
De natuur in december (slachtmaand) in Den Treek, De Schammer en 

Bloeidaal  en Amersfoort e.o. 

Nog een staartje november en nog paddenstoelen in december. De warme dagen leiden nog tot 

langer paddenstoelen waarnemen. 

< Tijgertaaiplaat 

  Witte bultzwam 

   

Roodporiehoutzwam 

 

Berkenzwam    Gekraagde aardster 

Beukwortel- 

      zwam 

Zie de 

mooie 

lamellen^  

Paarse korstzwam 

Paarse schijnridderzwam 

 

       Altijd mooi!! 

Gele trilzwam 

Zodra het echt wat kouder wordt, kan je deze gele drilpuddinkjes 

aantreffen op dode takken van onder andere zomereiken. Ze 

komen overal in Nederland voor. Kou deert hen niet. Ze kunnen 

bevriezen, maar bij dooi ook weer opnieuw gaan “trillen”. Ze 

beginnen vaak oranje. Dit is een parasiet, maar ook een saprofyt, 

die dus meewerkt aan de vertering van het organische materiaal. 

 

 



Verval. Zoals eerder gezegd; zonder paddenstoelen geen cyclische uitwisseling van organische 

stoffen, van levensbelang dus. 

 

Dennekleefsteelmycena 

Zwavelkopjes 

 

 Vermolmd hout ^> 

 

Uiteindelijk valt zelfs de 

vrucht van de schimmel ten 

prooi aan een schimmel. 

Hier de Panteramaniet.

   

          

Op vermolmend hout vinden lagere diersoorten een schuilplek en voedselvoorraad. Trek maar eens 

een stuk verrot schors opzij en verbaas je.   

De larve van de zwartkopvuurkever ziet er uitvergroot 

“angstaanjagend” uit. (De kever is geen eigen foto). Ze leven niet van 

het rottend hout, maar van de larven van andere insecten. 

Jagers dus! Ze leven 2 a 3 jaar op het rottende hout. Het is een 

geleedpotige. 

   

 

 Anonymus ^ 

Kop …………………en kont!   

 

    

 

De Knotskronkel is een miljoenpotige > 

< Pissebedden 



Standvogels in de winter zijn de kraaiachtigen. Het zijn alleseters (omnivoren), die daarmee hun 

dagelijkse kostje altijd vinden. Bij sneeuw wordt dat lastiger. Kraaien zijn solitaire vogels, die wel hun 

partner trouw blijven. Komen alleen in het najaar bij elkaar in groepen. Deze kraai doet zijn  

  reputatie als alleseter eer aan. 

 

   

< De roek leeft wel 

in groepen en broedt                                                                 

ook samen in                                                                     

populieren bijv. 

Kauwtjes > zijn ook 

sociale vogels. Komen 

’s ochtend massaal 

tevoorschijn uit hun 

slaapbomen. 

  

Diverse ganzensoorten zijn wintergasten uit het noorden en oosten van Europa. 

           

        Brandganzen            Grote Canadese ganzen               Rotganzen 

Bovenstaande ganzen horen in één geslacht (Branta – zwarte ganzen) met als kenmerk o.a. een zwarte snavel, 

kap en hals. De Canadese gans is eigenlijk een exoot (ontsnapt-ingevoerd) maar is inmiddels aan standvogel. 

Ook kolganzen zijn wintergasten. Zij heten naar de 

witte plek op hun voorhoofd (kol). Ganzen zijn 

grazers. Zij eten wel een kilo gras per dag. Zij zijn 

geregeld met honderden tegelijk, dan gaat het 

hard. Boeren krijgen hun vraat gecompenseerd 

door het Rijk. Rotganzen heten zo omdat hun roep 

“RotRotRot” gelijkt. 



Een paar decennia geleden een schaars waargenomen bosvogel, de 

grote bonte specht. Inmiddels veel te zien en te horen, ook in de stad. 

Hij verraadt zijn aanwezigheid door te “kekken”.  Standvogel.

   

 Sijsjes 

zijn 

wintergasten. 

Smullen van 

de zaden in de 

elzenproppen. 

De kleinere zangvogeltjes houden zich in de winter goed verscholen, alleen de gele meesjes zijn niet zo 

schuw, die zie je overal.     

De koolmees,   De pimpelmees 

genoemd naar                heeft een blauwige pet 

zijn zwarte (pimpelpaars). 

kopje. 

 

 

Een bruine buizerd houdt mij 

scherp in de gaten. Te pakken! 

Een merel (♂) snoept van de zaden     

van de kardinaalsmuts.  

De blauwe reiger heeft veel geduld om 

een prooi te verschalken. 

Dit halfwas reekalf kon ik tot 12 meter 

benaderen. Toen schrok hij wakker en….. 

(Vlinder geen eigen foto) 

De rups van de agaatvlinder.                       

 

 

In de winter krijgen reeën donkere vachten. Zij 

zijn evenhoevig. De hoeven zijn gesplitst en zo makkelijk als spoor 

te herkennen. De witte spiegel (achterkant) is een kenmerk van het 

ree. In de winter is dit schortje groter en witter dan in de zomer. 



De winter hield zich dat jaar aan de afspraak. Op 21 december was er wat sneeuw en veel rijp.  

De bladeren van de gele toorts beschermen zichzelf met harige viltige 

bladeren tegen de kou. >> 

 

 

Winterdecoraties 

 

 

Hoe je het ook wendt of 

keert; ik wens iedereen die dit 

leest een gezond en 

NATUURrijk 2022.  

             Groene groet van Gert 

             Ga er veel op uit! 

 

 

 

Zelfs de reeënkeutels  

en -sporen 

 

 

 

 

zijn berijpt. 


