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Verslag 250 soorten Challenge

Minstens een kwartier voor 10 uur staan er al een fiets en auto geparkeerd bij
het bankje aan de Hartermedeweg. Via de app komt er het bericht van Kevin
“ik ben er al”, hij is zijn spullen aan het wegbrengen naar de container waar we,
volgens plan, de aftrap van de bijzondere excursie van vandaag gaan verrichten.
Aan de fiets te zien, is Martin H. ook al het terrein in. Dit heeft hij de laatste
dagen al meer gedaan om zich goed voor te bereiden op de huidige Challenge
liefst 250 soorten flora c.q. fauna op de Vlijertse Meden te vinden. Mooi op
tijd komt iedereen aan, waarbij het vermeldenswaardig is dat we een drietal
deelnemers mogen begroeten die van meer of minder ver komen: Ben op de fiets
uit Almelo (is daar ook KNNV-er), Easger uit Friesland (zijn voornaam moet
hij wel een paar keer herhalen, is hier nauwelijks tot niet bekend) en Jo uit Delft
(samen met bovengenoemde Martin maakt hij deel uit van de vrijwilligersgroep
die maandelijks allerlei werkzaamheden op de Vlijerste Meden verricht).

Dat we iemand uit Friesland mogen ontvangen, is beslist te danken aan
de landelijke KNNV nieuwsbrief, waarin deze 250 soorten Challenge zowaar is
aangekondigd. Met zijn tienen gaan we de uitdaging in het veld aan. Kevin
heeft gezorgd voor handige administratieve benodigdheden, er zijn sleepnetten
aanwezig, zelfs een waadpak (maar, maar de droogte haalt hier een streep door),
schepnetten (idem) etc..

Jan heet eenieder welkom, in het bijzonder uiteraard onze gasten. Kevin
zet uiteen, hoe de organisatie van de dag er uitziet, met als rode draad dat we
groepjes gaan vormen die over het terrein uitwaaieren en ter plekke zo nauw-
keurig mogelijk inventariseren wat hen voor ogen komt. Elke soort, hoe gewoon
of bijzonder ook, wordt geregistreerd op meegegeven formulieren en na 1 uur
worden de eerste resultaten per telefoon naar administrateur Kevin gestuurd,
die dan de opbrengst overhevelt op de flap-overs. Deze zijn opgehangen aan de
containerwand op de centrale plek. Een half uur later gaan we pauzeren en is
er dankzij Ineke koffie/thee met een koekie.

Zoals Jan in zijn welkomstwoord zei, is deze keer inventarisatie in een ietwat
sportief en vernieuwend kader geplaatst en willen we zoveel mogelijk waarne-
mingen doen dan wel scoren. Hoe sport (denk aan winnaarsmentaliteit) en
veldbiologie deze dag proberen een verstandshuwelijk met elkaar aan te gaan.
Een van ons liep vlak voor de start al rond de container en had al 19 soorten op
de kop getikt, o.a. els, lijsterbes, vlier en judaspenning. Met het enthousiasme
zit het dus wel goed.

Zelf zit ik met Jo, die je gerust een echte florist kunt noemen, en Martin K.
in een groep die gedreven aan de slag gaat. Het is Jo die het registratieformulier
hanteert en in een relatief hoog tempo kunnen we overwegend planten noteren.
De insecten laten het in deze extreem droge en hete periode behoorlijk afweten,
al zien we bijv. de blinde bij meerdere keren voorbij komen. Hoewel de naam
anders doet vermoeden, hebben we hier toch te maken met een zweefvlieg die in
het geheel niet blind is!! Hoezo naamgeving?? Martin doet meerdere pogingen
deze zweefvlieg , met verwarrende naam, te fotograferen, maar telkens vliegt de
zwever weg als hij zover is. De aanhouder gaat ook hier uiteindelijk winnen!!

