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                                                                                                                             Grote keizerlibel (foto: Huub Loete)

Jonge Rietgors (foto: Huub Loete)

Observatie Grote keizerlibel

door Huub Loete

Eind juli was ik bij een klein plasje
naast de Boschmolenplas met een
mooie Rietkraag, waarin Kleine
karekieten en Rietgorzen met uitge
vlogen jongen zaten. Ik struinde
rustig rond in de hoop er iets aar
digs voor de lens te krijgen. 
In het Riet en in de grotendeels nog
niet gemaaide weide eromheen,
hielden zich ook behoorlijk wat li
bellen op. Een Grote keizerlibel die
langs kwam vliegen, viel op omdat
hij een flinke prooi tussen zijn
poten klemde. Op zo'n 15 meter af
stand ging hij ermee in het gras zit
ten. Voorzichtig kwam ik een stuk
je dichterbij en toen zag ik dat de
prooi eveneens een libel was, die op
de vleugels na, geheel werd opge
peuzeld door de Grote keizerlibel.
Een indrukwekkend schouwspel!
Mijn kennis van libellen is niet
groot en gelukkig kan ik met mijn
telelens ook aardig in het macro-

bereik uit de voeten. Zo was het
mogelijk om een aantal foto’s te
maken, waarop het onfortuinlijke
slachtoffer voor determinatie te
herkennen was. Het bleek een

Bloedrode heidelibel te zijn. 
En ja, ook de vogels kwamen mooi
voor de lens, zoals bijgevoegde
jonge Rietgors.                    
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deel 3 van 3; graantassen bouwen
door Pierre Theunissen

Als het graan droog genoeg werd
bevonden, werd het óf naar binnen
gehaald en in de schuur bewaard,
óf, wat meestal gebeurde, op het
veld in een grote berm gezet. Zo’n
kant en klaar bouwwerk zag er van
afstand uit als een Afrikaanse hut.
Dat moest wel gekund zijn; het
graan moest immers altijd droog
blijven in de graantas (hooimijt).
Daar was ervaring en vooral in
zicht bij nodig.
Begonnen werd met een bodem van
takkenbossen voor de ventilatie en
om te voorkomen dat de onderste
schoven met de grond in aanraking
kwamen. Dan volgde de rest. Het
centrum moest altijd iets hoger lig
gen dan de buitenkant om inrege
nen te voorkomen. De schoven
werden met de halmen naar binnen
gelegd en met de ondereinden naar
buiten. Dat gebeurde laag voor
laag, steeds in de rondte werkend.
Elke laag werd een klein stukje ver
der naar buiten gestapeld, ook dit
weer om inregenen te voorkomen.
Bij een bepaalde hoogte, meestal
rond de drie meter, werd begonnen
met het dak. De lagen werden in

Graantassen (foto: Pierre Theunissen)

Zaaien en oogsten

kleinere kringen gestapeld, waarbij
minutieus erop gelet werd dat het
centrum steeds hoger bleef dan de
rand. Het dak eindigde in een punt
en werd bekroond met een laag
recht stro van een voorgaand jaar.
Als de tas lang moest blijven staan,
tot in het voorjaar bijvoorbeeld,
dan werd het hele dak afgedekt met
zo’n laag stro. Het geheel werd
vastgezet met touw of ijzerdraad en
houten pennen.
Op een gegeven moment kwam het
tijdstip van dorsen. Oorspronkelijk
gebeurde dat met een vlegel. Een
steel met aan één einde een lang
werpig, rond, enigszins spoelvor
mig gevormd stuk hout, bij voor
keur berkenhout, omdat dit licht is
en niet gemakkelijk scheurt. Dat
werd met leren riempjes flexibel
aan de steel bevestigd.
Het mooiste ritme krijgt men met
drie dorsers. Het oh zo mooie rit
mische geluid dat vaak uit een
schuur kwam klonk: tik-tak-tok-
tik-tak-tok, enzovoort. De dors
vloer moest van leem zijn, dat
voorkwam dat korrels werden plat
geslagen. Beton en stenen waren to
taal ongeschikt. Een lemen vloer
gaf ook een wat doffer, aangena
mer geluid. Je mocht (of moest) al

jong meedoen; dorsen leren. Je
kreeg een vlegel met een aangepaste
lengte en hup in de kring en probe
ren in het ritme te komen. Maar er
werd niet bij verteld dat je een be
paalde draaiing moest maken om
de goede zwaai te krijgen. Dus al
snel gebeurde waar de anderen in
de kring op gewacht hadden. Met
een krakende dreun knalde de vle
gel tegen mijn voorhoofd. Er gaat
niets boven praktijkonderwijs; dat
leert snel. Afstand schatten is van
levensbelang! Na een kwartiertje
was het ritme weer perfect.
Een andere oude dorsmethode was
met een paard, dat in een manege
liep. Die bestond uit een draai-ele
ment, dat door het paard in bewe
ging werd gebracht. Vanuit het
draai-element werd via tandraderen
een lange as in draaiing gebracht,
die door een opening in de muur
van de schuur een grote trommel in
beweging zette. Die stond rondom
vol ijzeren pinnen, die tussen pin
nen onder op de starre bovenkant
van de machine draaiden. Zo’n
dorsmachine heette een “hekelma
chine”. Levensgevaarlijk! Praktisch
onbeschermd draaide alles met
grote snelheid zolang het paard zijn
rondjes liep. De gedorste korrels
vielen in een bak samen met heel
veel versnipperde aren en stro-res
ten. Dat geheel moest dan nog ge
reinigd worden. Dat kon bijvoor
beeld met een wan. Dat was een
fijn gevlochten grote bodem met
iets oplopende randen, waarvan de
voorzijde vrij vlak was.
Door een op- en neergaande bewe
ging werd de inhoud, in dit geval
het te reinigen graan, iets opgewor
pen en weer opgevangen. Door de
luchtstroom die zo ontstond, wer
den geleidelijk de ongerechtigheden
weg geblazen. Deze methode werd
meestal toegepast om kleine hoe
veelheden te schonen.
Op alle boerderijen was ook wel
een wanmolen te vinden. Dat was
een houten kast met aan één zijde
een flinke zwengel, die een as met
vleugels rond deed draaien. Die
vleugels brachten een luchtstroom
op gang die er aan de open voorzij
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de werd uitgeblazen. Boven op de
wanmolen was een grote bak ge
monteerd met een open voorzijde,
die tijdens het draaien een heen- en
weergaande beweging maakte. Het
in de bak gestorte mengsel werd zo
geleidelijk naar voren bewogen en
viel dan in partjes in de lucht
stroom. De ongerechtigheden wer
den zo weggeblazen en het graan
viel op een rooster en kon vervol

