
De natuur in april (grasmaand, eiermaand) in Twente, den Treek, De Schammer, 

Schothorsterbos, Polder Arkemheen, Landgoed Old Putten, De Laak 

Het voorjaar doet zijn intrede, dat is overal waar te nemen……, maar begin april begon winters. 

 Door hun isolerende verenpak hebben vogels daar geen last van. 

Deze dikbladige 

hulst ook niet. 

 

Het paringsritueel van de futen is één groot ballet. Ze dansen om elkaar heen met allerlei 

nekbewegingen. Fraai schouwspel. 

   

De gewone padden hadden  

ook een oogje op elkaar 

 

 

De mooie wintertalingen hebben een groene vlag in hun vlerk. 

Blijvers! 

 

 

Hoe wulps ook, dame wulp geeft haar 

vrijer geen kans! 



 

De Europese rode eekhoorn zocht en vond iets van zijn 

wintervoorraad terug. Dat lukt vaak ook niet en dan doet hij 

ongewild aan bosaanplant. Ze noemen hem dan ook wel de 

boswachter. 

 

In het voorjaar kunnen                           

hazen behoorlijk                               

knokkerig zijn, deze                           

staat al in de houding. 

 

 

Elk mannetje wil opvallen. Hetzij om zijn territorium af te bakenen of te 

verdedigen, of om een  vrouwtje te paaien. Dat betekent dat je je 

kwaliteiten moet uit buiten. In het geval van de koolmees  geldt: hoe 

breder je stropdas, hoe groter je kansen! 

Ook voor insecten is het 

lente. Het staalblauwe 

elzenhaantje eet er zelfs de 

gaten voor in het elzenblad. 

 

                                                                            

 

< Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje    

       

               Ampedus spec. > 

< Klein geaderd witje 

 

 

     

De roodwangschildpad  > hoort niet in onze 

fauna. Ook “een manier” om je huisdier te 

lozen. 

Ook in het plantenrijk dient de lente zich aan.  

< Een  varen steekt de kop op. 



De Salomonszegel  > ontvouwt                                                    

langzaamaan zijn bladeren. 

 

 

                                        De es ^> maakt er ook een kunstwerkje van. 

Gulden sleutelbloem 

                                 Er zijn 23 soorten regenwormen in Nederland. 

Onderstaande drie spechten zijn inmiddels geregeld te zien en vooral te horen.

                                                                          

De zwarte specht maakt een ovaal nestgat. Zij verschillen in de grootte 

van het rode petje op hun hoofd. Zij waren om en om de nestholte aan 

het uithakken. Je zou er hoofdpijn van krijgen, ware het niet dat de 

natuur hun nek en hoofd van “schokbrekers” heeft voorzien. Zij doen 

daar ongeveer 10 dagen over. 

<♂          Groene spechten  

Zanglijster      ^♀ 

  

 De drie groene spechten joegen 

achter elkaar aan. De kolder in                                                               

de kop. Wie is hier de macho!!?? 

   < Grote bonte specht ♂  

  Bonten maken een rond nestgat. 

. 

 

De grote bonte specht verdween 

geregeld in de stam van de eik om zijn 

nestholte verder uit hakken.  



Ook de grutto’s lieten zich niet onbetuigd. In de Nijkerker polders komen er door gezamenlijke aanpak van 

boeren en natuurmonumenten, steeds meer jongen groot. Bloemrijk grasland, later maaien en plasdras maken 

van de weiden, zijn daarvoor kennelijk de oplossing. Het kan dus wel. Hulde! 

Een wiebelige toestand zo’n paringsritueel; dat 

er überhaupt nog nageslacht komt….. 

 

Voordeel van nat grasland is dat grutto’s er veel makkelijker 

hun voedsel kunnen zoeken. De grond is zachter. Nadeel is dat 

je snavel er erg modderig van wordt.                                          

“Irritant dat gepoets de hele tijd!” 

 

 

 

    

 

 

De oh zo “ordinaire” paardenbloem! Er zijn 1000 soorten van, met 

erkend medicinale werkingen en zeer eetbaar, dan heet het molsla. Voor 

wetenschappers zijn de omwindselblaadjes ^ bepalend voor welke soort het is. De 

paardenbloem hoort tot de composieten ofwel samengesteldbloemigen. Eigenlijk zijn het 

honderden bloempjes ^> bij elkaar in één bloemhoofdje met elk een eigen stamper. Elk 

bloempje wordt apart bestoven en bevrucht. Vandaar de veelheid aan zaadpluizen. Een 

zo’n bloempje heet een lintbloem. 

Rond WOII werd er in Rusland rubber van gemaakt. Per hectare 150 kg.                            

De komst van synthetische rubber heeft deze praktijk teniet gedaan. 



The circle of Life, van de  

meerkoeten 

 

 

 

Gaspeldoorn     

             Brem 

           Allemaal geel en toch verschillend 

          

   < Stekelbrem 

 

Dit zijn allen aan elkaar verwante vlinderbloemigen (zie de vorm van het bloemetje). Gaspeldoorn en 

stekelbrem hebben doorns en zijn minder wijd verspreid. De veel voorkomende brem is zonder stekels. 

< Veenpluis groeit op hoogveen.       Hondsdraf is lichtgiftig. 

 

Ossetong > bevat veel nectar.          Stinkende gouwe ^ helpt tegen wratten. 

 

De onderkant van oranjetipje is 

bijna mooier dan de 

bovenkant. Met zijn lange 

roltong zuigt hij nectar uit de 

bloem van Look zonder look. 

Hij “tankt” alleen op bloemen 

van kruisbloemigen. 

 



 

<♂ 

 

♀> 

 

De algemeen voorkomende roodborsttapuit en het zeldzame paapje zijn familie van elkaar, dat is goed te zien. 

 

De zwartkopman  

moet aan de bak. 

    Groenlingen    

broeden ook in de stad. 

 

De bonte vliegenvangers waren half april weer terug uit Afrika. En direct aan het broeden gegaan. 

 

        

Zenegroen 

< ♀  Goedgekeurd!  

    
    Saai? Gaai!  

   

 

                  Heggenmus              Groene groet van Gert 

                


