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Excursie kleine ijsvogelvlinder – Hof Espelo

Na de vorige avond nog een nestkastjes controle in de Vlijertse Meden afgewerkt
te hebben (door een kleine delegatie), stond er vandaag alweer een volwaardige
excursie op het program. Voorzitter Wim speelde een thuiswedstrijd en arri-
veerde op zijn fiets als laatste van de 7 deelnemers, maar keurig op tijd. Ook
Judith weet Hof Espelo in haar achtertuin.

Aanvangstijd was trouwens 14 uur. Even lag de optie op tafel om onze zoek-
tocht per fiets te doen, maar al gauw bleek dit geen goed plan, daar Marianne
per auto was gekomen en geen fiets ter beschikking had.

Lekker te voet dus. Op naar de heide, die hier nog rijkelijk aanwezig is;
al vrij snel konden we ook hier het bekende proces van vergrassing zien. Zal
een beheerskwestie zijn, niet zo eenvoudig wellicht en stikstof gerelateerd waar-
schijnlijk. Of de aanwezige schapen, die binnen een verplaatsbaar raster lopen
in dit licht gezien kunnen worden ligt voor de hand. Wel moet ik hier nog ver-
melden, dat deze heide niet vrijelijk toegankelijk is, maar als vereniging hebben
we permissie gekregen.

Ondanks het ontbreken van de zon (temperatuur gaat eindelijk de goede
kant op), scheren er behoorlijk wat juffers, vooral libellen over de heide. Het
blijken vooral plasrombouten te zijn, die hun jachtuurtje lijken te hebben. Dat
de natuur ook een wrede kant heeft, weten we wel, maar om dit na een poosje zo
pontificaal in beeld te brengen, had voor mij ook weer niet gehoeven: we troffen,
vooral Wim B. trof, een keizerlibel aan, die een rombout aan het verorberen was.
Het ene moment nog de jager, het andere moment ben je zelf de gejaagde. Goed
onthouden maar!

Het is overigens nog best lastig om zo’n jagende libel met de verrekijker of
telelens in beeld te vangen. Wij lijken wel wat op jagers, maar dan in eerste
instantie met onze ogen.

De groep is al gauw uitgewaaierd over de heide, maar de onderlinge afstand
maakt niet, dat het contact verloren gaat. Immers, de beroering,die veelal volgt
op een verrassende waarneming, slaat vrijwel direct over op de niet ter plekke
aanwezige groepsgenoten. In een recordtijd is dan te horen “Wat zien jullie?”,
“Wat is het?”, “Waar?”. De groep is dan in een mum van tijd grotendeels weer
verzameld.

Telkens blijkt het dan verduveld lastig om de ander duidelijk te maken, waar
je iets ziet: “Zie je die brandnetel, daar achter staat een distel en rechts daarvan
zit ie...”. Gelukkig lukt het uiteindelijk wel dat de meesten de vondst ook zelf
kunnen bewonderen.

Vrijwel iedereen heeft de volgende libellen gezien : plasrombout, azuurwater-
juffer, watersnuffel, gewone oeverlibel, en dus de vraatzuchtige grote keizerlibel.

Zelf maak ik tijdens een excursie de laatste tijd overwegend gebruik van de
verrekijker en merk dit best plezierig te vinden. Met een verrekijker kun je de
natuur fantastisch in beeld krijgen en hoef je niet zo nodig telkens een opname
te maken.

We hebben overigens buitengewoon goede natuurfotografen binnen onze ge-
lederen. O.a in de groepsapp komen opnames voorbij, waar je “U” tegen zegt.

Variatie te over, ook waar het gaat om reacties op waarnemingen. We heb-
ben absoluut heel extraverte enthousiastelingen aan boord, maar ook wat meer
introverte figuren, die de verrassende ontmoetingen in het veld wat meer in stilte
beleven.
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Het begint overigens wel een soort ‘nieuw normaal’ te worden dat onze ex-
cursies zich weinig gelegen laten liggen wat we ermee eigenlijk mee beogen. Ook
vandaag relatief weinig vlinders gezien, laat staan de kleine ijsvogelvlinder. Een
paar fanatiekelingen probeerden nog wel een groentje (zie vorige excursie) uit
berkjes te schudden, weer zonder succes.

Toch was er volop te genieten en te zien. De fotografen hadden er hun
handen vol aan. Uit de lijst met waarnemingen valt dit goed op te maken ;
er zaten fraaie exemplaren tussen, wat te denken van de distelboktor. Ook de
ladderboktor kwam zowaar op het laatst te voorschijn. Rebecca, wie anders,
wierp zich op om het beestje te vangen, maar liet hem in dezelfde handeling
toch weer ontglippen, zeer tot ieders, vooral haar, verdriet, Nou ja...

Ook bijzondere planten konden we bewonderen, met dank aan Wim B.,
denk aan de mannetjesereprijs en roze winterpostelein. Van de vogels mogen
we de middelste bonte specht niet vergeten, evenmin de koekoek, die zich bij
voortduring liet horen, maar het weigerde zich te laten fotograferen.

Als uitsmijter kregen we nog een parade van wel erg intieme pyamawantsen
voorgeschoteld, waarbij ze de fatsoensnormen veelvuldig uit het oog verloren.
Verhuld taalgebruik neutraliseert bij voorkeur en komt dan bijv. met “copu-
lerende paartjes”. Enkelen van ons keurige gezelschap drukten zich deze keer
minder parlementair uit (meer expliciet) en vonden het daar in de berm maar
een ‘geneuk’, Ja, ja... Kortom, als toegift een stukje porno in zakformaat.

De bloedcicade’s weten zich ordentelijker te gedragen en presenteerden zich
gewoon solo. Echt niets op aan te merken en ook fraai getekend. De pyjama’s
zijn qua tekening trouwens ook niet te versmaden.

Tot slot nog onze waarnemingen, waarbij ik de libellensoorten niet nog eens
opsom: bruine metaalvlinder (rups), gemsmot, fijngestreepte haakbladroller,
dennenspanner, lieveling, gewone heispanner, bramensprinkhaan, grote groen
sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan, gewoon doorntje, mannetjesereprijs, gewone
distelboktor diverse soorten soldaatjes, pyjama schildwants, gestreepte eiken-
blindwants, ladderboktor (zonder foto), teek!!, koekoek, spitsmuis, rups grote
windervlinder, zwartpootsoldaatje, groot langlijf, grasschildwants, duitse schor-
pioenvlieg, wolfspin, kraamwebspin, diverse bijen en hommels en natuurlijk nog
de meikevers.

Met zo’n lijst kun je wel thuiskomen.

Tekst: Jan
Redactie: WimB
Foto’s: Jan, Judith, Marianne, Rebecca en WimB
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Excursie Hof Espelo. Foto Jan

Azuurwaterjuffer. Foto Judith
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Grote groene sabelsprinkhaan. Foto Judith

Meikever. Foto Judith
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Grote keizerlibel met prooi, een Plasrombout. Foto Marianne

Dennenspanner. Foto Rebecca
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Excursie. Foto Rebecca

Op de hei. Foto Rebecca
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Excursie. Foto Rebecca

Excursie. Foto Rebecca
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Bloedcicade. Foto Rebecca

Pyjamawants. Foto Rebecca
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Bruine metaalvlinder (rups). Foto WimB

Plasrombout. Foto WimB
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Gemsmot. Foto WimB

Mannetjesereprijs. Foto WimB
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Excursie. Foto WimB
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Excursie. Foto WimB
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