
                

De natuur in juli  (hooimaand) in De Schammer, Waterwingebied, Polder Arkemheen, Putter 

zeedijk, Twente, Bad Bentheim, Oud Reemst 

De slechtvalk keek goed om  zich heen om te zien of 

er geen kapers op de kust waren. De zilvermeeuw 

werd vakkundig geplukt, waarbij de 

veren verwaaiden.  Eet smakelijk! 

       De huismus; zo gewoon, zo mooi! 

 

Beestjes, zomaar op bloemen en in het gras.  Er zijn in Nederland 14 soorten dikkopjes bekend. 

 

Zwartsprietdikkopje        Blinde bij                   Groene gaasvlieg             Groot dikkopje 

Jonge fuutjes varen graag mee op moeders                        

rug en kijken reikhalzend uit naar vader of                  

die nog een lekker hapje heeft. 

      Timoteegras bloeit met paarse bloemetjes > 

Zomer is ook slakkentijd. 

De braamsluiper > doet zijn naam eer 

aan. Leeft zeer verscholen en gaat als 

een van de 

eerste kleine 

zangertjes  

weer op weg 

naar Afrika.     

< De 

tuinfluiter lust 

ook bramen. 



Insecten en spinnen zijn er in zeer grote variëteit. Uitvergroot zijn het soms kleine monstertjes. 

 

Gevlekte smalboktor                Schorsmarpissa                           Wolfspin            Kraamwebspin

        

  

De purperreiger en de 

ooievaar zijn 

zomergasten. Binnenkort 

gaan ze weer op reis naar 

warmer oorden in Zuid-

Europa en Noord-Afrika. 

Nu nog even op jacht in 

de weilanden. 

 

Duizendblad is een algemeen voorkomend kruid. Genoemd naar 

de talloze kleine blaadjes aan het gevederde blad. 

Normaal wit, maar op zure grond soms diep roze. De 

Latijnse naam is Achillea millefolium (mille=duizend / 

folium=blad). Genoemd naar Achilles (Griekse held in 

de oudheid) die de wonden van zijn soldaten depte 

met een papje 

van het 

duizendblad. Het gold ook 

later nog als  

geneesmiddel. Is ook als 

ingrediënt voor bruine en 

gele verfstoffen bekend. 

Multifunctioneel dus. Staat 

zomaar langs de weg.    



Spreeuwen zijn opportunisten. Als de koe 

loopt, springen er insecten op, HAP weg! Da’s 

makkelijk shoppen. 

Niet elke jonge zwaan is een lelijk eendje, zoals in 

het sprookje. De witten op de foto, zijn de Poolse 

variant van de knobbelzwaan; de grijze is onze 

inheemse knobbelzwaan. Kruisingen zijn vanzelf 

ontstaan. Dat kan omdat ze dezelfde soort zijn. 

De fazantenhen past goed op of al het 

nageslacht wel goed eet. Ze blijven nog 

geruime tijd samen, tot ze groot genoeg zijn 

om zichzelf te verdedigen. De jonge haantjes 

beginnen  al 

behoorlijk te 

kleuren.            

Zo’n groepje 

heet een 

klucht. 

Zij zijn zg. nestvlieders. 

Bij de meerkoeten blijven de hormonen maar actief en zijn daardoor zeer agressief.                                                                                             

Het is geregeld knokken geblazen, als er weer een nestje aanstaande is.                                                  

Niet zelden ontstaan er verwondingen.                                                                                                                   

Zouden ze daarom van die vurige rode ogen hebben? 

 

Het is weer de tijd van de eikenprocessierups. Het 

lijken er dit jaar wel minder dan andere jaren. Zou de 

biologische bestrijding mede zijn vruchten af 

werpen? Koolmees en sluipwesp zijn er dol op. De 

rupsen doen hun naam eer aan en zijn eigenlijk ook 

best mooi. Jammer van die brandharen. Rechts het 

nest waar de rupsen 

groot worden. 

 

Zo maar te zien, 

anomien….. 



Roodborst en Winterkoning komen in juli langzaam op kleur en in de 

veren. Daarvoor is veel energie nodig. In deze tijd worden zij nog  

gevoerd. Zij zijn nestblijvers, afhankelijk van de oudervogels. 

   

Roodborsttapuiten zitten graag op een verhoogde plek, op zoek en jagend 

naar insecten. Man en vrouw zijn verschillend van kleur. Bij boomklevers is 

dat niet zo, hooguit is het vrouwtje iets fletser. Echte acrobaten, maar goed 

dat ze goed “kleven”. Alle vogels zijn in de rui, dus sowieso wat slordiger. 

< ♂ 

 

 

<♀ 

 

De mooi staalblauw glanzende 

mestkevers zijn belangrijk voor de 

recycling van organisch materiaal 

(poep), een belangrijke mineralenbron 

voor planten en bomen. Helaas worden 

ook deze bedreigd en wel door het eten 

van de mest dat vee uitscheidt. Hierin 

zitten tegenwoordig veel antibiotica, 

dat dodelijk is voor de kevers. Dat 

is een onzichtbare 

sluipmoordenaar. Morrelen we 

aan het bodemleven, dan 

morrelen we op termijn aan 

ons eigen voortbestaan!  

 

 

   Blauwe knoop              Zwarte toorts 

              

De mooie geelgors at zaadjes van het wegdek.             Groene groet van Gert                 Raadplaatje^  