gens worden opgevangen. Ook dat
was een stoffig werkje.
Tegenwoordig kent men dit alle
maal niet meer. In musea kan men
al die werktuigen en gereedschap
pen nog wel bewonderen, verfoeien
of er bij staan mijmeren en fantase
ren. Nu komt in de oogsttijd de
loonwerker met ‘Claas’ voorbij,
bijna zo groot als een fabriek en in
één arbeidsgang wordt gemaaid,

gedorst, het stro in balen geperst,
geschoond en gelijk in bulk opge
slagen. Stoffig is het nog wel, ver
moeiend niet meer. De machinist
kan met witte kraag en rode strop
das in zijn stofvrije cabine naar mu
ziek luisteren. Als mijn over-opa
dat nog eens kon zien!
Waarschijnlijk zou hij zeggen: leg
mij maar weer terug.

Omgeving de IJzeren Man

Grote weerschijnvlinder (CC BY-SA 2.0 foto: Bernard Dupont)

door Leo Koster

Op zondag 18 juli 2021 moest ik in
Weert zijn; op deze middag werd
onder meer aandacht geschonken
aan de opening van de Klimaattuin
bij het Natuur- en milieucentrum
De IJzeren Man. Veel mensen ken
nen dit stuifduinengebied, wande
len er graag, kunnen wat aan hun

conditie doen en kunnen genieten
van de vele afvoerslootjes die door
het gebied stromen. Langs de rand
van het pad de bloeiende Stinkende
gouwe, opvallend de kleine, gele
bloemen en het geeloranje melksap.
Als je een rijpe doosvrucht opent,
krijg je zwarte zaadjes te zien waar
aan een wit bolletje zit, het zoge
naamde mierenbroodje. Mieren

zijn verzot op dit zoete aanhangsel
tje, ze zorgen voor verspreiding van
deze plant, die ook wel wratten
kruid wordt genoemd. Langs de
rand ook bloeiend Hartgespan of
hartenkruid met zijn vierkante
stengel, lang niet algemeen; ze be
hoort tot de lipbloemenfamilie, de
lichtroze bloemen zitten in schijn
kransen; de plant trekt insecten
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aan, de bladeren werden vroeger
gebruikt voor het bereiden van
bier. Hartgespan wordt al heel lang
gebruikt voor medicinale doelein
den zoals hartklachten en spier
krampen. Ook nagelkruid staat er
te pronken, ik denk zelfs met twee
soorten; één heeft veel grotere, gele
bloemen. Ik kom bij de Kleine IJze
ren Man, een kunstmatig aangeleg
de plas. Uit deze plas werd zand ge
wonnen voor het ophogen van de
spoordijk Weert-Eindhoven. Met
‘De IJzeren Man’ wordt de stoom
graafmachine op rails bedoeld die
voor het grote graafwerk zorgde
rond 1915. Aan de onderzijde van

een Zomereik zie ik zeker vier Ata
lanta’s vliegen en een Grote weer
schijnvlinder, de laatste is een van
de grootste inheemse dagvlinders.
De Grote weerschijnvlinder is een
zeldzame standvlinder, die de laat
ste jaren echter wel vaker gesigna
leerd wordt. Het opwarmende kli
maat zou een rol kunnen spelen.
De naam dankt de vlinder aan de
donkerblauwe glans op de boven
vleugel bij het mannetje, de irise
rende kleuren zijn, afhankelijk van
de invalshoek van het zonlicht, te
zien. Aan de onderzijde van de
vleugels zitten twee rode ogen met
een zwarte punt. Ze zijn vaak aan

te treffen hoog in de bomen waar
ze zich voeden met honingdauw en
sap van ‘bloedende’ bomen. Ze zijn
verzot op uitwerpselen voor het op
nemen van mineralen, evenals op
rottende vruchten maar ook op
zweet waarvan ze zouten opnemen.
Aan de onderzijde van deze Zomer
eik hielden zich ook bijen en wes
pen op. De Grote weerschijnvlinder
staat op de Rode Lijst als ernstig
bedreigd. Ze hebben een voorkeur
voor vochtige, oude loofbossen met
open plekken en ze zitten graag bij
poelen op de weg. De eitjes worden
gelegd in de toppen van (Bos)wil
gen, het liefst op oude wilgenblade
ren en dan op een warme en vochti
ge plek. Ze vliegen van half juni tot
augustus in één generatie. Op 23
juni 2019 zag ik ook een mannetje
in het fraaie gehucht Piepert nabij
Eys.
Op de vele afwateringsslootjes,
zoals de Weteringbeek ‘schaatsen’
Beekschaatsenrijders, in het water
schieten soms rode kreeften weg,
het zijn exoten, namelijk de Rode
rivierkreeft. Deze invasieve exoot
met een sterke groei van de popula
tie vormt een bedreiging voor in
heemse soorten. In het boscomplex
zijn ook rabatten zichtbaar, langs
een verhoging liggen de greppels.
Het zijn langwerpige ophogingen,
de grond uit de greppels werd ge
bruikt om het rabat op te hogen
waarop weer geplant kon worden.
Ze werden aangelegd in natte bos
gebieden; de greppels zorgden voor
ontwatering. Oude knaagsporen
van de Bever heb ik ook gezien. In
het gebied diverse sculpturen van
Roel van Wijlick, zoals een vleer
muis en een roofvogel. Van de wa
terskipiste van de Grote IJzeren
Man wordt veelvuldig gebruik ge
maakt. Tussen de Kleine- en Grote
IJzeren Man liggen wat zwarte
veren; als ik goed kijk zie ik ook
nog de gave kop van een kraai, de
veren zijn afgebeten, ik denk dat
een Vos de veroorzaker is van dit
drama. De omgeving van De IJze
ren Man vormt een fraai wandelge
bied.

Hartgespan(foto: Jan Hermans)

6



Deel 4 Over tijm en haar gasten: ob
servaties in de tuin
door Jan Hermans
 
Tijm behoort tot een van de tuin
planten die je op verschillende ma
nieren een plaatsje kunt geven
rondom de bewoning: als
‘muur’plant of bodembedekker, als
rotsplant of als lintvormige groei
wijze langs een pad. Een ander
voordeel van tijm is dat de soort
weinig plaats in neemt en ook als
potplant op een balkon of op de
vensterbank haar functie kan be
wijzen.
In mijn tuin fungeert ze vooral als
bodembedekker op zand en als
rotsplant. Een bijkomend voordeel
is dat tijm een prima plant is in een
opwarmend klimaat; ze kan goed
tegen warmte en zon.
 
