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Excursie Buurserzand
Plaats van samenkomst was de parkeerplaats van het Buurserzand aan de Stendermolenweg, aanvangstijdstip 10 uur. Iets voor 10 uur was ik ter plekke en zag
Rob komen aanrijden, hij deed snel even het raampje open en was al druk in
de weer: “ik heb een zwarte ooievaar gezien en probeer nog wat meer foto’s van
’m te maken”. De vogel was nl. een andere kant uit gevlogen. Fotograaf in de
achtervolging.
De excursie begint, zeker voor hem, op het moment dat je ter plekke bent
en niet pas op de afgesproken tijd. Bij terugkeer op de parkeerplaats kan hij
de zeldzame zwarte ooievaar op zijn camera-scherm laten zien. Een heel goed
voorbeeld van “je moet het ijzer smeden als het heet is”.
Terwijl de groep (4 man, in letterlijke zin / enkele vaste deelnemers waren
verhinderd ) compleet is en we nog wat aan het uitwisselen zijn, is Rob zijn blik
al weer omhoog gericht, waar hij meent een klauwier te zien. De geschoten foto
geeft echter deze keer geen uitsluitsel . Het zou ook een grauwe vliegenvanger
kunnen zijn. Kortom, de excursie is nu voor de hele groep van start gegaan en
we gaan het heideterrein op.
Al is de groep klein, je voelt wel de gedrevenheid eens goed op zoek te gaan
naar de heidevlinder (tegenwoordig spreekt men over heivlinder). De eerdere
excursies dit jaar was het eerder regel dan uitzondering dat we het beestje dat
we graag wilden opsporen maar niet in beeld kregen. Hoe zal het ons deze keer
vergaan? Het weer zit voor de afwisseling eens mee, aangename temperatuur,
zonnig, de wind mocht eigenlijk geen naam hebben.
Het boomblauwtje fladderde al direct om ons heen, maar was niet erg gewillig
om zich te laten snappen. Het zal niet verbazen, dat al gauw een van ons riep
‘hier vliegt er een’, maar bij nadere beschouwing bleek het toch niet zeker.
Een andere heidebewoner diende zich al wel vlot aan en eentje die bij deze
habitat hoort. Toch wekte deze libel direct verwondering en riep vragen op, want
is dit nou de zuidelijke heidelibel?? De telelens van Rob bracht duidelijkheid
en bevestigde het vermoeden. Voor hem de eerste zuidelijke heidelibel van dit
seizoen. Het begin is hoopgevend en wie weet hebben we vandaag dan eindelijk
eens het geluk wel doel te treffen.
Al lopende in de heide zoemde het van de bijen en sprongen de sprinkhanen
om je benen, maw. de insecten dartelden en vlogen links en rechts om ons heen.
Ja ja, daar is ie dan, de heivlinder in eigen persoon en dit eerste beestje (er
volgen er nog een paar) is niet de beroerdste en laat zich, goed verstopt op de
stam van een eik, gewillig fotograferen.
Hier hebben we meteen een bijzonder kenmerk te pakken, deze dagvlinder is
vermaard om zijn weergaloze schutkleur (Reader’s Digest encyclopedie). Zo kan
het gebeuren dat men een groepje heidevlinders ziet opvliegen, maar dat men
de dieren na het neerstrijken niet meer terug kan vinden. Ook wordt vermeld,
dat ze op de grond een zodanige positie ten opzichte van de zon innemen, dat
ze geen schaduw werpen. Ze schijnen graag op gesteente of zand te zitten, want
nadat ze de voorvleugels tussen de achtervleugels hebben geborgen smelt hun
schutkleur ahw. samen met de ondergrond. Ook is het vermelden waard dat de
heidevlinder het grootste zandoogje is dat in onze streken voorkomt.
Terug naar het aanhoudende gezoem van de vele wilde bijen, wat positieve
opmerkingen in de groep deed opborrelen. Het is sowieso een genoegen in het
Buurserzand rond te struinen. Wat een mooie eiken, zelfs de jeneverbessen zijn
2

