
 

 

Douwes natuurnieuws  juni 2021 

Eten 

Plotseling vloog een Spreeuw mij voorbij en landde op de straat met een lange regenworm. Bij ons in 

de vogelvide nestelt dit jaar een spreeuwenechtpaar en de jongen worden gevoerd maar deze was te 

lang om binnen te brengen. Nu werd deze opgevouwen en nog een poging ondernomen en dat lukte 

na twee keer. De jongen zullen er een heerlijke maal aan hebben gehad. 

 

 

Terwijl ik het ecoterrein in 

liep ter hoogte van de 

beestenboet kwam een 

Blauwe reiger omhoog uit de 

sloot. Goed kijkend zag ik een 

redelijke snoek in de snavel. 

Geluk voor de jonge 

meerkoeten dat deze eruit 

werd gevist waardoor zij 

minder kans te worden 

opgegeten nu de honger 

werd gestild. Nu de vraag 

hoe krijgt de reiger deze vis 

naar binnen? Helaas ging 

deze er snel met de buit 

vandoor.  

 

 



 

 

Bloei 

Heeft u ook lang 

kunnen genieten van 

de bollenvelden die 

door het koufront 

langzaam tot bloei 

kwamen. Veel 

bolgewassen kwamen 

gelijk tot bloei en 

waren twee weken 

later dan normaal.  

 

 

 

 

Wat wel massaal in 

bloei kwam was de 

paardenbloem die dan 

ook snel tot 

zaadvorming over 

ging. Het zijn best wel 

prachtige pluizige 

bollen wat kinderen 

vaak leuk vinden om 

weg te blazen.  

 

 

 

 

Rammelen 

Hazen hebben het wild in de bienen 

en renden als bezetenen achter 

elkaar aan met de gekste capriolen, 

totaal geen beeld van de omgeving 

dus rennen maar.  

 

 



 

 

Kannibalisme 

Op een blad zat een krabspin van ongeveer 14 

mm met een prooi. Ze hebben vaak een sterk 

gif, waardoor ze grotere prooien, zoals bijen 

kunnen doden. Maar in dit geval had deze een 

andere spinnensoort (Schorsmarpissa, spring 

spin) te pakken en was zeker niet vlug genoeg.  

 

 

 

 

 

 

Takken met poten 

Vast wel eens van gehoord wandelende takken { Phasmatodea) maar wist u dat deze zich ook snel 

kunnen vermeerderen. Zoals hier wordt getoond zijn het er wel aardig wat. Ze zijn goed 

gecamoufleerd en bijna niet te zien tussen de bladeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwammen 

In het Streekbos vielen 

deze zadelzwammen 

op. Dit soort zwam 

komt voor op dood 

hout van de iep of 

beuk en kan wel 

uitwaaieren tot 50 cm.  

 

 

 

 

 

Drukte 

Op het Landje van Naber vochten 

kokmeeuwen om het opgepoetste 

eilandje om een plekje voor een nest te 

creëren. Na verloop van tijd liepen er 

bedelende jonge kokjes rond.  

 

 

 

 

 

 

Doordat de Kokmeeuwen het eiland 

hadden ingepikt moesten de Kluten 

uitwijken naar de vaste wal. Enkelen 

hebben het erop gewaagd om hun nest 

daarop te zetten, wel link omdat 

predatoren er profijt van kunnen hebben.  

 

 



 

 

Vissterfte 

Voor de tweede keer trof ik heel veel dode Brasem aan bij het gemaal vier Noorder Koggen te 

Onderdijk. De vorige keer heeft HHNK Rijkswaterstaat ingelicht die hadden toen geen onderzoek 

ingesteld . Ook nu weer heeft HHNK RWS ingelicht met foto’s erbij maar hoe het komt is tot nu toe 

nog een raadsel. 

 

Vast  

Aan de Zuiderdijk bij 

de Restinn zat een geit 

verstrikt in het gaas 

van een hekwerk. Na 

een poging deze los te 

krijgen, wat niet lukte 

de eigenaar 

opgetrommeld. Die gaf 

aan dat deze geit zelf 

weer loskwam waar ik 

het niet mee eens was. 

Na aandringen om een 

draadtang mee te 

nemen wilde hij dan 

straks wel gaan kijken; 

wat een dierenliefde !  



 

 

Cicade 

Een bloedcicade valt 

wel aardig op in het 

groen. Ze behoren tot 

de spuugbeestjes ook 

wel schuimcicaden 

genoemd en zijn actief 

van mei tot in 

augustus.  

 

 

 

 

 

Buxus 

In deze periode zie je veel vraat aan de buxus in veel tuinen.  

 



 

 

De buxusvlinder is een exoot en zet haar eitjes af op deze struik. Na het uitkomen smullen de rupsen 

er prinsheerlijk van. Kauwen zag ik dan ook soms massaal op de buxus foerageren. Ook bij ons lusten 

de mussen er ook wel pap van.  

 

U moet maar zo denken volgend jaar staat alles er weer fris bij tot dat? 

 

Douwe Greydanus  

 

 

 

 