Tijm is een groen overwinterend,
veelstengelig ‘dwerg-halfstruikje’.
Bij wrijven verspreidt de plant een
sterke, kenmerkende, kruidige
geur. Door deze soms wat citroen
achtige geur wordt tijm ook toege
past in de keuken, ongetwijfeld bij
velen bekend. Zo gemakkelijk als
tijm te herkennen is als plant, zo
lastig is het vaak om haar tot op
soort te determineren.
 
Andere kenmerken
Tijm heeft dunne stengeltjes, die
vaak wat roodachtig zijn aangelo
pen. Na de bloei sterven de bloei
toppen af tot op de bovenste zij
scheuten; het onderste deel van de
stengels verhout. Tijm herinnert
door deze groeikenmerken enigs
zins aan heidesoorten, waarvan de
planten eveneens kleine blaadjes
bezitten. Net als bij heide zijn de
blaadjes van tijm gaafrandig en
enigszins leerachtig; laatstgenoem
de eigenschap voorkomt dat tijm
veel water verdampt en daardoor 
perioden met droogte gemakkelijk
kan doorstaan.
De bloemen staan aan de top van
de stengels in schijnkransen, opeen

Een natuurlijke tuin in Linne

Grote tijm (foto: Jan Hermans)

gedrongen en soms tot hoofdjes
verenigd. De bloemvorm verraadt
dat ze behoort tot de lipbloemenfa
milie, waartoe ook de dovenetels,
andoorns en brunellen behoren. De
roodpaarse bloemkroon heeft een
vlakke bovenlip; van de onderlip is
de middenslip ongeveer even groot
als de bovenlip en zijn de zijslippen
niet veel kleiner. De meeldraden
wijken uiteen, waarbij de twee
langste buiten de bovenlip uitste
ken. De kelk heeft driehoekige tan
den bij de bovenlip en twee priem
vormige aan de onderlip. Na de
bloei sluiten de onderste kelktan
den de vruchtkelk af, die als een
soort klit wordt verspreid. Ver
droogde bloeiwijzen blijven lang
aan de plant zitten, vaak de winter
door.

Dambordvlieg (foto: Jan Hermans)

Lang na de bloei, vlak voor de win
ter, knip ik alle stengels inclusief de
stengels met alleen bladeren, vlak
boven de grond af. In het voorjaar
ontwikkelen zich daardoor nieuwe
frisse stengels; bovendien bloeien
de verhoute stengeldelen minder
fraai.

 
Soorten tijm
Zoals reeds in de inleiding vermeld,
valt het in de praktijk vaak tegen
om tijmsoorten correct op naam te
brengen. Dat heeft te maken met
het feit dat veel aangegeven en be
schreven verschillen vaak vrij vaag
zijn, en nogal variëren per stand
plaats. Een van de belangrijkste
verschillen waarop de soortherken
ning is gebaseerd, heeft betrekking
op de stengelbeharing. In ons land
komen drie tijmsoorten voor.

Vliegendoder (foto: Jan Hermans)

De zeldzaamste, Kruiptijm, is een
zeer laagblijvende plant met losse
polletjes, ovaalronde blaadjes en
een hoofdjesachtige bloeiwijze.
Vroeger kwam deze soort slechts
op éen plaats voor in een krijthel
linggrasland in Zuid-Limburg; daar
is ze het laatste decennium niet
meer aangetroffen en  wellicht als
wilde soort voor Nederland uitge
storven. Van deze soort bestaan di
verse ‘cultivars’ in de handel.
Grote tijm is een lage zomerbloeier
met min of meer opstijgende sten
gels, zonder ver kruipende uitlo
pers. Een opmerkelijk kenmerk zijn
de stengels die door ribben duide
lijk vierkantig zijn; de beharing is
geheel of grotendeels tot deze rib
ben beperkt. De bladeren van
Grote tijm zijn ovaal tot eirond. In
Nederland komt deze soort voor in
de duinen, in de pleistocene streken
en langs de grote rivieren en in
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Border met tijm (foto: Jan Hermans)

Zuid-Limburg. Op laatstgenoemde
locaties is deze soort sterk achteruit
gegaan en langs de Limburgse
Maas zo goed als verdwenen.
Grote tijm groeit zowel op kalkrij
ke en kalkarme grond; vaak groeit
de soort in het wild op reliëfrijk ter
rein, in lage begroeiingen, waarbij
hij begunstigd kan worden door
een lage beweidings - en bemes
tingsdruk. Deze soort is daarom
minder kieskeurig dan de derde Ne
derlandse soort: de Wilde tijm.
Wilde tijm is van oudsher beperkt
tot de pleistocene zandstreken en
rivierdalen. Door de verzurende en
bemestende invloed van stikstof is
deze soort in het heidelandschap
van weleer op de meeste locaties
verdwenen of uiterst zeldzaam ge
worden.
Ook Grote tijm is niet opgewassen
tegen zware bemesting van de eer
tijds voedselarmere situaties. Vroe
ger kwam deze soort op enkele lo
caties voor in het Midden-Lim
burgse Maasdal (onder andere bij
Rijkel, Swalmen en Linne), maar
daar verdween de soort al aan het
einde van de jaren tachtig in de vo
rige eeuw. Ook kende ik enkele
plaatsen van Grote tijm in wegber
men (Lerop, Herten), maar door de
toegenomen stikstofbemesting ver
grasten de bermen en in combinatie
met een desastreus bermbeheer
(klepelen) was het voortbestaan
van Grote tijm ook daar maar van Terrasjeskommazweefvlieg (foto: Jan Hermans)

korte duur.
Grote tijm is in diverse vormen en
kleuren in de handel aanwezig. In
mijn tuin groeit Kruiptijm en Grote
tijm. Onderstaande observaties van
de insecten zijn afkomstig van
bloeiende Grote tijm.
 
Bloembezoekers
Na de regenrijke dagen in juli
warmde het snel op. Grote tijm
kwam uitbundig tot bloei en ont
ving opmerkelijk veel insecten in
korte tijd. Het gonsde van bedrij
vigheid bij alle bloemen van tijm.
Zo bracht ik enkele aangename
uren door, observerende wat er al
lemaal verscheen. De insecten die
de bloemen van Grote tijm bezoch
ten, bleken globaal in drie catego

rieën te verdelen. Op basis van hun
‘gedrag’ kan ik ze het beste karak
teriseren met normalerwijze voor
mensen toepasbare termen: 1.snoe
pers en profiteurs, 2.gewieksten en
3.socialisten.
 