te bewonderen, wat een mooie perspectieven om je heen. Toch vielen er ook
zorgelijke geluiden, bijv. over de vergrassing, die toch wel vrij algemeen om
zich heen grijpt. Ondanks de runderen, ik geloof Schotse Hooglanders, die er,
gelet op de stevige koeienvlaaien, rondlopen. Ook de diversiteit van insecten
zou volgens onze voorzitter Wim toch echt niet te vergelijken zijn met vroeger.
Ook het heikele punt van de verzuring passeert even deze wat sombere revue.
Niet voor niets zijn onlangs werkzaamheden in het Buurserzand gestart om het
gebied weer wat natter te krijgen, hiervoor worden onder meer sloten ondieper
gemaakt.
Terug naar onze wilde bijen, die we overigens overigens niet op naam hebben
gebracht. Dat is ook echt een ingewikkelde werkje, denk alleen al aan het gegeven dat er meer dan 300 verschillende wilde soorten in ons land zijn. Bovendien
kunnen ze erg druk in de weer zijn, zodat je nauwelijks de tijd hebt om ze goed
in het vizier te krijgen. Het determineren is dan ook een hele kunst en vraagt
de nodige verdieping en kennis. Één van onze leden is gespecialiseerd in bijen,
maar is niet in gelegenheid hier aanwezig te zijn.
Ook aan planten zijn we niet toegekomen, met uitzondering natuurlijk van
de klokjesgentianen, die we op dezelfde plek als vorig jaar langs het looppad
aantroffen . Het aantal is relatief beperkt, maar wat vallen ze op in een heideveld. Via de telelens ontdekten we zelfs een snuitkever op de rand van het
blauwe klokje.
In vergelijking met vorig jaar viel oa. op, dat er in de plassen/meren een
behoorlijke hoeveelheid water stond. Met de verrekijker het wateroppervlak aftastend dwarrelde het van de juffers en libellen. De vele regen van de laatste tijd
zal hier een handje geholpen hebben, maar verhult tegelijkertijd de verdroging,
ook van dit heideterrein. Bovengenoemde poging tot vernatting is niet uit de
lucht gegrepen.
Tot slot, een samenvatting (met dank aan Kevin), van wat we zoal aantroffen: zwarte ooievaar, boomblauwtje, zuidelijke heidelibel, hooibeestje, paardenbijter, meerdere soorten heidelibellen, blauwvleugelsprinkhaan (veel soorten
sprinkhanen niet op naam gebracht), zwarte heidelibel (nooit eerder gezien!),
citroenvlinder (heel vaak gezien!!), de heivlinder (niet te vergeten), vuurlibel,
meerdere zandoogjes, bijenwolf, blinde bij, bruinrode heidelibel, citroenpendelvlieg, doodskopzweefvlieg, heidezandbij ,knopsprietje , tengere pantserjuffer,
bonte specht, grote keizerlibel, kleine vuurvlinder en als kers op de koeienvlaai
een hoornaarroofvlieg.
Na ruim 2 uur rondden we deze geslaagde excursie af.
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Buurserzand. Foto Jan

Bijenwolf. Foto Kevin
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Bruinrode heidelibel. Foto Kevin

Citroenpendelvlieg. Foto Kevin
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Doodskopzweefvlieg. Foto Kevin

Kleine vuurvlinder. Foto Kevin
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Knoposprietje. Foto Kevin

Blauwvleugelsprinkhaan. Foto Rob
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Grauwe vliegenvanger. Foto Rob

Heivlinder. Foto Rob
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Hoornaarroofvlieg. Foto Rob

Klokjesgentiaan. Foto Rob
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Vuurlibel. Foto Rob

Zwarte ooievaar. Foto Rob
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Zuidelijke heidelibel. Foto Jan
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Boomblauwtje. Foto WimL
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Heivlinder. Foto WimL

Jeneverbes. Foto Jan
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Excursie. Foto Jan

Actie!. Foto Jan
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