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We vertrokken met zeven personen vanaf de parkeerplaats bij de Wakel. Een beetje onwennig 
gezien met de 1.5 meter afstand die we moetsen bewaren in verband met de Corona regels.  
Bij de start van de excursie was het wat bewolkt, later op de dag was de zon volop aanwezig.  

We liepen eerst het Bommelaspad af. Hier zagen we enkele juveniele roodborsttapuiten voedsel 
zoekend in de toppen van de alom aanwezige jeneverbessen.  
Op enkele plaatsen langs het zandpad holletjes van graafwespen waarvan er enkele snel heen en 

weer vlogen. Het was door gebrek aan regen ontzettend droog.  
Alle vennetjes die normaal water bevatten stonden droog. Een groep van 36 Grauwe ganzen 
kwam laag over ons heen gevlogen.  

Vervolgens naar het Buursermeertje gelopen. Het waterpeil stond ook hier erg laag, alleen in het 

diepste gedeelte stond nog wat water.  
Er vlogen veel waterjuffers, vooral Watersnuffel en Azuurjuffer. Bij de heideveldjes rondom het 
meer vele tientallen klokjesgentianen.  

Enkele jaren geleden zagen we hier nog verschillende eierleggende gentiaanblauwtjes. Dat was 
echter een maand vroeger. Nu waren we te laat. Er was ook geen eiafzet op de gentianen te 
zien.  

Op de bloemhoofdjes van de Akkerdistel werd op twee plaatsen een snuitkever gezien. Dit bleek 

na determinatie de Larinus turbinatus te zijn.  
Deze soort werd voor het eerst in 2004 in in Zuid Limburg waargenomen en is nu vrij algemeen. 
Larinus turbinatus heeft een zeer uitgebreid areaal en is bekend van Midden-, Zuid-, Oost- en 

Zuidoost-Europa en grote delen van Europees Rusland.  
Verder komt ze voor in Klein- en Centraal-Azië. De larven ontwikkelen zich in de bloembodem 
van de distels en verpoppen zich in de door vraat ontstane ruimte.  

De vraat van de larven in de bloemhoofdjes leidt tot een reductie van de hoeveelheid zaad die 
door de distel verspreid kan worden. Diverse Larinus soorten worden daarom wel ingezet bij de 

biologische bestrijding van distels.  
De volwassen kevers kan men vaak in aantal bijeen aantreffen op de bloemhoofdjes van de 
voedselplanten.  

Op een afgezaagde Den was een Netpluimpje te zien, een slijmzwam soort.  

We kwamen nog een leeg nest van de Eikenprocessie rups tegen, gevuld met de lege omhulsels 
van de rupsen.  
Inmiddels was de temperatuur opgelopen naar zo'n 27 graden. In een vermolmde paddenstoel 

had Bert een kleine kever gevonden, die hij later als een Boletenzwartlijfje determineerde. Dit is 
een vrij algemene kever die in en op paddenstoelen leeft.  
In de verte zagen we nog een aantal Hereford runderen lopen. Deze runderen begrazen het 

gebied.  

Op de terugweg naar huis, net buiten het gebied, vloog er een Tapuit mannetje voor mij uit. Hij 
ging even later fraai op een weidepaaltje zitten. Helaas lag mijn camera al in de kofferbak.  
Ondanks de droogte en de hoge temperatuur toch een geslaagde excursie in deze coronatijd.  



 

Waargenomen soorten 

Vogels 
Buizerd Grauwe Gans Groene Specht 
Grote Bonte Specht Holenduif Houtduif 
Koolmees Merel Roodborsttapuit 
Tapuit Zwarte Kraai 

Planten & Mossen 
Akkerdistel Amerikaans Krentenboompje Amerikaanse Vogelkers 
Beenbreek Blauwe Zegge Boerenwormkruid 
Borstelgras Bosaardbei Canadese Fijnstraal 
Duizendblad Dwergzegge Eenstijlige Meidoorn 
Fioringras Fluitenkruid Geel Nagelkruid 
Geknikte Vossenstaart Geoorde Wilg Geplooide Stokbraam 
Gewone Berenklauw Gewone Brunel Gewone Dophei 
Gewone Hennepnetel Gewone Klit Gewone Kropaar 
Gewone Reigersbek Gewone Veldbies Gewone Vuilboom 
Gewone Waternavel Gewoon Biggenkruid Gewoon Jakobskruiskruid 
Gewoon Robertskruid Gewoon Struisgras Greppelrus 
Grote Brandnetel Grote Wederik Harig Wilgenroosje 
Hertshoornweegbree Hondsdraf Hondsviooltje 
Hulst Jeneverbes Klein Springzaad 
Klein Vogelpootje Kleine Duizendknoop Kleine Leeuwentand 
Kleine Ooievaarsbek Klimop Klokjesgentiaan 
Kluwenhoornbloem Knolrus Koninginnenkruid 
Kruipwilg Liggend Hertshooi Liggend Walstro 
Moerasdroogbloem Moeraswalstro Muizenoor 
Pijpenstrootje Pilzegge Pitrus 
Rode Klaver Rode Schijnspurrie Ruw Walstro 
Schapenzuring Schildereprijs Sint-janskruid 
Snavelzegge Speerdistel Struikhei 
Tandjesgras Tengere Rus Tijmereprijs 
Tormentil Trekrus Vertakte Leeuwentand 
Vogelmuur Waterpeper Wilde Bertram 
Wilde Kamperfoelie Wilde Lijsterbes Witte Klaver 
Wolfspoot Zwart Tandzaad 

Paddenstoelen 
Bleek Breeksteeltje Doolhofzwam Gele Aardappelbovist 
Netpluimpje Sp. Roodbruine Slanke Amaniet Roodgerande Houtzwam 
Ruig Elfenbankje Vermiljoenhoutzwam Vroege Houtzwam 

Insecten 

Atalanta Azuurwaterjuffer Blinde Bij 
Boletenzwartlijfje Bruine Sprinkhaan Bruinrode Heidelibel 
Eikenprocessierups Gamma-uil Gewone Zakdrager 
Hooibeestje Kleine Vuurvlinder Larinus Turbinatus 
Ratelaar Watersnuffel 

 