De eerste categorie van snoepers en
profiteurs is van toepassing op een
aantal groepen vliegen. Vliegen do
mineerden niet alleen in aantal,
maar ook in frequentie van bezoek.
Van de bezoekende vliegen vielen
drie groepen op: bromvliegen,
dambordvliegen en zweefvliegen.
Bromvliegen zijn in Nederland een
kleine maar opvallende vliegenfa
milie. Iedereen kent wel de prachtig
glanzend groene en blauwe brom
vliegen, die niet alleen algemeen
zijn maar ook opvallend. In En
gelstalige landen spreekt men wel
van ‘greenbottles’ en ‘bluebottles’.
De larven of maden van de meeste
Nederlandse bromvliegen leven in
kleine of grote kadavers. Op Grote
tijm waren de groene bromvliegen
in de meerderheid. Met tientallen
tegelijk genoten ze van de nectar.
De nectar levert vooral de wijfjes
energie op in de vorm van koolhy
draten. Pas na een eiwitrijke maal
tijd vindt na een paring eiafzetting
plaats op kadavers. Al deze groene
bromvliegen behoren tot het ge
slacht Lucilia. De maden van deze
soorten zijn enorm vraatzuchtig en
spelen een belangrijke rol bij de af
braak van dierlijke resten. Bij een
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patroon. In Nederland komen zo’n
50 soorten dambordvliegen voor,
die anders dan men vroeger dacht,
geen aaseters zijn, maar carnivoor
of parasitair leven. De larven van
de Gewone dambordvlieg ontwik
kelen zich waarschijnlijk uitsluitend
op regenwormen! Het vrouwtje van
zo’n dambordvlieg legt de eitjes bij
de ingang van de kruipgangen van
regenwormen. De uitgekomen lar
ven gaan op zoek naar de regen
worm en dringen het lichaam bin
nen. Ze doden de regenworm en
zijn binnen enkele dagen al vol
groeid.
Onder de zweefvliegen was vooral
de Terrasjeskommazweefvlieg (Eu
peodes corollae) zeer algemeen.
Het zijn middelgrote vliegen met
een glimmend donker borststuk en
gele banden of vlekkenparen op het
achterlijf. Mannetjes van deze soort
bezetten een territorium of zitten
op uitkijkposten zoals bladeren.
Dit kon ik enkele malen waarne
men, maar de vrouwtjes van deze
soort waren in de meerderheid. Ze
leggen honderden eitjes verspreid
over diverse planten met bladluis
kolonies. De Terrasjeskomma
zweefvlieg staat verder bekend als
een trekkende soort die grote af
standen over land en water kan af
leggen. Ze is zelfs op zee tot op
tweehonderd kilometer uit de kust
waargenomen!
Een andere opvallende zweefvlieg

gevolgen voor de gastheer. Tijdens
excursies van De Kringloop hebben
we wel eens aangetaste padden ge
vonden.
De blauwe bromvliegen waren
slechts incidenteel als bezoeker van
de tijmbloemen aanwezig. Het be
trof steeds Calliphora vicina, een
gewone soort met oranje wangen
met zwarte beharing.
Algemener waren de dambordvlie
gen (geslacht Sarcophaga), die
vaak ten onrechte ook wel vlees
vliegen worden genoemd. Het zijn
grote grijze vliegen met donkere
lengtestrepen op het borststuk en
met opvallende afwisselend lichte
en donkere vlekken op het achter
lijf, verwijzend naar een dambord

massale ontwikkeling genereren de
maden veel warmte, waardoor de
temperatuur in zo’n kadaver wel
tien graden hoger kan zijn dan de
omgeving. Als de madendichtheid
hoog is komt er ammoniak vrij dat
in hoge mate giftig is voor kevers
die leven van maden. De goudgroe
ne bromvliegen zijn ook vaak op
mest te zien, in de bebouwde kom
ook vaak op hondenpoep. Welke
Lucilia soort of soorten op mijn
Grote tijm zo talrijk aanwezig
waren, zal ik later verder uitzoeken.
Mogelijk betreft het de Schapen
bromvlieg (Lucilia sericata). Deze
is niet strikt aan schapen gebonden.
De maden van deze soort komen
ook massaal in GFT-bakken voor.
De Schapenbromvlieg dankt haar
Nederlandse naam aan het feit dat
ze eitjes leggen in de uitwerpselen
die de achterdelen van schapen ver
ontreinigen. De larven veroorzaken
jeuk, waardoor een schaap zich
gaat schuren. Hierdoor ontstaan
verwondingen, waar de larven naar
binnen dringen en andere Lucilia
wijfjes nieuwe eitjes leggen op de
verwondingen. Vooral jonge scha
pen kunnen ernstige hinder onder
vinden van deze aantastingen. Tot
de groep van goudvliegen behoort
ook de Paddenbromvlieg (Lucilia
bufonivora), die gespecialiseerd is
op padden, waar de maden via de
neusholte van de pad de hersenen
binnendringen met uiteraard fatale

Halvemanenzweefvlieg (foto: Jan Hermans)

 Goudgroene bromvlieg Lucillia (foto: Jan Hermans)
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die regelmatig op Grote tijm kwam
foerageren, was de wit gevlekte hal
vemaanzweefvlieg (Scaeva pyrast
ri). Dit zijn vrij grote zweefvliegen
met halvemaanvormige witte vlek
ken op het achterlijf en opvallend
dichtbehaarde ogen. Ook deze
soort legt de eitjes in bladluiskolo
nies en vertoont een sterk migratie
gedrag.
 
