaldbomen (volgens de veldgids). Verrassend, maar goed mogelijk
in deze contreien.

Al wel vaker heb ik me afgevraagd, wat zoal bepaalt dat iemand (zoals
hierboven beschreven) een insect op grond visueel opmerkt. Voor hetzelfde geld
was deze waarneming er niet geweest en was de rups er ook geweest. Is het
een combinatie van grote ontvankelijkheid /interesse voor details in de directe
omgeving en kennis van c.q. ervaring met flora en fauna en scherpe gerichte
aandacht (een geoefend oog)? Deels zal het ook toeval en geluk zijn, maar zeker
niet ten volle. Een zeer interessant onderwerp m.i., waar we vast nog wel eens
op terug zullen komen.

Deze excursie was zogezegd bedoeld om een mooi vlindertje te gaan zien en
dat is niet bepaald gelukt. Hoe geschikt de locatie ook was. Slechts een enkel
vlindertje op het laatst, een spannertje hoorde ik zeggen. Ook geen enkele libel!
Het weer is ons (nog) niet echt goed gezind.

Gelukkig zijn planten er altijd en overal. Het koninginnekruid en de ade-
laarsvaren waren massaal aanwezig, maar ook weer niet op alle plekken. Of de
duvel ermee speelt, ook nu zagen we de rankende helmbloem meerdere keren en
in mindere mate het knopig helmkruid. Deze laatste twee lijken vaker in elkaars
nabijheid op te treden, of is dat toeval? Verder viel ons de Potentilla erecta op
(tormentil), overigens schaars aanwezig. Verder holpijp, wollegras en vast nog
veel meer planten die nog niet echt onze aandacht trokken.

Wij zagen of hoorden de volgende vogels: geelgors, kleine karekiet, rood-
borsttapuit, krakeend, dodaars, grauwe gans, waterral, boompieper, wilde eend,
koekkoek, gierzwaluw.

Wel volop gehoord, maar slechts beperkt gezien een groep staartmezen, die
zich luid kwetterend ophielden in een rand met uitlopende wilgen. In deze buurt
troffen we merkwaardig genoeg (met al die regen) een broekbosachtig perceel
aan, waar de bodem in het geheel niet onder water stond. Hoezo is het waterpeil
weer op het oude niveau?? Als we tenminste het 8-uur journaal van gisteren
(25-05) mogen geloven...

Bij terugkeer in de buurt van de parkeerplaats waren de zwaluwen weer van
de partij om hun luchtshow op te voeren. Of er tussen de boerenzwaluwen nog
steeds een huiselijk type zat, is mij trouwens ontgaan.

Bij afwezigheid van de voorzitter, dankte Kevin de deelnemers, waaronder
een gaststudent, en verwees al vast naar de volgende excursie over 2 weken.

Tekst: Jan
Redactie: WimB
Foto’s: Jan, Rebecca
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Droog broekbos. Foto Jan

Haaksbergerveen. Foto Jan
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Pad langs de grens. Foto Jan
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Roodborsttapuit, vrouwtje. Foto Rebecca

Roodborsttapuit, mannetje. Foto Rebecca
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Eenarig wollegras. Foto Rebecca

Geelgors. Foto Rebecca
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Excursie. Foto Rebecca

Rankende helmbloem. Foto Rebecca
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Bruine kiekendief. Foto Rebecca

De bank bij Siberië. Foto Rebecca
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Excursie. Foto Rebecca
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Rups hageheld. Foto Rebecca
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