
De natuur in maart (lentemaand, buienmaand) in Den Treek, Zuidpier IJmuiden, 

Waterwingebied Amersfoort Oost, Landgoed Klein Bylaer, Texel,                       
Landgoed Oud Groevenbeek 

De meeuwensoort, kleine burgemeester, is een 
vrij zeldzame wintergast aan de kust. Hier in het 
2e winterkleed, tussen jonge zilvermeeuwen.  

   Gewone zeester 

 

De otterschelpen zijn slachtoffers van de storm. Omdat ze maar een kleine ‘voet’ hebben, kunnen ze 

zich niet opnieuw ingraven wanneer ze uit ze zeebodem zijn gewoeld. Met hun sifon filteren zij 

microscopisch voedsel uit het zeewater. Ook wel piemelschelp genoemd. 

Deze jonge gewone zeehond (huiler) lag                                                                                                                                        
op de zuidpier in IJmuiden. 

  

 

 

      Gewone zeeappel 

   Paarse strandloper   

Steenloper

  Kuifaalscholver >
    

    De mannetjes van de heikikker zijn tijdens de 
paringstijd enkele dagen 
blauw(achtig). 

Het vrouwtje> hoopt in 
blijde afwachting, geen 
blauwtje te lopen. 

^ Foto    

Maurits Koenen                                                                                  



Boomleeuwerik          Veldleeuwerik         Oeverpieper    Graspieper 

 

Bovenstaande soorten zijn in hun eenvoudige aardkleuren, van dichtbij van een prachtige schoonheid. 

   

Man en vrouw goudvink zijn verzot op jonge knoppen (sleedoorn). De putter doet zich tegoed aan larikszaden. 

     Klein hoefblad 

Speenkruid 

 

 

 

Speenkruid, deze mooie voorjaarsbloeier dankt zijn naam aan de speenvormige wortelknolletjes (inzet). Het naaktbloeiende 
Klein hoefblad, heet naar het zich later vormende hoefvormige blad. 

< Aalscholver in broedkleed 

Bij de balts laat de kievit man 
zijn oranje achterste zien. Dat 
laat haar niet onberoerd. 

 

 



Het geslachtsverschil ♂/♀ zit hem in de 

ondersnavel, die is roodachtig bij het 

vrouwtje. De IJsvogel leeft van vis alleen!! 

 

In ijzige winters kost dat soms wel 75% van de ijsvogels het leven. Door 

daarna wel tot drie/vier nestjes per jaar te produceren, maken ze dat verlies in enkele 

jaren weer goed. Gelukkig maar; zonder deze blauwe schicht is het maar saai aan de waterkant. 

Deze jonge reebok waande zich op een meter of 15, redelijk 

safe om te grazen. Nog in zijn donkere winterpak 

en de horens nog in het vel. Dat schuurt hij er met 

de tijd af aan de bast van een boom. 

De steenhommel koningin 

ontwaakt na de winter en wil 

naar buiten, nectar zoeken 

om een nestje te beginnen. 

Lente: Het begrip tortelen in beeld. 

< ♀ katjes 

 

Wilgen zijn tweehuizig. 

Er zijn mannelijke 

en vrouwelijke 

bomen. Beiden 

produceren nectar. 

In het voorjaar zijn 

de wilgen een bron 

van nectar voor de 

eerste insecten. Zij 

bevruchten de 

vrouwelijke katjes.  

< ♂ katjes           Bestuiving, bevruchting, zaadvorming ^    

Half maart kwamen de eerste tjiftjaffen weer in het land. Genaamd naar zijn 

geluid; een herhaald “tjiftjaf”. Taalkundig heet dat een onomatopee.   

          De  behendige staartmees         Groenling 

Tjiftjaffen 



De zwarte specht bewaakt zijn nest en  houdt 

mij scherp in de smiezen. 

 

 

De sperwers zijn doende hun nest te bouwen. Hij kijkt naar de prooi alsof hij ook wel een hapje wil 

hebben. Jammer! Hij mag het 

nest bouwen. 

 

 

 

3x♀     

             2x♂ 

 

          

Winterpostelein                                            

        7-stippelig lieveheersbeestje                                                     

Boomklever  

 Bosuil op het nest                                                                           



Driedaagse op Texel 

In De Muy struinden diverse leplaars met hun lepelvormige 

schoffelsnavel naar klein grut. Prachtige vogels! Nog zo’n 

witte beauty, de grote zilverreiger. Beiden vonden hun plek 

in 

Nederland 

al geruime 

tijd terug. 

Nadat zij uit 

ons land 

verdwenen 

waren, door 

de slechte waterkwaliteit in de vorige eeuw. 

 

 

 

Veruit een van de mooiste winterse eendjes, is de wintertaling, die 

maandenlang ons binnenwater verrijkt met zijn tropische 

uitstraling. Nog even dan zijn ze weer weg. Het mannetje wordt 

plaatselijk ook wel boterkontje genoemd. 

Ook de bergeend is een prachtige verschijning. Hoe roder de 

snavel , hoe meer de meisjes gek van hem zijn. Laat het 

voorjaar maar komen! 

De buizerd houdt 

zwevend en 

rondcirkelend, de 

boel in de gaten. 

Muisjes opgelet! 

Oude streeknaam: 

Muizerd. 

 

Kokmeeuw   Tureluur 

                     

De rode stip op de ondersnavel    

van de zilvermeeuw is de plek waar jongen tegenaan tikken als ze honger hebben. 



Niet echt camouflagekleuren van de fazant ♂. Wel erg fraai die 

metalic-kleuren. 

Dat doet mevrouw fazant een 

stuk beter. Wel zo veilig als je 

zit te broeden. Opvallende pa, 

lokt zo aanwezige predatoren 

van het nest weg. De natuur 

regelt alles. En wij maar 

denken dat we zo slim zijn. 

 

Ook de torenvalk is een muizenliefhebber, maar  versmaadt ook geen kikker 

of groot insect. Zijn scherpe blik neemt waar over grote afstand (1500 m). 

Vandaar dat hij graag jaagt in open terrein. 

 

 

“Zie ik het nu goed?” Bij de Wulp kromt de snavel naar beneden, bij de Kluut juist 

omhoog. De wijze van voedsel zoeken is bepalend voor de vorm. Dat geldt voor elke vogel. 

Een 

wintergast 

in de haven 

van Oude 

Schild; een 

zeekoet. 

Duikend naar vis, kreeftjes e.d. 

In de vorige eeuw barstte het nog van 

de konijnen op de Wadden, nu moet je 

ze met een lampje zoeken. Zonde! 

De smient gaat ons als wintergast 

binnenkort verlaten om terug te 

keren naar Noord-Scandinavie en 

Siberie. Ook dit is een prachtig 

eendje, die niet kwaakt, maar een 

fluitend geluid maakt. 

 

Groene groet van Gert (Correctie uitgave februari; foto bladpootrandwants Karel Hilhorst) 