Tegen elven komt er een oproep van Kevin, of we onze bevindingen willen
toesturen. Als relatief oude garde kiezen we voor de makkelijkste (analoge) weg
en haast ik me snel met het formulier richting de administrateur, die meteen
met zijn telefoon een foto van het formulier maakt en ermee aan de slag gaat.
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We hebben dan nog een half uur tot de pauze.
Van de groep van Rebecca, Luuk en Martin H. horen we geluiden dat ze

in tijdnood verkeren, daar ze wel een half uur met het determineren van een
plantje bezig zijn geweest. Het plantje behoort tot het ingewikkelde geslacht van
de basterdwederikken (epibolia). Eigenlijk dus geen wonder, maar toch. Tijd is
hier geen geld, maar wel een broodnodige component om de gestelde limiet van
250 te halen.

Tijdens de pauze kan ieder even stoom afblazen en van zich af praten. Je kunt
er natuurlijk donder opzeggen dat het groepje van Rebecca opmerkingen met
een “hoog dubbele bodem gehalte” te horen krijgt over hun “tijdverspilling”,
“Zo halen we de 250 natuurlijk nooit.”

Meer serieuze onderwerpen komen ook op tafel, waarvan we de droogte crisis
(een van de vele) er even uitlichten. Ook op de Vlijertse Meden beginnen we
daar behoorlijk last van te krijgen. Het is een gebied dat van oudsher nattig
is. We spreken over mogelijkheden tot vernatting , bijv. het afstoppen van
drainage-buizen die in vroegere (vooruitgangs-) tijd zijn aangebracht in een van
de weitjes. De groep Wim L, Ben en Easger is verder (terecht) verbaasd over het
grote oppervlak (ongeveer 1,5 ha), dat bij deze challenge onder hun territorium
valt. Bij terugkeer om 11.30 uur rapporteert het drietal dan ook, dat ze nog
maar een heel beperkt blok hebben kunnen inventariseren. “We hebben gewoon
te weinig tijd”. Of te weinig manschappen. Tussen de verhalen door, klinkt
duidelijk het besef dat we na de koffie/thee nog goed aan de bak moeten.

Zondermeer kunnen we stellen dat de groepjes, al dan niet in dezelfde for-
matie, tot het gaatje willen gaan. Al is het natuurlijk wel verleidelijk voor de
floristisch ingestelde mensen zich even rond Jo te verzamelen, wanneer hij enkele
leuke vondsten rond de oude poel (met kwel) wil laten zien, denk aan water-
punge en rode waterereprijs. Een korte “aan de slag mensen” is voldoende om
de focus weer scherp te krijgen . Aan Kevin is de zware taak toebedeeld om de
tussenstanden vast te stellen en de einduitslag nauwkeurig te bewaken. Even
na de pauze komt de eerste tussenstand uit op 133. Rond 13 uur zitten we op
146.

De groepjes zijn dan nog druk in de weer om nieuwe soorten te vergaren.
Jo duikt nog een bosrand in, Wim L. en Luuk kammen een naastgelegen bos
uit. Zo is iedereen gemotiveerd tot het einde dat op 13.15 uur is gesteld. De
eindstand blijft een tijdje ongewis als bij een erg ingewikkelde finishfoto.

Tegen 18 uur zaterdagavond staat de teller op 205, maar zijn nog niet alle
waarnemingen binnen (sommigen moeten aan de hand van foto’s nog tot deter-
minatie komen). Uiteindelijk halen we het gestelde doel van 250 op een haar
na, maar net niet. Eindstand: 237. Knap resultaat, met dank aan het team.

Het voelt (in sporttermen uitgedrukt) zeker niet als een nederlaag, maar
eerder als een gelijk spel, waarbij we ook best had kunnen winnen, als ,als. . .

Vlak voor 14 uur was deze pittige uitdaging ten einde en gingen we met
opgeheven hoofd naar huis, met uitzondering van een drietal dat nog zin heeft
terug het veld in te gaan om een paar botanisch interessante planten beter te
bekijken.
Pure liefhebberij trekt gewoon aan het langste eind.
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Natuur. Foto Jan
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Natuur. Foto Jan

De schuur. Foto Jan
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De analoge lijst. Foto Jan
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Het resultaat. Foto Jan

Pauze. Foto Jan
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De deelnemers. Foto Jan

De deelnemers. Foto Jan
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De deelnemers. Foto Jan
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