
De natuur in september, Zuid-Hollandse kust, Moorsterveld en omgeving Amersfoort 

 

Groene kikkers hebben door vermenging ook andere kleuren. Deze is kleurecht. 

 

  

 Groene 

rietcicade > 

 

     (8 mm) 

 

 

 

De Moerassprinkhaan lette niet goed op. 

           Rododendroncicade>

  

    (8 mm) 

 

 

 

De bochelvlieg wordt 

uitgezogen door een wesp.                 Parende bromvliegen. Je kunt de  Franse veldwesp 

Houd de wespen in ere!  haren tellen. 

  

  

 

Grote wederik >> 

 



Het najaar is de tijd van de bessen. Bessen zijn de reden dat veel vogels in eigen land overwinteren. 

Ook wintergasten profiteren ervan. Wintervoedsel bij uitstek. Veel bessen zijn rood. Ik kon niet 

vinden waarom, maar waarschijnlijk omdat de rode kleur goed opvalt. Overigens 

zijn niet alle rode bessen eetbaar. Vogels weten dit van nature. Wel is de ene rode 

bes lekkerder (of giftiger) dan de andere. Pas als alle bessen min of meer op zijn 

vergrijpen vogels (vooral lijsterachtigen) zich aan de bessen van de Gelderse roos >. 

Om die reden hangen die tot diep in de winter nog aan de struiken. “Smakelijk”! 

Vuurdoorn          Meidoorn       Rozebottel            Kamperfoelie 

 

Jonge houtduif op de lijsterbes           Ekster snoept van duindoorn 

  

 

 

De kleine watersalamander heeft een strategie om zijn belagers te misleiden. Hij gaat over tot 

verstijving (rigor). Of dat verstandig is, is maar de vraag. Ik kon hem zo oppakken.           Juveniel  

 

Tijgerspin met eicocon 

   Rietkruisspin 

 

 



Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje / Larvestadium / popstadium 

  

 

       

 

Weidelangpootmug >

 Steenrode heidelibel    

                        

              Kruisspin >                                                                                                        

 Driehoekzweefvlieg

 Wilgenhoutrups (10cm)^  

     
    (Vl. geen eigen foto) 

          

Op de wereld zijn er ruim 10.000 wantsen. In Nederland zijn er 617 gedetermineerd. Wantsen 

hebben, naast de algemene kenmerken van insecten, een steeksnuit (rostrum) waarmee 

plantaardige of dierlijke prooien worden leeggezogen. Achter het halsschild bevindt zich bij de 

meeste wantsen een duidelijk zichtbare driehoek, die naar achteren gericht is. 

Larve groene schildwants          Imago groene schildwants           Roodpootschildwants         Grauwe schildwants        Zuringrandwants 

 

           

Gewone braam           Dauwbraam van heide en duin     Koolmees 

 

            

Blauwe reiger zonnend           
De roze braam wilde nog 1x bevallen                   

           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rostrum_(anatomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halsschild


 Nog jong leven half september.  

Boerenzwaluwen voor het laatst  20/09 gezien. 

  Nijlgans met jong       

                              

          

De ouders zijn er klaar voor de 

reis naar Afrika  

      

Fuut met halfwas jong 

De zilvermeeuw doet er vier jaar over om zijn prachtkleed te krijgen.  

  

              Blauwe            

      zeedistel 

 

 

 

Gamma uil op zonnebloem 

 

 

 Zaadpluizen van het 

 Wilgenroosje. 

 Kunstwerkje! 



De natuur heeft voor elk leven ook een bedreiging bedacht; voor het natuurlijk evenwicht. Volgens 

natuurvorser en ontdekkingsreiziger Charles Darwin; “Survival of the fittest!” De sterkste en/of 

best aangepaste van een soort blijft in leven en zorgt voor gezonde nakomelingen. 

Een paar “overlastigen” 

De els heeft het maar moeilijk met het staalblauw glanzende 

elzenhaantje. De mooie kevertje bestaat het een elzenboom 

volledig kaal te vreten. Niet in zijn/haar eentje natuurlijk.  

 

 

 

 

 

 

Nog zo’n schatje; de beukenblad galmug. Deze ruim 
vier mm grote mug is een van de grootste galmuggen 
die in Europa voorkomen. Deze galmug veroorzaakt 
de ruim één cm grote gallen aan de bovenkant van 
beukenbladeren.  

 

Nog een dan…… 

De Spaanse- of rode wegslak. 

De plaag van de natte zomer.      

                  (Mug en larve zijn geen eigen foto) >                              

Naaktslakken, brrrr….als je er op stapt…. 

Eikapsel van de slak 

 

Het was een maand met 

heel veel moois om ons 

heen. 

Met groene groet, Gert 