Categorie 2: de gewieksten
Tot deze groep reken ik enkele
graafwespen die op Grote tijm af
kwamen. Weliswaar genoten ze
ook van de nectar, maar hun eigen
lijke doel was andere insecten te
overvallen en te overmeesteren om
te dienen als prooi of proviand.
Zeer opvallend was de Bijenwolf
(Philanthus triangulum), een forse
graafwesp met grote kop en krach
tige kaken en een geel-zwart gete
kend achterlijf. De Bijenwolf
maakte jacht op Honingbijen (Apis
mellifera), welke laatste ook regel
matig de nectarbronnen van Grote
tijm kwamen bezoeken.
Na een Honingbij overvallen te
hebben, wordt ze verlamd door een
steek. Dan bewerkt de Bijenwolf
het borststuk van de Honingbij met
poten en kaken, waardoor als reac
tie van de verlamde bij, de nectar

uit de honingmaag van de bij te
voorschijn komt. Deze nectar
wordt door de Bijenwolf opgezo
gen, waarna de Honingbij als pro
viand voor haar toekomstig nage
slacht naar een in de grond gegra
ven nestgang wordt getranspor
teerd.
Ook was ik getuige van de succes
volle jacht van een andere graaf
wesp: de Vliegendoder (Mellinus
arvensis). Deze graafwesp is even
eens zwart-geel getekend, maar
slanker dan de Bijenwolf. Een Vlie
gendoder op jacht gedraagt zich als
een “woeste” jager. Tussen de
Grote tijm zit ze, quasi genietend
van de nectar, te loeren op vliegen.
Bij nadering van een nietsvermoe
dende vlieg wordt deze plotseling
gegrepen en overmeesterd: soms
wordt ze ter plekke opgepeuzeld,
soms als proviand weggedragen
naar haar nestgang.
Verder zag ik ook een vertegen
woordiger van de zogenaamde
blokhoofdwespen (geslacht Ectem
nius) waarvan ons land elf soorten
telt. Deze graafwespen danken hun
Nederlandse verzamelnaam aan
hun kantige, blokvormige kop, die
vooral opvalt in bovenaanzicht. Ze
hebben niet alleen een gele tekening
op het achterlijf, maar vaak ook op

het borststuk. Hun prooien bestaan
ook uit vliegen, maar ze nestelen in
dood hout of plantenstengels en
niet in de grond.
 
Categorie 3: de socialisten
Tot deze categorie bezoekers reken
ik de hommels en bijen die ook op
Grote tijm hun nectar aandeel kwa
men halen. Socialisten zou je ze
kunnen noemen omdat het kolonie
vormende insecten zijn, die hun in
dividuele rol in dienst stellen van
hun volk of kolonie. Behalve de
reeds genoemde Honingbij, regi
streerde ik veel Akkerhommels en
soms een Aardhommel.
 
Het observeren van bloeiende plan
ten en hun insectenbezoek geeft
veel voldoening, laat boeiend, soms
onverwacht gedrag zien en wekt
vaak verwondering met betrekking
tot de verscheidenheid van soorten.
Ik kan het iedereen aanbevelen.
Neem de tijd, ga bij een aantal
bloemen zitten en probeer vast te
leggen wat er zich afspeelt. Boven
dien is Grote tijm een geschikte
plant die het ook in een pot op het
balkon goed doet. Het zou mooi
zijn om te weten wat bij U in de
tuin of op het balkon langs
komt….

Een balkon op driehoog-achter

Mierennest met eitjes (foto: Marianne Vos)

Deel 4  Het balkon als habitat voor
spinnen en insecten
door Marianne Vos

Op mijn balkon op driehoog-achter
hangen ook enkele zogeheten ‘in
sectenhotels’. De ontwerpers heb
ben blijkbaar een eigenaardige
voorstelling van de nestbehoeften
van de doelgroep, want zelfs veel
gecertificeerde kastjes hebben verti
cale openingen met daarachter he
lemaal niets. Ook naar de bedoe
ling van een met fijn gaas afgedich
te ruimte, gevuld met dennenap
pels, kan men slechts gissen. Bijen
die op zoek zijn naar nestruimte
kiezen uiteraard de blokjes massief
hout, waarin de in de juiste diame
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ter geboorde, gave gangen die de
tere vleugeltjes niet beschadigen,
een perfecte nestplaats vormen.
Ook de stukjes bamboestengels
worden door bijen graag gebruikt,
maar zijn tevens een broedplaats
voor mijten. Zo bezien is de naam
‘insectenhotel’ inderdaad correct.
Boorgangen en bamboestengels
worden door nestelende wilde bijen
in compartimenten opgedeeld. In
ieder hokje wordt één bolletje stuif
meel gemengd met nectar gedepo
neerd, waarop de bij één eitje legt.
Vervolgens metselt ze een tussen
schotje en begint aan het volgende
kamertje. Tenslotte wordt de
hoofdingang zorgvuldig afgedicht
met een mengsel van leem en speek
sel. Na een jaar vliegt de nieuwe ge
neratie bijen uit.
Mijn balkon vormt een ideale habi
tat voor allerlei insecten en spin
nen. Er zijn voldoende schuilplaat
sen en er is genoeg voedsel te vin
den. Sommige soorten Springspin
nen (Salticidae), lijken er een vaste
verblijfplaats te hebben. Zodra
springspinnen een potentiele prooi
zien, activeren ze het hydraulische
systeem in hun achterpoten, dat ze
in staat stelt om grote sprongen te
maken. Ook spinnen ze ogenblik
kelijk een veiligheidsdraad. Ze heb
ben zes ogen, waarvan er vier recht
naar voren gericht zijn. Daarvan
zijn de twee middelste het grootst;
ze fungeren als geavanceerde tele
lenzen. Ook kunnen springspinnen
naar alle kanten kijken zonder hun
kop te bewegen. Ze zijn in staat om
hun prooi tot op ongeveer dertig
centimeter afstand nauwkeurig in
te schatten en missen zelden doel
bij het bespringen ervan. Spring
spinnen variëren in grootte van 2,5
tot 6 millimeter, de poten niet mee
gerekend. De Getijgerde lijmspuiter
gaat anders te werk; ze springt niet,
maar werpt razendsnel een kleef
draad zigzaggend over haar prooi,
waardoor deze vastgeplakt wordt
aan het substraat. Deze actie is met
het blote oog niet te volgen; ze
wordt pas zichtbaar als een video
film die met een high speed camera
is opgenomen, in slow motion

