
De natuur in oktober (herfstmaand), Naardermeer, het Gooi, Soesterberg en omgeving Amersfoort 

De groenling =man= (jaarrond aanwezig), snoept graag van de sneeuwbes (exoot en giftig voor mensen). 

De ooievaar vet 

op, voor de 
jaarlijkse trek 

 

                        

 

De fuut waagt zich aan een laatste broedsel 

  Duizendbladbloesem    Ze verzamelen met velen 

        “Strength in numbers”  

 

^Jonge meerkoet 

 

 

 

Spechtdame (grote bonte) scant de 

omgeving. > 

   Waterhoen in jeugdkleed ^ 

   

Dit lijkt een jonge tapuit, zich opmakend voor de reis naar Afrika. 

 

In het najaar trekken veel van onze vogels naar warmer oorden. 

Vooral insectenetende soorten. Dat we ze hier toch nog zien komt 

omdat er verwanten uit 

noordelijker/oostelijker streken hun 

plaats komen innemen. Die vinden 

het hier warm genoeg. Bijv. vinken en 

roodborstjes. Insecteneters schakelen 

dan over op ander voedsel (zaden 

bijv.). Hun darmkanaal past zich 

hierop aan. 



De kleine zonnedauw vangt kleine insecten   De gele snipvlieg   

met zijn vangarmen. De zoete, kleverige  

druppels erop lokken vliegjes e.d. Een 

dodelijke val voor o.a. de insecten hiernaast. 

 

        Phaonia sp. 

 

De WC motmug 

 

De strontvlieg 

Na de bloei laat de natuur soms verrassende 

vormen achter, geliefd bij bloemschikkers. 

De grote berenklauw kan in de bloei bij aanraking 

brandplekken op de huid veroorzaken. 

 

De zaadhulzen van de Kaardebol, werden       

vroeger gebruikt om de ongerechtigheden uit 

de schapenhuiden te karen = ontklitten. De 

scherpe stekels trokken het vuil eruit. 

De veervormige antennes zijn 

een kenmerk van nachtvlinders: 

Dagvlinders hebben sprieten. 

De Plakker                  Het Schaapje 



Onze bloeiende heide bestaat 

voornamelijk uit struikheide (Calluna). 

Die houdt van drogere grond. Er is ook 

nog dopheide (Erica). Die  houdt van 

meer vochtige grond. 

Soms bloeit er blauwe  Campanula 

tussen de heide. 

 

< Calluna 

                        Erica  

 

    Blinde bij 

Van alles wat. 

Bloeiwijze van de grote klis  

  

                Gewone barnsteenslak 

Wel keutels, 

maar 

nauwelijks nog 

konijnen 

 

   Tijgerslak, familie van de alom 

     “gewaardeerde” rode naaktslak 



Zevenstippelig lieveheersbeestje, bedauwd 

Insecten zijn koudbloedig. Dat betekent dat zij de 

zonnewarmte nodig hebben om op te warmen om actief 

te kunnen worden. Aangezien die veel minder schijnt in 

najaar en winter, zie je nog nauwelijks insecten in die 

jaargetijden. Die zijn gestorven of houden een 

winterslaap. Dit lvhb-tje is op die manier een makkelijke 

prooi. 

 

 

             Tengere pantserjuffer > 

 

 

 

 

 Bedauwd spinnenweb.  

         < Zuidelijke boomsprinkhaan 

 

            

  

De paddenstoelen beginnen zich te roeren 

Groene  ^ 

Knolamaniet 

 

 

   Weidechampignon ^ 

Als een boom de reuzenzwam aan zijn wortels vindt, dan 

is het einde in zicht.  

De infectie (witrot) van een boom begint meestal op 

een afgestorven hoofdwortel. De witrot beperkt zich 

voornamelijk tot de wortels, en dan met name op de 

onderzijde. De verminderde transport vanuit de wortels veroorzaakt vaak een uitgedunde 

bladerkroon. In een gevorderd stadium kan het wortelstelsel dermate broos worden dat de boom 

omvalt. Dit kan wel jaren duren. De reuzenzwam is een parasiet (saprofyt). Profiteert dus van zijn 

gastheer, zonder er ook maar iets voor terug te geven. De schijven kunnen tot 200 cm worden. 

(bron:wikipedia) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrot


De gele aardappelbovisten laten hun sporen in een 

‘explosie´ de lucht inschieten. Een donkerkleurige 

wolk op zoek naar een voedingsbodem om een nieuw 

generatie te laten beginnen. Miljoenen minuscule 

sporen per keer. 

https://www.youtube.com/watch?v=hisrw1Y7by8 

    

 

     Hanekam 

 

     

Kleibosrussula   

 

 

 

 

Roodbruine slanke

    amaniet 

  

 Hazenpootje 

 

 

 

  Billenboleet ofwel 

           Fijnschubbige boleet 

  

 

 

De Turkse tortel eet schelpscherven van het tuinpad. 

Deze vermalen mede het hardere voedsel in de maag. Het 

optimaliseert de vertering. 

 

 



     Groot avondrood 

 

 

(vlinder geen eigen foto) 

 

   

                           Zwaartekracht wordt erg overschat 

 

   

 

 

  

  

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Groene groet van Gert 


