DE WÂLDSTRUNERS OP ZOEK NAAR KLEINE BOSBEWONERTJES
Zaterdag 25 juli was de tweede activiteit van de Wâldstruners.
Dit keer is het weer nogal regenachtig. Beginnen we met wat miezer af en toe, aan het
einde regent het echt.
Dat insekten en andere kruipdiertjes zich dan weinig laten zien laat zich raden.

Eerst kloppen we met een stok tegen de takken van de struiken. Bij mooi weer verschuilen
zich daar allerlei insekten. Wij vinden een oorwurmpje en een geel met zwart
lieveheersbeestje (schaakbordlieveheersbeestje?). De rest van de beestjes heeft een
veilig heenkomen gezocht.
In de kruidentuin is meer te zien. Hoewel het er nu niet gonst van de hommels en de bijen
zien we er toch verschillende. Ze zitten er wat verkleumd bij maar zijn daardoor goed te
bekijken en zelfs met behulp van een loeppotje gemakkelijk te vangen.
Met behulp van de zoekkaart komen de kinderen tot in ieder geval een aantal
aardhommels. Een bij zit met bedruppelde vleugels op een dropplant.

En dan begint het steeds harder te regenen.
Dat weerhoudt de kinderen er niet van om nog wat motjes uit het gras te vangen.
Bij de vijver zit een groot zevenstippelig lieveheersbeestje op een varen. En een prachtig
goudkleurig kevertje. Een waterjuffer laat zich niet afschrikken door de nattigheid.

Onder een conifeer met heel veel uitlopers hebben we even geschuild. En toen naar het
laatste doel, een plek met allemaal stukken hout en heel veel blad. Met een lepel wordt
tussen het blad gegraven. Ook hier vinden we weinig bodemleven. De ondergrond van de
Overtuin is best nog wel droog. Maar met het optillen van de stammen vinden we
honderden pissebedden en een paar oorwurmen. De opruimers van het bos.
Een paar beestjes gaan mee in een potje naar de schuur.

Fijn dat we in de Natuurschuur kunnen schuilen. Hier bekijken we onze vangsten nog even
goed en krijgen de kinderen het verschil tussen een mannetjes en vrouwtjes oorwurm te
horen.
Voor de paden wordt zand gebruikt dat overal vandaan komt. Een van de kinderen vindt
zelfs een paar Zuid-Europese schelpen tussen de bladeren langs het pad.
Ondanks de regen blijven ze erg enthousiast om de schuilplaatsen, bloembezoekers en de
opruimers te vinden.
Aafje