wordt afgespeeld. Tijdens het opne
men van een gewone film worden
per seconde 25 plaatjes (frames)
opgenomen. Een geavanceerde ca
mera maakt 10.000 tot 100.000 fra
mes per seconde. Als de opname
vervolgens op normale snelheid
wordt afgespeeld, dus met 25 beeld
jes per seconde, worden de beelden
zeer vertraagd weergegeven.       
Een lege bloempot wordt bewoond
door een mannetje Veldtrechterspin
(Eratigena agrestis), een forse spin
van zeven millimeter. Af en toe
loopt ook een vrouwtje Veldtrech
terspin over het balkon: waar zij
zich ophoudt weet ik niet. Het ver
schil tussen mannelijke en vrouwe
lijke spinnen is vrij gemakkelijk
vast te stellen. Aan weerszijden van
de kaken bevinden zich de pedipal
pen, die op een extra paar poten lij
ken. Bij mannelijke spinnen is het
uiteinde opvallend verdikt. 
De grond in de plantenbakken her
bergt een keur aan schimmels
(Fungi) en andere levensvormen,
waaronder enkele soorten kleine
slakken (Mollusken). Het Boeren
knoopje (Discus rotundatus) en de
Gewone haarslak (Trochulus hispi
dus) zijn waarschijnlijk meegelift
op stukjes vermolmd hout waarop
fotogenieke korstmossen, korst
zwammen of myxomyceten voor
kwamen. Drie of vier Donkere
glansslakken (Zonitoides nitidus)
zijn ooit door mij meegenomen met

als doel ze te fotograferen. Ze re
produceren zich ijverig; op regen
achtige dagen kruipen ze met velen
tegelijk over de vochtige tegels en
behoren inmiddels tot de vaste bal
kongasten.  
Eveneens mogelijk meegelift zijn de
diverse Springstaartjes die ondanks
dat ze zes poten hebben, niet tot de
insecten behoren, maar een geheel
eigen orde vormen: Collembola.
Hun Nederlandse naam danken ze
aan de springvork, die echter bij de
soorten die in de bodem leven, ge
nerlei nut heeft en meestal geredu
ceerd of afwezig is. Springstaartjes
voeden zich met dood organisch
materiaal. Ze zijn heel klein: van
0,1 tot 0,8 millimeter. De belang
stelling voor springstaarten neemt
toe, waaraan de digitale fotografie
mogelijk mee heeft bijgedragen.
Hoe het ook zij, er was aanleiding
genoeg om een fotoboekje uit te
brengen met de titel ‘Fotogids
Springstaarten’. De tekst op de
achterpagina vermeldt dat het
boekje vrijwel geheel is samenge
steld – inclusief de foto’s – door
leden van de JNM (Jongeren in de
Natuur) en NJN (Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie).
Bij het verplaatsen van plantenbak
ken zoeken pissebedden (Isopoda)
een goed heenkomen. Deze van
oorsprong waterbewonende groep
kreeftachtigen zijn in de loop van
miljoenen jaren geëvalueerd tot

Bladluis (foto: Marianne Vos)
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landbewoners, waarvan de kieuwen
aan de achterpoten getuigen. Het
platte schildje bestaat uit segmen
ten die over elkaar kunnen schui
ven, hetgeen ze zeer wendbaar
maakt. Een deel der pissebedden
dankt er hun naam aan: oprolpisse
bedden. Ze hebben zeven paar
poten en gesegmenteerde antennen.
Ze leven van plantaardig, rottend
materiaal en ander organisch afval.
In ons land komen 37 soorten
voor.
Bijzonder blij ben ik met de kolonie

Zwarte wegmieren (Lasio niger).
Het begon met ongeveer twintig tot
dertig mieren, die waarschijnlijk als
onvrijwillige passagiers in een kluit
je bosgrond mijn balkon bereikt
hebben. Inmiddels is er sprake van
een kolonie, die zich heeft opge
splitst in enkele groepen. Tot ver
bazing van mijn mede-flatbewoners
vertonen ‘mijn’ mieren niet de ge
ringste neiging om de keukenkast
jes te confisqueren. Dat hebben ze
ook helemaal niet nodig, want op
mijn balkon vinden ze een onweer

staanbare lekkernij; honingdauw,
geproduceerd door talloze bladlui
zen. Dat het woord ‘luizen’ aanlei
ding vormde tot kreten van af
schuw, daarmee had ik niet gere
kend! Inmiddels is iedereen eraan
gewend dat ik andere ideeën heb
over de inrichting van een balkon.
Immers, ook een balkon op drie
hoog-achter, kan voor menige le
vensvorm een paradijselijke habitat
voorstellen.  
Wordt vervolgd - Deel 5: Stenen,
Keien en Kiezels 

Nachtzwaluwtelling

door Leo Koster
 
Een berichtje van Stichting Koeke
loere. ‘Morgen vindt de eerste tel
ling van de Nachtzwaluw plaats.
Het betreft de uitgestelde telling

van vorige week. Gelukkig is het
beter weer’.
Tien personen hebben zich opgege
ven, er worden vier routes gelopen.
Wij, Fred en ondergetekende,
mogen de Rolvennenroute inventa

riseren. We starten rond 21.45 uur
vanaf de kleine parkeerplaats nabij
de spoorwegovergang bij Venhof.
Fred is al aanwezig, ik wandel over
de IJzeren Rijn, misschien ligt er
nog wel een Gladde slang of kruipt

Nachtzwaluw (foto: Ernest van Asseldonk)

12



er een Zandhagedis. Op de roestige
rails zie ik een mannetje Klein vlie
gend hert. Is misschien net uit de
143 jaar oude bielzen gekropen en
zal op zoek gaan naar een vrouw
tje. Geen slang of hagedis te zien,
bij weidepaaltjes wel enkele konij
nen. We wandelen even parallel
aan de IJzeren Rijn, steken de bijna
drooggevallen Bosbeek over en
wandelen richting uitkijktoren.
Hier heeft rond 20 april 2020 een
grote bos/heidebrand gewoed. Ver
brande bomen, een kale vlakte met
rood gekleurde delen van de bloei
ende Schapenzuring is nu nog goed
zichtbaar. Via een paardenroute die
erg rul is, wandelen we verder.
Rechts van het pad zijn door brand
aangetaste bomen verwijderd, het
zicht is nu beter. We horen het ge
luid van de eerste Nachtzwaluw en
we krijgen de vogel ook even in
beeld, evenals een Dwergvleermuis.
Even later horen we het typerende
geratel. Fred noteert van de Nacht
zwaluw de locatie, tijd en vliegrich
ting. Bij een houten schuilhut krij
gen we zelfs twee onder elkaar vlie
gende Nachtzwaluwen te zien. Ze
zijn prachtig waar te nemen omdat
het nog vrij licht is. Tevens krijgen
we een bolvormige vogel met een
wat langere snavel in beeld die een
knorrend geluid maakt, het is een
Houtsnip. Als we op een rustig
tempo verder wandelen horen we
weer Nachtzwaluwen. Van de an
dere kant horen we een Ree die
even de stilte verstoort. Zowel de
geit als de bok kunnen ‘schelden’,
dit doen ze als ze gestoord of ver
stoord worden, in dit geval denk ik
dat wij de schuldigen zijn. Een hele
strook Adelaarsvarens is geklepeld,
op deze wijze wordt getracht deze
woekerplant terug te dringen. We
komen in de buurt van het Paar
dengat, we dachten hier wel een
Nachtzwaluw te kunnen noteren,
maar niet dus. Vanaf een houten
bankje heb je een prachtig zicht op
het glooiende landschap. Op de
Herkenbosser Baan gaan we naar
links. Hier ook het geluid van een
Nachtzwaluw. Ter hoogte van een

