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Op een zonni ge dag in juni loop ik op 
de stoep langs natuurtuin Bottendaal 
als ik uit mijn ooghoek iets naar bene
den zie dwarrelen. 
Vlak bij mij zit op de stoep een vrouw
tje van de kleine rupsendoder (Ammo
phila adriaansii). Ze heeft net een dik
ke groene rups gevangen, die ze nu tus
sen haar poten onder zich houdt. 
Omdat her zo'n grote rups is blijf ik 
nieuwsgierig staa n kijken wat ze ermee 
gaat doen. De rups is te groot om mee 
te kunnen vliegen. Na een korte pauze 
vliegt ze op, maakt een orienterend 
vluchtje en landt schrijlings over haar 
prooi. Resoluut pakt ze de rups in haar 
kaken en begint te lopen . 
Deze graafwespen maken helen in 
open zandgrond, maar ik kan in de 
bUUIt geen onverharde grond ontdek
ken . Aileen stoeptegels en naast me 
een drie meter hoge wal, vol muurtjes, 
puin en begroeiing. Zander aarzelen 
gaat ze op het eerste muurtje af en be
gint te klinunen. Met verbluffend ge
mak neemt ze deze eerste hindemis 
van zo'n 50 em hoog: omgerekend voor 
mij een klim van zo'n 35 meter met 
meer dan mijn eigen gewicht aan prooi 
tussen mijn kakenl 

Aehter het muurtj e verlies ik haar uit 
het oog in de begroeiing. Ik loop naar 
het pad bovenop de wal en zie haar na 
een paar minuten aan komen zwoegen. 
Even blijft ze op her pad stil zitten. Na 
een minuut pakt ze haar prooi weer ste

vig beet en vervolgt haar tocht. Vastbe
raden begint ze aan de afdaling. 
Beneden gekomen op wat vlakker ter
rein gaat het sneller. Een kleine bult 
met veel takken en kruiden onttrekt 
haar weer even aan het oog, maar aI 
gauw duikt ze weer op. Het terrein op 
deze plaats lijkt me gunstiger voor een 
nestplaats: open en zandig. II< loop met 
haar mee over een pad. langs een bank
je en we bereiken een open stuk grond. 
Daar stopt ze. Ze laat haar prooi los, 
maakt een kort vluchtje, pakt weer vast 
en loopt een halve meter terug . We zijn 
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Het wijfje van de rupsendoder beeft 
een ei op de verdoofde rups gelegd . Nu 
stopt ze de opening van het gat dicht. 
Uit : De klein e insektengids. Uitg. Ploegs
rna, 1993. 

nu al zo'n 25 meter van haar startpunt 
verwijderd! 
Ze laat de rups los en begint opgewon
den te zoemen . Ze sjort een steentje uit 
de grond, graaft wat zand weg en de 
opening van een tunneltje wordt zicht
baar . Ze sleept de rups naar binnen en 
verdwijnt uit het oog. Ze zal een ei leg
gen op de verdoofde rups, die als voed
sel voor de larve gaat dienen. 
Na een paar minuten komt ze weer te
voorschijn, poetst zieh vluehtig en be
gint de gang dicht te maken. Zorgvul
dig worden kleine steentjes ingepast en 
aangedrukt. Ailes wordt met zandkor
rels bestrooid en aangeharkt. De in
gang is weer totaal onzichtbaar afge
sloten. Ze loopt nog een keer om haar 
werk heen, zoemt triomfantelijk en 
kiest het luchtruim. 

De hele voorstelling heeft zo'n 35 mi
nuten in beslag genomen. Nog onder 
de indruk wandel ik door naar huis. 
Gelukkig zijn we< zelfs midden in de 
stad nog niet helemaal afhankelijk van 
tv-natuurdoeumentaires - als je je ogen 
maar open houdt ! 0 

Dit artikel verscheen eerder in "Ttlin
praat ", het periodiek van de Vrienden van 
de Stichting Educatieve Natuurtuin Gof
ten, Nijm egen ( 13e jrg. nr. 2, september 
1997). 
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