
                

De natuur in augustus  (oogstmaand) in De Schammer, Bloeidaal, Waterwingebied, 

Moorsterveld, Elburg, de Dinkel en thuisomgeving 

 

De natuur is haar voorraadkast alweer aan 

het vullen. De merel maakt er dubbelop 

gebruik van. De lijsterbes doet zijn naam eer 

aan. 

 

 

 

 

 

 

De ooievaars zijn zich aan het voorbereiden voor de 

najaarstrek naar Zuid-Europa of Afrika. Beetje stretchen helpt 

dan. Het zal je schoorsteen maar zijn. 

 

< Segrijnslak 

 

 

 

 

 

 

 

Heesterslak Zwartgerande tuinslakken ^>  zijn er 

in verschillende kleuren. Bij warm weer sluiten zij hun opening 

met een slijmlaag. Hiermee 

voorkomen zij uitdroging. 

         Kleine roodoogjuffer 

 

 

 



Bloedrode heidelibel 

Libellen dragen hun vleugels in rust 

zijwaarts. Bij juffers liggen ze dan 

langs hun lijf. 

Hiernaast schuilt een libel op de 

rode ogentroost>. Ogentroost werd 

vroeger gebruikt om branderige 

ogen te verkoelen. Het zijn kleine 

juweeltjes van dichtbij. In de 

volksmond ook wel “klaaroog” 

genoemd. 

Stijve 

ogentroost> 

 

                   

 

 

 

 

Groene schildwants      Pyjamaschildwants 

 

 

Dezelfde kleuren, maar toch heel verschillend.                Van nectar zoeken slijt je!   Distelvlinder    

 

          Gehakkelde aurelia        Kleine vuurvlinder      Kleine vos              

 

 

Akkerdisteldansvlieg 

     De witte variant van de  

buizerd jaagt graag in het open veld. 



 

Er zijn in Europa veel variaties in gele kwikstaarten. In Nederland komen alleen deze twee als 

zomergasten voor. De grote gele kwikstaart foerageert graag aan stromende beekjes. De “gewone” 

gele kwikstaart liever op akkerland/bouwland. 

     

De van oorsprong Zuid-Europese 

Casarca komt steeds vaker als 

standvogel bij ons voor. Nu in de 

rui.  Klimaatverandering? 

   

         Groene kikkers 

        Kluitje, gezellig! 

 

De reebok is altijd alert. 

 

Ook in een droge zomer zijn er 

paddenstoelen. Organische resten 

moeten verteerd worden. 

         Groene koperzwam 

     

          Zwavelzwam 

De pimpelmees baddert 

graag, kan het water goed 

gebruiken, deze zomer. 

 

 

Zijdeachtige beurszwam 



Deze wesp nam het ervan op de zoete bramen. 

 

   

In dit lange zomerseizoen kunnen IJsvogels soms 

wel vier nestjes groot brengen. Een topprestatie!, 

of een kwestie van gewoon doorgaan?  Het zijn 

prachtige vogels, deze blauwe schichten. Vader ijsvogel (blauwe snavel) houdt de wacht bij het nest, 

al maanden lang. 

 

Mieren zijn net boeren, zij houden bladluizen om ze te 

melken. Dit zijn zwarte wegmieren. 

Als dank voor de bescherming van de bladluizen, mogen de 

mieren ze melken. Dit doen de mieren door met hun 

pootjes op het achterlijf van de bladluis te tikken. Na een 

tijdje verschijnt er dan een druppeltje honingdauw. De 

mieren nemen dat mee naar hun nest voor hun kroost en 

zichzelf. 

 

Raadplaatje? 

 

Groene groet van Gert 


