Verslag excursie Veldsnijder op 15 juni 2019 FWT - FLORON Twente
(Pieter Stolwijk)
Deelnemers: Jan Meutstege, Harvey Pearson, Andries van Renssen, Harry Scheper, Pieter Stolwijk, Otto Zijlstra.

Om klokslag 10.10 uur, terwijl de laatste regendruppels vielen, vertrokken zes floristen om
kilometerhok 247-468 (Veldsnijder) te onderzoeken. Het weerbericht van de dag ervoor had
langdurige regen voorspeld, maar zoals gebruikelijk bij de zaterdag-excursies van de FWT
was het weer (weer) geen belemmering.
Een stukje historie
Het hok dat we bezochten, was in de jaren 1993-1996 grondig bekeken (Peter Spee, Pieter
Stolwijk, Otto Zijlstra) met als resultaat 279 soorten in vier jaar. De leukste soorten uit die
inventarisatie kwamen toen uit het Veldsnijderven. Helaas beschikken we niet over detailcoördinaten uit die tijd, zodat we geen zekerheid hebben over de precieze vindplaatsen van
die soorten. 1
Er groeiden in het hok 12 soorten Zegge (Carex): Moeraszegge (C. acutiformis), Zompzegge
(C. curta), Stijve zegge (C. elata), Elzenzegge (C. elongata), Zwarte zegge (C. nigra), Dwergzegge (C. oederi subsp. oederi), Hazenzegge (C. ovalis), Blauwe zegge (C. panicea), Pilzegge
(C. pilulifera), Hoge cyperzegge (C. pseudocyperus), IJle zegge (C. remota) en Snavelzegge (C.
rostrata).
Overige waarschijnlijk in en om het ven groeiende soorten: Wateraardbei (Comarum palustre), Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), Vlottende bies (Eleogiton fluitans),
Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Melkeppe (Peucedanum palustre), Witte snavelbies (Rhynchospora alba) en Veenbies (Trichophorum cespitosum subsp. germanicum).
Verdere bijzondere soorten uit de vroegere inventarisaties: Tandjesgras (Danthonia decumbens), Zandblauwtje (Jasione montana), Trekrus (Juncus squarrosus), Ruige veldbies (Luzula pilosa), Borstelgras (Nardus stricta), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) en Heidespurrie (Spergula morisonii).
2019
Onze tocht voerde langs graslanden, akkers, zandwegen, bos en heide, en leverde maar
liefst 259 soorten op. Van de bijzonderheden van destijds hebben we vrij weinig teruggevonden, want het ven was niet toegankelijk en zag er bovendien zeer onaantrekkelijk en
overbemest uit.
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Onderstreept de soorten die we in 2019 terugvonden.
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Aan de zandwegen: Kleine leeuwenklauw (Aphanes australis),
Zandmuur (Arenaria serpyllifolia), Hazenzegge (Carex ovalis),
Pilzegge (C. pilulifera), Tandjesgras (Danthonia decumbens),
Grondster (Illecebrum verticillatum), Ruw vergeet-mij-nietje
(Myosotis ramosissima), Borstelgras (Nardus stricta), Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) en
Liggende klaver (Trifolium campestre).
Foto 1 Grondster

Op de heide en omgeving:
Trekrus (Juncus squarrosus),
Gagel (Myrica gale), Hengel
(Melampyrum pratense) en Koningsvaren (Osmunda regalis).
Nat bos en overige natte plekken: Moeraszegge (Carex acutiformis), Stijve zegge (C. elata),
Elzenzegge (C. elongata), Hoge
cyperzegge (C. pseudocyperus),
IJle zegge (C. remota), Ruw walstro (Galium uliginosum), Getand vlotgras (Glyceria declinata), Gewone waternavel (HyFoto 2 Liggende klaver
drocotyle vulgaris), Kluwenzuring (Rumex conglomeratus) en Moerasmuur (Stellaria uliginosa).
In een verlaten akker zagen we voor Twente minder algemene soorten: Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum), Sofiekruid (Descurainia sophia) en Bonte wikke (Vicia villosa).
Om de lijst te completeren heeft Pieter aansluitend aan het gezamenlijke deel nog een traject langs de weg Beckum-Haaksbergen gelopen.
Nabeschouwing
Het grote aantal soorten (259 in een dag) verhult enigszins de grote achteruitgang aan soorten van voedselarme, natte situaties. De teloorgang van het Veldsnijderven is hier grotendeels debet aan.
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Fauna
Terloops zijn een aantal faunistische waarnemingen gedaan:
Grote fopwesp (Chrysotoxum cautum)
Hooibeestje (Coenonympha pamphilus)
Platbuik (Libellula depressa)
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Distelvlinder (Vanessa cardui)

Foto 3 Grote fopwesp

Foto 5 Platbuik vrouw

Foto 4 Platbuik man
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