Kruidenzoekkaart bermen

De putter - met rode kop en gele vleugelstreep - is voor zijn overleving afhankelijk

Op deze kruidenzoekkaart vindt u planten en
insecten die vaak in bermen te vinden zijn.
Een berm vol bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een belangrijke voedselbron en een belangrijke rust- en/of verblijfplaats voor insecten, vogels en het bodemleven.
• Insecten leven van de nectar in de bloemen, zetten hun eitjes af in de hoge begroeiing en
vinden hier een overwinteringsplek. Insectenlarven en poppen vinden beschutting in de
ruigte.
• In de bloeiende bermen vinden ook vogels hun voedsel. Het grootste gedeelte van
de zangvogels en weidevogels zijn insecteneters. Jonge vogels worden gevoerd met
insecten die de noodzakelijke eiwitten voor hun groei bevatten. Planten zoals wilde peen
en distel leveren voedsel aan vogels die zaden eten.
• Bermen vormen vaak een groene verbindingszone tussen natuurgebieden en zijn daarom
zeer waardevol voor de biodiversiteit.

van zadenrijke planten zoals distels en
paardenbloemen. De jongen worden
opgevoed met de eiwitrijke insecten.

Wist u dat er 27 verschillende soorten blauwtjes in ons land
voorkomen? Er is zelfs een bruin blauwtje! Het icarusblauwtje is
het meest voorkomende blauwtje in Nederland. Begin augustus
zijn de diverse soorten blauwtjes met hun opvallende kleuren een
prachtige verschijning in de kruidenrijke bermen.

Jacobskruiskruid is in de landbouw minder geliefd, maar een
groot deel van de dagvlinders
is voor hun voortplanting
afhankelijk van deze plant.

Egels kunnen prima in stedelijk gebied overleven, zolang er maar
genoeg groene schuilplaatsen zijn. Per nacht leggen ze een flink aantal
kilometers af, op zoek naar voedsel. Ze eten insecten en slakken, en in
de nazomer soms bessen. Bermen die minder vaak worden
gemaaid, vormen goede beschuttingsplaatsen voor egels.
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Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium
De bladeren van deze door insecten geliefde plant zijn
wat ronder dan die van de schadelijke niet-inheemse
reuzenberenklauw, die scherpere randen en diepere
inkepingen hebben.

Wilde peen

Daucus carota
Het middelste bloemetje van deze
schermbloemige plant is zwartpurperachtig en lokt insecten.

Honingbij

Apis mellifera
De honingbij is geliefd vanwege
haar bestuiving en honing. Wist
u dat ze in vroegere tijden vooral
werd gehouden vanwege haar
bijenwas voor het maken van
kaarsen?

Duizendblad

Achillea millefolium
De jonge zachte blaadjes kunt u als
smaakmaker aan groentegerechten
en salades toevoegen.

Wilde cichorei

Cichorium intybus
De prachtige blauwe bloemen
zijn erg in trek bij hommels.
Vroeger werden gekneusde
blaadjes op wonden gelegd
voor een versnelde genezing.

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata
Deze bloem lijkt op de paardenbloem, maar heeft een lange
dunne stengel met zijstengels
en schubjes. De bladeren op de
grond vormen een rozetje.

Middelste
teunisbloem

Oenothera biennis
De zaden van deze
tweejarige plant
zijn erg in trek bij
zangvogels als sijzen
en putters.

Dagkoekoeksbloem
Silene dioica
Vanaf midden april kunt u
de roze bloemen van de
dagkoekoeksbloem zien.

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus
Het icarusblauwtje is overal
in Nederland te vinden en
komt voor op kruidenrijke
graslanden en ruigten.

Akkerhommel

Bombus pascuorum
Akkerhommels zijn te herkennen
aan de roestbruine beharing. Ze
hebben een vrij lange tong en
zitten dus vaak op bloemen met
een diepe kelk.

Distelvlinder
Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni
Wist u dat citroenvlinders
antivries in hun lichaam
hebben en zo in hun winterslaap niet doodvriezen?

Vanessa cardui
De distelvlinder trekt vanuit
Zuid-Europa en Afrika naar ons
land. De distelvlinder gebruikt
de akkerdistel en brandnetel als
waardplant.

Pyjamaschildwants

Graphosoma italicum
Deze rood-zwart gestreepte wants is vaak tussen de
vruchtjes van schermbloemigen te vinden.

Gewone brunel

Prunella vulgaris
De plant wordt ook wel
bijenkorfje genoemd;
het bloemhoofdje lijkt
hier namelijk erg op.

Kleine vuurvlinder

Knoopkruid

Centaurea jacea
De bloemen zijn niet alleen in trek
bij honingbijen. Ook galwespen,
boorvliegen en snuitkevers
bezoeken graag de plant. De
zaden zijn geliefd door putters.

Vlasbekje

Linaria vulgaris
De felgele bloemen hebben
oranje vlekken die hommels de
weg wijzen naar het inwendige
van de bloem.

Atalanta

Vanessa atalanta
Deze trekvlinder komt elk jaar
vanuit zuidelijke landen zoals
Marokko naar ons land.

Pastinaak

Pastinaca sativa
In tegenstelling tot andere
schermbloemigen heeft
pastinaak opvallend gele
kroonblaadjes.

Lycaena phlaeas
Deze vlinder is vanaf
maart tot en met
november op mooie
dagen te spotten.

Kogellook

Allium sphaerocephalon
Deze bolplant trekt tijdens
de bloei in de zomer veel
vlinders aan.

Kievitsbloem

Fritillaria meleagris
Haar naam dankt de plant
aan de gespikkelde bloem
die iets weg heeft van een
kievitsei.
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Muskuskaasjeskruid

Malva moschata
Deze plant dankt zijn naam aan
de licht muskusachtige geur.

