
De natuur in augustus, Dwingelderveld (Drenthe) en omgeving Amersfoort 

Wespspin/Tijgerspin met      

moerassprinkhaan   

    

< onderkant) 

 

 

Augustus was een prima maand voor het maken van insectenfoto’s. Om maar met de meest banale 

te beginnen; 

de strontvlieg   en de stalvlieg. Alle insecten hebben facetogen, eigenlijk  

meerdere oogjes bij elkaar. Zij hebben hierdoor geheel of 

nagenoeg 360 graden zicht. Veiligheid troef! 

Zo gewoon, zo mooi 

van dichtbij. 

    

Vlinders en Lvhb’s dus ook. 

 

            Bloemvlieg > 

De distelvlinder is een trekvlinder. De jongen trekken in het 

najaar naar Zuid-Europa, overwinteren daar, komen terug, 

zorgen voor nageslacht en sterven na een aantal weken. 

Met hun roltong zuigen vlinders nectar uit de 

bloemen. 

 

 

Nog even en we lopen weer met ons gezicht tegen een spinnenweb aan. 

Zoals bijv. van de gewone kruisspin.     

Juffers en libellen hebben tienduizenden deeloogjes in hun   

facetoog. Die zien dus erg goed.            Lantaarntje >  

          



   

Einde zomer zijn alle oudervogels in de rui en zijn er veel jonge vogels, die nog niet hun definitieve 

verenpak hebben. Bij deze Roodborsttapuit is dat niet zo goed te zien. Ik denk een jong dat op kleur 

aan het komen is. 

      Dit is een jong van de Winterkoning,  opstaande staart volgt.

  

 

 

 De kraaiachtige Roek heeft 

een kale plek bij zijn snavel. 

  

Soms wordt er tot laat in het seizoen gebroed, zoals bij de grauwe vliegenvanger. 

Totaal niet schuw, wachtte ze tot ik weg ging, zodat zij haar jongen kon voeren. 

Pa hield de 

wacht. 

 

 

 

 

      Torenvalk (vrouwtje) 

Kneuenpaar 

    Fazantenhaan 

 

Rups en imago van Witte tijger. 

 (=nacht=vlinder geen eigen foto)   Kleine rode weekschild / Soldaatje 

 

 

    



Rups en (nacht)vlinder van de grauwe monnik 

 

Citroenvlinder (vrouw), op grote ratelaar 

/ halfparasiete plant. 

Bruine kikker (in de thuisvijver) 

 

 

 

 

 

 

Zweefvliegen                      Gewone poelslak >^ 

< Snorzweefvlieg 

 Grote langlijf 

Vliegende (weg)mieren. 

Eenmaal per jaar 

bevruchten zij de nieuwe, 

uitzwermende  koningin. 

Deze zitten in je tuin. 

Menuetzweefvlieg    

 

 

 

 

 

 

Roestbruine kromlijf op speerdistel 

 



Pa Grauwe klauwier hield zijn jongen goed in de gaten 

HONGER!! 

    Landkaartje in zomerkleed 

 

 

     < 

Hongerwesp legt zijn eitjes  Bruine sprinkhaan 

in een ander insect.  

Zie haar lange legboor. 

Parasitair insect.  

    

  

Grote spinnende watertor 

Larve stadium(8 cm). 

De wilde peen lokt insecten voor bevruchting van zijn vele  witte 

bloempjes, door het minuscule rode bloempje (5 mm) in het midden. 

De wenkvlieg (5 mm) is een van de bevruchters.  

 

  

   

 

 

Tangpantserjuffer 

 

 

 

    Kegelbijvlieg 

 Hopelijk was de moeite waard. 

  Groene groet van Gert.    