klein boscomplex horen we het
prachtige geluid van een mannetje
Bosuil. We komen een andere
groep tegen, voor hen viel tot nu
toe de ‘Nachtzwaluwoogst’ best
tegen. We hopen op vuurvliegjes
ofwel glimwormen, maar helaas.
We kuieren langs de Rolvennen en
komen bij een afgerasterd terrein
waar schapen grazen. Van enige af
stand, doch duidelijk herkenbaar,
de prachtige, heldere zang van de
Nachtegaal. Bij de Bosbeek zijn
door zware voertuigen geulen ont
staan waarin nu water is blijven
staan. Ook hier geen glimwormen.
We wandelen richting parkeer
plaats, doch dan ziet Fred toch een
glimworm of toch niet! Het blijkt
een kortsluiting te zijn in een afras
teringsdraad, hierbij wordt een
vonkje zichtbaar en een zacht tikje
hoorbaar. Fred zal de genoteerde
gegevens doorsturen aan Ernest en
meldt ons tevens af. Ik denk dat we
zes territoria van de Nachtzwaluw
aangetroffen hebben.
 
De Nachtzwaluw werd lang gele
den ook wel Geitenmelker ge
noemd. Het is een schemering- en
nachtactieve vogel van 28 cm
groot. Mannetjes maken vanaf hun
zangpost een steeds van toonhoog
te veranderend, snorrend, mecha
nisch geluid. Ze hebben opvallende
witte vleugelvlekken en staarthoe
ken. Ze beschikken over een don
ker verenkleed met vlekken, stre
pen en banden, geheel aangepast
aan de kleuren van boomschors of
grond. Ze hebben smalle, lange
vleugels en een lange staart en een
brede, van boven platte kop en
grote ogen.   
De hoeken van de korte, brede sna
vel strekken zich uit tot hun ogen
en de snavel lijkt nog breder door
de uitstekende, borstelachtige veren
aan de basis. Korte, slanke poten
met drie naar voren gerichte tenen
en één naar achteren gericht. Ze
maken geen nest, op de kale grond
legt het vrouwtje twee eitjes en de
jongen worden met uitgebraakt
voedsel gevoerd. Vaak een tweede

broedsel. De naam Geitenmelker
danken ze aan het geloof dat men
vroeger dacht dat zij ’s nachts gei
tenstallen en koestallen bezochten
om melk te drinken. Maar die stal
len werden bezocht omdat daar
veel insecten voorhanden waren.
Het zijn trekvogels. Eind april
komen ze naar hier en hebben een
voorkeur voor heidevelden, kap
vlakten en open, droge bossen. In
augustus/ september vertrekken de
vogels naar zuidelijk Afrika.
Twee bijzondere waarnemingen wil
ik graag met u delen.
Op 15 augustus 2015 vliegen op
eens vanuit de struikheide drie vo
gels op, in eerste instantie denk ik
even aan Patrijzen, doch het is de
familie Nachtzwaluw, een vrouwtje
met haar tweeling. Beide vliegvlug
ge jongen vliegen dezelfde kant op,
maar het vrouwtje eist de aandacht
op en dat doet ze bewust om haar
jongen te beschermen. Het lijkt wel
of ze vleugellam is, ze fladdert wat
onbeholpen door de struikheide
richting een Zomereik. Daar gaat
ze op een tak zitten, spreidt daarbij
haar staart als een Pauwhaan. Ze
toont duidelijk machogedrag; ze
maakt zich klein en richt zich dan
weer op, ze wordt dan groter, ze
maakt daarbij korte, roepende ge
luidjes als ‘kloek’, hetgeen een
Merel ook wel eens doet. Ik denk
dat ze daarmee contact houdt met
haar jongen.  
Op 27 juni 2017 zie ik op de Mein
weg op een wildpaadje een opvlie
gende Nachtzwaluw die doet voor
komen of ze vleugellam is. Op de
grond twee grijsachtige eieren met
bruine vlekjes. Zij gaat nog even op
de grond zitten en vliegt vervolgens
naar een Zomereik.
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Uitsluipen van een Gewone bronlibel

door Tom Storcken
 
Om een kleine indruk van het ge
bied te krijgen eerst het volgende:
in 1905 was de gemeente Amster
dam van plan om het Naardermeer
als vuilstortplaats te gaan gebrui

ken. Jac.P. Thijsse en Eli Heimans
hebben toen de Vereniging tot Be
houd van Natuurmonumenten op
gericht, met als doel om het Naar
dermeer te kopen en zo het plan
van de gemeente Amsterdam te
verhinderen. In 1906 is daadwerke

lijk door dit initiatief het Naarder
meer aangekocht door bovenge
noemde vereniging en ontstond het
eerste natuurreservaat van Neder
land. Het gebied ligt tussen Mui
derdorp, Naarden, de Hilversumse
Meent en Weesp en is onderdeel

Herfst rondom het Naardermeer

(foto: Ap Woudstra)

Vooraankondiging  Rabobank Club
kas Campagne 2021
 
Donatie-actie voor verenigingen en
stichtingen in sept/okt.
 
Vooralsnog is niet de juiste datum
bekend dat er gestemd kan worden
voor de Rabo Clubkas Campagne.
Wij kunnen ons als vereniging
waarschijnlijk pas in september in
schrijven.
Kijk voor de stemperiode dus ook
regelmatig op onze Website: www.
dekringlooplinne.nl
Door het uitbrengen van Uw stem
op Landschapsvereniging “De
Kringloop” Linne kan de vereni
ging een financiële bijdrage tege
moet zien van de Rabobank Roer
mond.
Voor het uitbrengen van een of
twee stemmen ontvangt U als lid
van de Rabobank een stemkaart.
Bent U nog niet als lid aangemeld,
doe dit dan alsnog zodat U ook in
aanmerking voor stemkaarten.
Zijn er familieleden of vrienden die
niet weten op wie ze moeten stem
men, dan hopen wij dat U “De
Kringloop”bij hen aanbeveelt.
 
