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Excursie Buurserbeek, 8-5-2021
De nacht tevoren was het weer goed koud en bij het uitlaten van de hond zag
ik ’s morgens vlekken in het gras die licht bevroren waren. Een bont tapijt van
subtiel afwisselend groen en grijzig bermgras, best mooi eigenlijk, maar wel fris.
Ook in onze groepsapp was de vraag daags tevoren al geopperd of er vanwege de
aanhoudende kou wel veel kans was om de beekrombout boven de Buurserbeek
te zien zweven. De excursie was met name georganiseerd om deze vroege libel
op te sporen. Hoe het ook zij, vol goede moed trokken we richting de Schansweg
in Buurse, het startpunt van onze tocht langs deze ruime beek.
De groep was deze keer duidelijk groter dan we de laatste tijd gewend zijn;
dit had te maken met het bezoek van een aantal leden van de Partij voor de
Dieren, afdeling Enschede, die graag een keer mee wilden met een excursie. Ze
werden door voorzitter Wim bij zijn aanvangspraatje in het bijzonder welkom
geheten. Eens te meer wees hij op de noodzaak al wandelende de vereiste afstand
in acht te nemen.
Via het poortje bij de brug gingen we op pad, als een lint in het veld. Het
knopig helmkruid stond op nog geen 5 meter afstand te pronken en was onze
eerste waarneming. Dit is een waardplant voor de helmkruidvlinder (niet moeilijk om te onthouden), waarvan de rupsen, in tegenstelling tot de uiteindelijke
vlinder, uitzonderlijk fraai en opvallend zijn. Enkelen waren al vooruit gesneld
(men was gretig), hadden de plant nauwelijks of niet opgemerkt (zie hieronder
het eerst lijstje) en ineens – gelet op de opwinding in de voorste gelederen –
hing er iets bijzonders in de lucht. Wat was er aan de hand?? De wielewaal was
te horen. “He, daar vliegt ie. . . Is dat ’m wel? Nee, daarvoor mist ie de gele
kleur”. De vogel die langs scheerde, had meer weg van een lijsterachtige, met
groot vraagteken wel te verstaan. Driftig werd er langs de beekrand geschouwd,
een oude wal met dito bomen. Rob, die aardig van wanten weet met het localiseren van vogels en ons in de genoemde app de meeste fraaie foto’s presenteert,
kon uiteindelijk een foto maken van een wielewaal. Alleen het geluid van de
Wielewaal is, wat mij betreft, al een hele belevenis. Zeker als je de vogel nog
nooit gezien hebt. Missie al geslaagd, zou je kunnen zeggen en we waren nog
maar net op pad.
Op voorhand kan ik verklappen dat de beekrombout zich niet heeft laten
zien, laat staan welke libel dan ook. Te koud nog. Toch zijn we nog best aan
onze trekken gekomen, voor elk was er wel wat wils zogezegd. Dat is telkens
het spannende van een tocht door het veld, je weet nooit wat je al dan niet
aantreft en vrijwel altijd is er wel iets onverwachts wat zich aandient. Deze keer
waren dat oa de schietmotten, ook wel kokerjuffers genaamd (Trichoptera) die
zich langs de beek vrij massaal lieten zien, waarschijnlijk omdat ze net waren
‘uitgekomen’. Als larve schijnen ze in het water te leven; na een popstadium
volgt dan uiteindelijk een volledige gedaanteverwisseling, zoals bij kevers en
vlinders. Ze kunnen vliegen en nemen louter water tot zich, zo las ik in mijn
Veld-encyclopedie. Best apart eigenlijk. Deze soort was heel mooi (blauwzwart?) gekleurd en valt onder meer op door de sprieten. Ze lieten zich goed
fotograferen, omdat ze lekker stil bleven zitten op de stengels.
Dit laatste geldt dan weer niet voor de vogels die erg druk in de weer zijn
in deze (broed-)tijd. Zo kon je de driftig heen en weer vliegende zwartkoppen
aanvankelijk nauwelijks herkennen door al hun gedartel. Dat gold ook een beetje
voor de grasmus, die zich ineens wel durfde te tonen. Heel mooi vogeltje (m.i)
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met zo’n gewone naam. Niet verwant aan onze huismus overigens. Vooral het
witte befje is kenmerkend, evenals zijn opvallende zang en zangvlucht.
Wat kwamen we onderweg zoal tegen (met dank aan de ingezonden spiekbriefjes van de beide Wimmen): Notidobia cilaris (de schietmotten), klein tasjeskruid, glad walstro, akkerhoornbloem (hier wat klein uitgevallen), blaartrekkende boterbloem, wielewaal (wel gehoord dus, niet gezien), vierbandspanner
onbekend (waarschijnlijk de genoemde spanner op de valreep), grasmus, zwarte
specht (heb ik zelf niet gezien), tuinfluiter, gewoon barbarakruid, smeerwortel
(kenmerkend voor vochtig terrein), gewone ereprijs, elzenvlieg, dolorus spec.,
donacia spec., wilde eend met kuikens, scherpe zegge of oeverzegge. Al met al
best een aardige lijst, maar nog geen waslijst.
Wim L voegde de volgende namen nog toe: akkerhommel, cordila spec.,
groen zuringhaantje, helina spec., bosmier onbekend, pinksterbloemlangsprietmot en tenthredo atra.
Bijna durf ik niet te memoreren, dat ik op mijn kladbriefje nog enkele andere
namen had genoteerd, waarvan ik er drie zal noemen: jacobskruiskruid, bijvoet
en vuilboom.
Ondanks de weining appetijtelijke naam van de laatste boom, is dit –volgens
entomologische kenners– voor insecten een waardevolle soort.
Naast deze primair focus op de aanwezige natuur, waren er ook deze keer
–met de gasten van de PvdD– plezierige onderlinge contacten en vonden er boeiende gesprekken plaats, onder meer over bladblazers, de jacht en het onderwijs,
waar bijv. het wandelen in het vrije veld (vroeger vaste prik) thans een steeds
lagere prioriteit lijkt in te nemen in de schoolagenda.
Voorzitter Wim sloot de excursie af en dankte de gasten voor hun deelname
en sprak als verwachting uit dat we wellicht het een en ander voor elkaar kunnen
gaan betekenen. Dat dit geen loze woorden waren, bleek al snel, toen een van
hen zich aanmeldde als lid van onze vereniging. Als afsluiting is nog leuk te
vertellen, dat door “huisfotograaf” Rebecca een foto van het bestuur is gemaakt
(voor de website), omdat we toevallig weer eens voltallig waren.
Tekst: Jan
Editor: WimB
Foto’s: Jan, Rebecca, Rob, WimL, WimB

3

De Buurserbeek. Foto Jan

Zoek de Wielewaal. Foto Jan
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Blaartrekkende boterbloem. Foto Rebecca

Gewoon barbarakruid. Foto Rebecca
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Wielewaal. Foto Rob

Oranjetipje. Foto Rob
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Grasmus. Foto Rob

Zwarte specht. Foto Rob
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Wie kijkt ziet wat. Foto Rebecca

Het voltallige bestuur. Foto Rebecca
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Schietmot/kokerjuffer: Notidobia ciliaris. Foto WimB

9

Bosmier. Foto WimL

Bladwesp: Tenthredo atra. Foto WimL
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Excursie. Foto Rebecca

Door het oerwoud langs de beek. Foto Jan
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