
De natuur in september  (herfstmaand/vruchtmaand) in Eerbeek/Veluwe, De Schammer,  

Waterwingebied, Moorsterveld 

Op de Veluwe klopten op een gegeven 

moment drie jonge grote bonte spechten op 

een boom (herkenbaar aan het rode petje), op 

zoek naar een vette larve. Grote bonte 

spechten zijn inmiddels zeer algemeen, ook in 

tuinen in de stad. Naar het voorjaar toe 

verdwijnt het petje en ontstaat er een rode 

streep bij  het mannetje in zijn nek. Het 

vrouwtje heeft dit niet. 

 

De gerimpelde spanner 

hoort tot de 

spannersfamilie (300 

soorten nachtvlinders in 

Ned.). Zij spannen bij het 

voortbewegen hun lijf, 

vandaar hun naam. 

             (Foto vlinder; wikipedia) 

 

Achttienvleklieveheersbeestje     4-vlekkig Aziatisch lieveheersbeestje       Veelstippig Aziatisch lievehb. 

 

 

 

 

 

 

Als de herfst begint, verschijnt ook de herfststijlloos. 

Deze is giftig. Zijn naam betekent, “nog geen bladeren 

bij de bloei hebbend”. Lijkt op een krokus. 

              Bandzweefvlieg                           

Zweefvliegen 

lijken 

bedrieglijk 

veel op 

wespen. 

 



Jonge snoek      Bruinrode heidelibel -  Zwartkopvuurkever (nimf) 

 

   

 

 

 

 

De bonte strandloper 

(zeekustvogel) is tijdens de trek 

wellicht verdwaald. Hier zit hij wat 

verwezen in een zoetwaterplas, 

De Schammer bij Amersfoort. 

 

 

 

Vindt wel nog een 

hapje. 

 

Nectar is in het najaar                                                                                     

een kadootje voor de                                                                               

gewone 

koekoekshommel. 

 

De paardenbijter > 

profiteert van een 

zonnige dag, hij is alleen 

een insecteneter. 

Mooie rover! 

Bessenschildwants   Wit oorzwammetje   Grauwe schildwants 



Bosandoorn          Dagkoekoeksbloem 

 

Tijdens het rijpen worden zaden van planten op een veelvoud van manieren “verpakt”, voordat ze 

aan wind, water en dieren worden vrijgegeven om verspreid te worden. Deze twee laten ze rijpen in 

een soort bekertjes. Fraai! 

Houtduiven stemmen hun broedtijd af, net als 

andere vogels, op de beschikbaarheid van voedsel. 

Voor hen is dat later in het jaar. Zij leven namelijk 

van granen en zaden (later rijp), bloemknoppen, 

groenten, fruit en kruiden. Dus zijn er nog laat 

jongen op het slordige takkennest. De houtduif is 

een van de meest talrijke vogels in ons land. 

Dit jonge gewone bosmuisje, 

onderzocht voorzichtig zijn 

omgeving. Was niet bang! 

 

De eenden komen weer op 

kleur, zo ook deze woerd 

wilde eend. 

“Even poetsen en ik ben 

weer het mannetje!”  

 

 

                  

                                           De natuur pakt altijd terug wat wij beschadigen. 



Harslakzwam    Tonderzwam 

 

 

 

 Zwavelzwam    Heksenboter 

 

Hout is een fijne voedingsbodem voor paddenstoelen. 

De wespspin maakt van haar 

prooi een mooi pakketje voor 

later gebruik. 

Groot platlijfje (rups)> is een 

mineermot. Zij graven 

tunneltjes (mijngangen) in het loof van 

bomen. Hieronder de schade van de 

kastanjemineermot. 

 

                  (Vlindertje >^: wikipedia)   

 

 

Raadplaatje 

 

   Groene groet  van Gert,  

   en de stippelmot 

 


