Verslag excursie Sibculo (239-499 en 240-499) op 3 september 2022
FWT - FLORON Twente

Wytze Boersma
Deelnemers: Wytze Boersma (coördinator), Ruud Kuipers, Andries van Renssen, Harry
Schepers, Jo Schunselaar, Pieter Stolwijk, Ben van Veenen en Otto Zijlstra.

Km-hok 24-499

Km-hok 239-499

Vooraf dacht ik dat er niet veel belangstelling voor deze excursie zou zijn. Het warme weer,
de droge bruine bermen, op papier niet al te aantrekkelijke hokken en de afstand naar
Sibculo waren mogelijk belemmeringen om te gaan. Tot mijn verbazing waren er toch nog 8
deelnemers voor de excursie.
Twee km-hokken (239-499 en 240-499) stonden op het programma om onderzocht te
worden . Vanaf 2010 zijn er maar weinig waarnemingen in deze hokken gedaan. Van km-hok
239-499 zijn er totaal 353 soorten bekend en van het andere hok 296 soorten. Opmerkelijk is
dat Victor Westhoff in 1943 146 waarnemingen heeft genoteerd in km-hok 239-499. De
meeste waarnemingen zijn door Corrie Abbink gedaan tussen 1994 en 2013.
We zijn begonnen met km-hok 239-499. Eerst een paar straten van Sibculo bekeken. Hier
werden de meeste algemene soorten genoteerd. Het is wel opvallend dat vele soorten in
droge toestand nog goed herkenbaar zijn. Hierna via het Mountain Bike pad het bos in.
Gelukkig hadden we weinig last van de Mountain bikers. Bij de vijvers zagen we, naast de
gewone soorten zoals Riet (Phragmites australis), Grauwe wilg s.l. (Salix cinerea) en
Wolfspoot (Lycopus europaeus), ook Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Drijvend
fonteinkruid (Potamogeton natans) en Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) staan. In het
bos vonden we Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum) en ook Tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus).

1

Hierna over het strand van het bungalowpark “De Vlegge” en een pad naar de N341.
In de droge berm naast de provinciale weg vonden we Zilverhaver (Aira caryophyllea),
Vroege haver (Aira praecox), Zandblauwtje (Jasione montana), Muurpeper (Sedum acre),
maar ook Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), Peen (Daucus carota), Klein
tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) en Buntgras (Corynephorus canescens).
Hierna een klein deel van km-hok 240-399 bekeken. Opmerkelijke soorten in dit hok zijn:
Viltganzerik (Potentilla argentea), Stijf havikskruid (Hieracium sect. Tridentata),
Boshavikskruid (Hieracium sect. Sabauda), Zwarte toorts (Verbascum nigrum) en Klein
kaasjeskruid (Malva neglecta).
Totaal zijn in km-hok 239-499 140 soorten genoteerd. Hiervan zijn er 19 nieuw zoals:
Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia), Tandjesgras (Danthonia decumbens),
Boshavikskruid, Klein tasjeskruid, Moeraswederik.
In m-hok 240-499 zijn 101 soorten gevonden. Hiervan zijn 15 soorten nieuw zoals: Hoge
fijnstraal (Erigeron sumatrensis), Klein kaasjeskruid; Postelein (Portulaca oleracea),
Zandzegge (Carex arenaria), Boshavikskruid en Klein tasjeskruid. Dat Alsemambrosia en
Hoge fijnstraal nieuw zijn voor deze hokken is begrijpelijk. Voor 2000 waren deze soorten
niet zo algemeen.
Zoals te verwachten was waren er ook weer “discussie soorten”. Dit zijn soorten waarover
verschil van mening is. Om tot goed resultaat te komen moeten deze soorten m.b.v. de flora
gedetermineerd worden. Dit is ook nuttig om de kenmerken nog eens na te gaan.
Zoals het verschil tussen Stijf- en Boshavikskruid. Het doorslaggevend kenmerk is de
beharing van de bloembodem. Boshavikskruid heeft een behaarde bodem.
Dan was er ook discussie over Buntgras en Hard zwenkgras (Festuca brevipila). Als er geen
bloeiende bloemen aanwezig zijn kan men het beste de vegetatieve grassentabel gebruiken.
Het tongetje van Buntgras is 2 tot 4 mm lang en die van Hard zwenkgras is korter dan 0,5
mm. Hiernaast is het blad van Buntgras boven sterk geribd en behaard.
Andries heeft thuis nog een zegge gedetermineerd en kwam uit op Zompzegge (Carex
canescens).
Omdat dit de laatste excursie van het seizoen was, hebben we bij het museum “Zichtbaar
Verleden” van Sibculo een kop koffie gedronken en nog even nagepraat.
Al met al een mooie excursie op een warme dag.
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