Het Bestuur

Rabobank
Clubkas Campagne
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van het Europese Natura-2000 net
werk en het Natuurnetwerk Neder
land.
Het is een plassengebied met riet
velden, hooiland en moerasbosjes.
Het gebied omvat een aantal al dan
niet met elkaar in verbinding staan
de meertjes in een veengebied. Dit
meren- en moerasgebied is omge
ven door de Meerkade: deze kade
dient nu om het water binnen het
Naardermeergebied te houden,
maar werd oorspronkelijk in de 17e
eeuw aangelegd om het water bui
ten te houden.
Het is bijna eind oktober als Thea
en ik naar het Naardermeer rijden,
om daar te genieten van herfstkleu
ren, vogels, paddenstoelen en wat
er nog meer te zien zal zijn. Dit ge
bied stond al lange tijd op ons lijst
je om eens te bekijken, maar ja, die
afstand!
De auto kunnen we kwijt op een
parkeerplaats vlakbij een infocen
trum en werkruimten van Natuur
monumenten. Als ik bezig ben om
de telescoop op het statief te zetten
komt een medewerkster van Na
tuurmonumenten ons vertellen dat
de slagboom van het terrein om
17.00 uur dichtgaat, dus als we lan
ger willen blijven moeten we buiten
het terrein parkeren. Tegen die tijd
zijn we zeker terug, dus de auto
kan blijven staan.
We zijn van plan een deel van de
blauwe route te volgen en zien dan
wel waar we uitkomen. Vlakbij de
parkeerplaats zien we op en rond
het water Aalscholvers, Meerkoe
ten, Wilde eenden, Zwarte kraaien
en een Roodborstje. Bij uitkijkpunt
de Muggenbult zijn alleen Winter
koning en Vink te zien. Als we dit
pad verder aflopen komen we bij
een heuveltje met een mooi uitzicht
over het omringende gebied. Met
enkele kleine eilandjes, heel veel
Rietkragen en ondiep water is dit
een heel afwisselend gebied. Enkele
Aalscholvers zitten op paaltjes hun
verenpak te drogen. Ook zijn er
Futen op het water en een Visarend
komt aanvliegen en gaat op een
paaltje zitten, dus kunnen we deze
vogel goed bekijken. Normaal ge

sproken zal de vogel een dezer
dagen richting Afrika vertrekken
om daar te overwinteren. Ook
zwemmen er enkele Tafeleenden
rond. Het zwart aan borst en ach
tersteven is nu vervangen door
bruinige veren, terwijl ook het grijs
op de snavel is verdwenen. Terug
op het wandelpad langs een van de
vele slootjes, doet een Blauwe rei
ger zich tegoed aan verse vis. Ver
derop vliegen groepen Grauwe gan
zen over, terwijl een Buizerd in een
boom landt. Op de graslanden zit
ten veel Kolganzen, een paar Nijl
ganzen en enkele Grote zilverrei
gers. Ook veel Spreeuwen in de
lucht en op de graslanden, terwijl
een Grote bonte specht zich laat
horen. We komen bij een metalen
kijkhut waar we onaangenaam
worden verrast door de onhandige
indeling van het scherm: de onder
ste kijkgaten zijn te laag, we moe
ten op onze hurken gaan zitten.
Waarschijnlijk zijn deze voor kin
deren bedoeld. De hogere kijkgaten
zijn alleen geschikt voor mensen die
een stuk groter zijn dan wij, zodat
ons niets anders overblijft dan op
onze tenen te gaan staan, maar dat
houden we niet lang vol. Op het
meer zitten Kuifeenden, Krakeen
den, Smienten, Kokmeeuwen en
Grauwe ganzen. Opvallend is dat
de meeste vogels aan die kant van

het water zitten waar ze een beetje
tegen de felle wind beschermd wor
den door een stuk bosrand.
Terug op het pad zitten in de bosjes
veel Koolmezen, Pimpelmezen,
Goudhaantjes en Staartmezen. Het
is leuk om te zien dat deze vogels
nu in grote groepen samenleven.
Dat heeft, nu de wintertijd nadert,
natuurlijk grote voordelen.
Hoe kleiner een vogel is, hoe meer
voedsel hij relatief gezien nodig
heeft dan grotere vogels. Afhanke
lijk van de omgevingstemperatuur
komt de hoeveelheid voedsel over
een met ongeveer de helft van hun
lichaamsgewicht. Vogels hebben
sowieso een heel snelle stofwisse
ling en daardoor een enorme ener
giebehoefte: je ziet ze dan ook con
stant bezig met voedsel zoeken.
Een kleine vogel koelt tijdens de
nachtelijke uren sneller af omdat
hij minder massa heeft. Staartme
zen bijvoorbeeld, gaan daarom ’s
nachts dicht bij elkaar zitten om zo
min mogelijk warmte te verliezen.
Mezen en Goudhanen kunnen ’s
nachts hun lichaamstemperatuur
vijf graden laten zakken, om hun
energieverlies te beperken.  
We horen en zien een Buizerd en
om hem heen vliegt een Huiszwa
luw. Het is net alsof hij de Buizerd
aanvalt. Je zou toch denken dat
zwaluwen al op weg zijn naar hun
overwinteringsgebieden, maar mis
schien is het nog niet koud genoeg
voor dit exemplaar. Er zitten ook
veel Merels, ze zijn regelmatig te
zien en te horen. Overal zijn grote
en minder grote Rietgebieden te
zien. In de zomer moet dit een wal
halla zijn voor Rietgorzen, karekie
ten en vergelijkbare soorten. Een
reden om hier in het voorjaar terug
te komen.
  

Visarend
(CC BY 2.0 foto: Bob Peterson)

15



 
‘vliegende juwelen’ – ‘de kolibries onder de insecten’…..Voor een omschrijving van deze fantastische, metaal
glanzende insecten, die wereldwijd uit honderden families bestaat, komt men superlatieven tekort. De afgebeel
de goudwesp is een Hedychrum rutilans: ze is ongeveer acht millimeter groot.
Deze en andere insecten, maar onder meer ook planten, gaven kleur aan de tweede zomer waarin we door con
tactbeperkingen, als individu of in klein verband, de natuur bezochten. We hopen op een mooie, kleurrijke na
zomer en herfst.                                                  Foto en tekst: Marianne Vos

...een goudwesp
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