
De natuur in februari (sprokkelmaand) in  

Den Treek, Groengordel Amersfoort Oost, Bloeidaal 

Wintergasten; sijsjes, prachtige duikelaars. 

Elke winter is het afwachten of de sijzen weer komen. Is er genoeg te 

eten in het noorden en oosten, dan is er geen noodzaak veel energie 

te verspillen aan een lange reis. Deze winter zijn ze er volop. Zij  

foerageren op de elzen, lariks en wat ze 

verder aan zaden bij elkaar scharrelen. 

Genieten dus! 

 

Waterplasjes zijn vaak uitgelezen 

plekken om vogels te spotten. Het 

vrouwtje is grijzer dan de man. 

Het is hard werken voor een klein 

(lariks)zaadje. 

 

 

      Sijsjes en de < putter zijn beiden vinken. Zaadeters. 

Er zijn meer kapers op de kust in de lariksen 

Ook < kruisbekken zijn wintergasten. Zij gebruiken hun 

gekruiste snavels om de schubben van lariks-, dennen- en 

sparrenkegels vaneen te duwen zodat zij met hun tong 

het zaadje eruit te halen. Zij zijn kleurrijk. Dit is een 

vrouwtje. De mannen lieten zich slecht fotograferen, 

helaas.  

De grote bonte specht > 

probeert het zaadje al hakkend 

te bemachtigen. Hier kun je 

goed de stijve staart zien die de 

specht als steun gebruik bij haar 

hakwerkzaamheden. Standvogel. 

 

 

De kenmerkende 

witte streep op 

het achterhoofd van de  < zwarte mees 

onderscheid hem van de koolmees. Een 

wintergast uit het oosten van Europa. 



< Glanskopmezen zijn bosbewoners. Er komen er 

vanuit het noorden, maar velen zijn ook standvogels. 

Ook bij hen zie je de staart goede diensten bewijzen. 

 

 

 

 

Met zijn piepkleine snaveltje zoekt de staartmees naar luisjes en 

spinnetjes. Hard werk. De maag vult zich maar langzaam met dat 

kleine spul. Bedrijvige vogeltjes. Irritant voor fotografen, haha. 

Ook al is het nog winter. 

Het kauwtje is alvast een 

nestholte aan het 

veiligstellen. Wee je 

gebeente!! 

 

 

Ransuilen slapen overdag in een 

(meestal) vaste roestboom. Deze houdt 

mij lodderig in de gaten. Hij weet niet dat 

bomen klimmen er niet meer in zit. Jammer!                                                   

Je kunt de kenmerkende oorpluimen  hier goed zien. 

De neef van de 

merel, de 

zanglijster, laat 

zich momenteel 

luidruchtig 

horen. Heeft een 

zeer uitgebreid 

repertoire van 

strofen met een 

IE-klank erin. Wel 

15 verschillende. 

    Helaas doet hij dit soms ook langdurig midden in de nacht………. 



De schutkleur van de haas 

maakt hem nagenoeg 

onvindbaar, ook in het open 

veld. Het aantal hazen loopt 

terug, wijst onderzoek uit. Dit is 

hoofdzakelijk een gevolg van de 

voortgaande kwantitatieve 

achteruitgang van het 

leefgebied. Verstandige jacht schijnt hier geen grote 

oorzaak van te zijn. 

 

Wantsen zijn alweer actief, het warme weer werkt 

mee, “jammer genoeg”. Hoe de < 

bladpootrandwants aan zijn naam komt is wel 

duidelijk. 

De vuurwantsen klitten graag bij elkaar. Als je goed 

kijkt herken je een Afrikaans masker op hun 

dekschilden. Gevaarloos die wantsen. Zie ook de 

kenmerkende driehoeken op hun dekschild. Punt naar 

beneden. 

  

Waar de besdragende struiken en bomen al kaal zijn gevreten door de vogels, draagt de Gelderse 

Roos nog steeds bessen, waarvan al veel verrot. De vogels eten deze slechts als het niet anders kan, 

want blijkbaar smaken zij niet zo lekker. Was het echt winter 

geweest, dan 

waren zij wel 

op. Nu is er nog 

eten volop. 

Zoals voor de 

putters  die 

grond 

afscharrelen 

voor zaden en 

klein gedierte. 



 “De Merel op het/een (d)tak, in zijn beste zwarte pak….”. Wie kent het niet.  Ze zijn inmiddels weer 

prachtig aan het zingen, waarbij hij zijn andere kwaliteiten (zijn mooie gele oogring en oranjegele 

snavel) goed etaleert. Nu nog een dame! 

 

 

 

 

 

♂    ♀ 

 

 

De merel is langzaamaan weer aan terugkomen, na de kaalslag van de afgelopen tien jaar (60% 

afname) veroorzaakt door het USUTU-virus. Inmiddels lijkt de afname van de merel ook te komen 

door hoe wij wonen. Houten schuttingen en tegels in  de tuin doen de leefomgeving van de stadse 

merels zienderogen afnemen. In het bos is het leven beter. 

Soms zie je merels met 

witte vlekken. Die zijn 

ofwel (partieel) 

albinistisch, of 

leucistisch. Albinisme is 

het deels of volledig 

ontbreken 

van het 

pigment 

melanine. 

Dit pigment 

geeft kleur 

aan huid, 

haren en ogen. Dieren met albinisme (mensen kunnen het ook 

hebben), hebben rode ogen en zijn extreem gevoelig voor zonlicht. 

Leucisme lijkt op albinisme, maar kan duiden op ontbreken van alle 

soorten pigment. Ook zijn de ogen hier gewoon gekleurd, dus niet 

zongevoelig. Bijgaande merels zijn dus een leucitisch. 

♀        ♂ 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn; SOVON 

vogelonderzoek, wil weten hoe het komt dat er 

steeds minder merels zijn. Je kunt hieraan 

meedoen (Citizen science). Zie de website van 

SOVON (Samenwerkende Organisaties 

Vogelonderzoek Nederland). 



                                                                    

“Pff, altijd weer dat vervelende poetsen, ……..Klaar!  Je zult maar Blauwe reiger zijn!! 

Kwelwater is water dat spontaan opborrelt uit de 

grond. Het komt vaak van hoog gelegen grond naar 

lagere gedeeltes. Van heuvelrug naar Eemvallei bijv. 

Het is ijzerhoudend water, dat lijkt op een olievlek. 

Verschil is dat als je een kwelvlek uiteen roert met 

een stokje, het gaat 

brokkelen. Als je een 

olievlek uiteen wilt 

roeren lukt dat niet, dat 

vloeit altijd weer samen. 

 

Groot kroosvaren                       Dit is een ander soort kroos dan in de zomer, dat is 

groen. Het is een invasieve soort, die door zijn 

tapijtvorming een bedreiging is voor de biodiversiteit in 

een sloot, poel of vijver. Deze kleurt in de herfst rood. 

Wat een vervreemdend fenomeen is, als je het ineens 

tegenkomt. 

 

 

 

 

 



  Wie van de drie? Dudley, Eunice of Franklin? 

                   Taaie rakker 

 

 

 

Storm en wateroverlast. 

 

 

 

 

 

 

Moderne kunst is er niets bij. 

 

De goudvink snoept van jonge 

knoppen, eet niet zo netjes. 

       De boomleeuwerik > is al aan het baltsen. 

Het voorjaar treedt in! 

Hazelaarblad 

                       

  Sneeuwklokje 

   Sleedoorn > 

                   Raadplaatje? 

 

Groene groet van Gert 


