
                

De natuur in juni  (bloeimaand/hooimaand) in De Schammer, Polder Arkemheen,              

Putter zeedijk, Zouweboezem, Hoenderloo 

 In juni is het leven van de meikever nagenoeg gedaan. Partner is 

gezocht, eitjes gelegd, daarmee is hun natuurlijk plicht voldaan. 

We vonden ze massaal op de camping waar we verbleven. De 

larven van de meikever heten engerlingen en zijn de schrik van 

tuinders en boeren, omdat zij hun vraatzucht loslaten op de 

wortels van hun planten. Vogels zijn er gek op. 

 

In mei een fraaie vondst; het kleinste reigertje van Nederland, de 

woudaap. Helaas nogal verscholen in het riet (hun natuurlijk 

habitat), maar toch. Aap omdat hij als en aapje klautert in dunne 

rietstengels. Hij weegt niet veel. (50/150 gram -  31-36 cm). Met  

veren lijkt het nog heel wat. De rode kleur op de snavel heeft het 

mannetje in de paartijd. 

Het kleinste uiltje van Nederland, de 

steenuil leeft vaak rond boerenerven en 

broedt in holle bomen; is een holenbroeder. 

Er zijn 6 soorten uilen in ons land. 

De mooi gespikkelde 

zanglijsters voeren hun jongen 

vaak met wormen, maar ook 

met insecten en slakken e.d. 

 

 

Gevlekte orchissen zijn redelijk algemeen op nattig schraalland.          De rietorchis > lijkt er wel wat op. 

Ze zijn er in diverse tinten roze.            Deze staat gewoon in een stadswijk. 

 

 

 

 

Orchissen hebben een lip.                                                                            

Hier kunnen de insecten goed op                                                        

landen om nectar te tanken. 



De meerkoet heeft krachtige gelobde poten, handig bij het duiken naar voedsel. 

                                           Het visdiefje en de boerenzwaluw > trekken duizenden kilometers  

om hier  te nestelen. 

 

 

   Lijkt net een papegaaienbekje. 

De grote ratelaar is een halfparasiet                                                                                                                                  

die gras verdringt als het te massaal  kan                                                                                                                      

kan woekeren. 

 

De steeds minder voorkomende gewone wilde eend is de enige 

eend die snatert/kwaakt. Overige soorten fluiten, piepen of 

kraken. Het is ook de enige soort met een krul in de staart. 

Maar alleen bij het mannetje, de woerd. 

  De krakeend ♂ 

 

Grondelen 

 

 

 

Wilde eenden, krakeenden en alle talingen horen tot de grondeleenden. Zij 

zoeken hun eten, op zijn kop staand. Er zijn ook duik- en grazende eenden. 



De koningen van Frankrijk gebruikten de gele lis als inspiratie voor hun wapenschild 

= Fleur de lis =. Alleen is dat een lelie en minder mooi dan onze gele lis, die in het 

late voorjaar de waterkanten siert. Net als de orchissen heeft de gele lis een grote 

lip. Hierop zicht- en onzichtbare aanwijzingen voor de insecten, waar zij de nectar 

kunnen vinden. Dit lokkertje zorgt voor een perfecte bestuiving van de gele lis, 

resulterend in zaad uit een augurkvormige zaadknop. Zo heeft de natuur dat 

bedoeld!!    De grijze zandbij > heeft haar dijen vol met stuifmeel. 

 

 

 

En ik maar denken dat 

ik een wilde kat 

tegenkwam midden in 

het bos op de Veluwe. 

 

Rups van de Grote beer.             De grasmus zingt nog volop in juni.                                                                                                        
(Vlinder bron; wiki)    

De grauwe vliegenvanger jaagt vanaf een vast uitkijkpunt. Vliegt op en pikt een insect uit de lucht; en 

weer terug op de uitkijk. Hij is het neefje van de bonte vliegenvanger. 

 



Zwarte sterns overwinteren in West-Afrika en komen rond april 

hierheen om te broeden. Dat doen zij in moerassig gebied. Zij 

maken hun nesten op de bladeren van de krabbenscheer en de 

gele plomp. Soms worden ze geholpen door broedvlotjes neer te 

leggen. Deze zijn omkooid 

om predatoren weg te 

houden. Niet overal is de 

waterkwaliteit even goed 

voor de benodigde 

planten. In augustus 

maken zij de lange reis 

weer terug. 

Halfwas> 

 

 

Lieveheersbeestjes 

hebben net als andere 

kevers, vleugeltjes onder 

hun dekschilden. Ze kunnen goed vliegen, alhoewel 

we dat weinig zien. Het lijfje lijkt nog op die in de 

larvefase, die zij ook doormaken. Daarnaast zijn het 

enorme rovers. Zij lusten graag (blad)luizen. 

Sommige “verlichte” bedrijven gebruiken ze als 

biologische bestrijders van plaaginsecten. Scheelt 

een hoop gif!! 

Oeverlibel ♀        Bruin zandoogje op knoopkruid          De kleine vos, weinig gezien dit jaar 

 

Groene kikker 

 

 

 

 

 

 Mooi leven hebben hommels en bijen toch, de hele dag snoepen en tegelijk de bloemen bevruchten. 



De schermbloemige grote berenklauw is prachtig, maar ook gevaarlijk. 

Aanraking met zijn sap kan grote blaren veroorzaken. Hij wordt 

beschouwt als een invasieve exoot (uit de Kaukasus), omdat hij met zijn 

grote bladeren het licht wegneemt dat andere planten nodig hebben om 

te groeien. Daarentegen is het een bron 

van nectar voor deze honingbij. Het 

klontje aan zijn poot zit vol met stuifmeel. 

 

 

Stippelmotrupsen kunnen hele bomen kaal vreten, maar daarna groeit alles gewoon weer aan. De 

poppen hangen in grote spinsels, die een struik kunnen overdekken. Dit is de meidoornstippelmot. 

Wereldwijd zijn er zo’n 700 soorten. Soms hangt hun leven aan een zijden draadje. 

De laatste voorjaarszangers 

komen pas in mei. De                

<  spotvogel en de 

bosrietzanger > zingen dan 

wel de sterren van de hemel. 

Langdurig en zeer gevarieerd, 

imiteren zij ook andere vogels. 

   

 

 

  Groene groet van Gert en de gewone schorpioenvlieg

  


