
De natuur in januari (louwmaand) in het Randenbroekerbos, 

Birkhoven, de Randmeren, Oostvaardersplassen en de Veluwe. 

De algemeen voorkomende heggenmus is geen 
mus, zoals de huismus. Het is een andere vogelsoort. 
Toch zien we deze niet zo vaak. Dat komt omdat hij 
verscholener leeft dan de huismus. Het is een 
solitaire scharrelaar, die zijn kostje op de grond bij 
elkaar zoekt, zoals spinnen, insecten en andere 
kleine diertjes. Op een 
voedertafel zul je ze niet 
zo snel zien, wel 
eronder; voor de restjes. 

       Huismus> 

 

In tegenstelling tot de twee vorige tuinvogels kwam ik laatst deze 
patrijs tegen. Denkelijk ontsnapt uit een volière. De Europese 
steenpatrijs. Prachtig beest. Later opgehaald door de dierenambulance.                                   
Niet schuw dus makkelijk benaderbaar. 

 

 

   

 

 

 

          

  

 Dassenprent> 

                             

Hakketakken. Takken ontspringen willekeurig in het kernhout van de stam. Hieronder is duidelijk te 

zien hoe dat eruit ziet. Duidelijk wordt dan ook waarom de (k)noesten in het hout altijd weerbarstig 

zijn. De vezels lopen behoorlijk dooreen. Wel zijn ze prachtig in een tafelblad bijv. 

 

 

 

 



De Europese rode eekhoorns scharrelen in het 

Randenbroekerbos (A’foort) op zoek naar eten 

in de taxusbomen. Als een fijnproever wurmde 

hij zich in allerlei bochten om het lekkers te 

vinden. Hoewel onderdelen van de taxus 

behoorlijk giftig zijn, vond hij de bessen goed 

te doen. De pitten zijn zwaar giftig, maar die 

scheidt hij weer uit, net als de vogels. 

 

   

 

Vossen leggen geregeld hun keutels op een molshoop, graspol, 

kei of bij een paaltje. Waarschijnlijk omdat hij ze uitzet als 

geurvlag. Een teken aan andere rekels (mannetjes), dit is mijn 

(jacht)terrein. Daar kun je een puntje aan zuigen. 

 

Een mollenrit. 

 

 

 

 

 

 Groot dooiermos   Kapjesvingermos 

 

Korstmossen zijn een teken van 

zuivere lucht. Bij 

luchtverontreiniging zul je ze niet 

tegenkomen. Gelukkig komen we 

ze steeds vaker tegen. 



De slobeend (ook wel lepeleend) heeft een breed gevormde snavel, waarmee zij kunnen slobberen. Zij 

zuigen water op aan de snavelpunt en persen het er weer uit aan de basis, waarbij voedsel wordt 

opgevangen door de extra lange lamellen aan de snavelrand. Het voedsel bestaat uit plantaardig en 

vooral dierlijk plankton en verder slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven, zaden en dergelijke. De 

slobeend is een wintergast. Veel trekken door naar het Zuiden, maar inmiddels verblijven er ook velen 

bij ons, omdat de winters meestal mild zijn en er dus voldoende voedsel te vinden is. 

 

♂           ♀ 

 

 

 

          (Foto lamellen van wikipedia) > 

 

Kuifeenden en Tafeleenden (rode kop) horen tot de groep duikeenden. Zij duiken naar de bodem van 

de plas, vaart of sloot om daar hun voedsel te vinden.  

 

♀            ♂ 

 

De woerden (mannetjes) wilde eend kunnen niet 

wachten op het voorjaar. Arme dames! De blauwe 

spiegel is een typisch kenmerk van de wilde eend. 

Ondanks dat we zeggen dat eenden kwaken doen 

alleen de wilden dit. De rest fluit, kraakt, piept of 

maakt andere 

geluiden.  

 

 

  ♀ 

 



Putters foerageren op resterend zaad van bijv. groet klis en teunisbloem. 

De boomkruiper steunt bij het 

foerageren op de stevige 

gevorkte staart. 

   

 

 

 

 

 

Klapekster 

 

 

 

 

De klapekster heeft 

een haaksnavel. 

Het is een jager. De 

Latijnse naam 

(Lanius) betekent 

letterlijk slager. De foto met de muis is gemaakt op Tenerife. 

De linker op de Veluwe bij Ermelo. Dit is een typische 

wintergast. 

         

De zwarte specht zien 

we niet zo vaak, leeft wat 

verscholener dan de 

grote bonte specht, in 

het bos. Heeft net zo’n 

beitelvormige snavel, 

waarmee hij een hol 

uithakt met een ovale 

ingang. Heeft ook de 

voor alle spechten 

kenmerkende rode kap. 

Bij de man groter dan bij 

het vrouwtje op de foto. 

 



De koereiger komt over de hele wereld 

voor in warmere streken, maar lijkt nu toch 

ook ons land te koloniseren. Altijd te vinden 

rond runderen en herten in het wild. Die 

zorgen door hun gegraas dat er veel 

insecten opvliegen, die zijn dan goed de 

Sjaak! Altijd op de uitkijk! 

 

De ree is ook steeds alert! Goed volk. 

   

 

 

  

  

  

    Gewoon donsvoetje 

Nog enkele 

winterpaddenstoelen 

Grijze buisjeszwam 

Speerdistel 

 

 

Het waterhoentje, zo gewoon, maar o zo schuw EN 

prachtig. 

   

De tuinvogeltelling werd gewaardeerd. “Kaw”. 



De hazelaar is een naaktbloeier (bloeit als het blad er nog niet is) en 

een van eerste bloeiers. De vrouwelijke en mannelijke bloeiwijze 

staan samen op de linkerfoto. De gele 

katjes (man) leveren het 

stuifmeel dat door de 

wind wordt verspreid en 

zorgt voor de bevruchting. 

De rode stempel van de 

vrouwelijke bloem (3 mm) 

wordt ermee bestoven. 

Het stuifmeel is voor 

degenen die allergisch zijn 

een grote irritator. Klimaatverandering lijkt de oorzaak 

te zijn van de steeds hogere temperaturen al vroeg in 

het jaar. Een zegen of niet?? Dat is de vraag! 

 

De “warmte” op 11 januari heeft deze aardhommelkoningin ook 

gewekt. Slaperig traag liep zij op zoek naar voedsel. Als dat maar goed 

gaat. 

De naaktbloeiende jasmijn ook 

een vroegbloeier. 

   

 

De tuinslak doet in de winter  

zijn deur goed dicht. 

De gele trilzwam houdt 

juist van de kou. 

        Volgende keer meer over deze merel. 

 

Voor de liefhebbers,  

wat is < hier te zien? 

 

In de hoop dat de zon zich  

vaker laat zien;  

Groene groet van  Gert        


