
De natuur in oktober  (wijnmaand) in Bloeidaal, De Schammer,  Waterwingebied, Birkhoven,                          

De stille kern, Slot Doorn, Den Treek 

Oktober, de maand waarin vocht (gelukkig) weer 

een rol gaat spelen in de natuur.                                 

Prachtig verschijnsel, zo’n solitaire regenbui. 

Kuifeendjes in de mist 

Oktober was een warme maand;                   

De warmste sinds er gemeten wordt. 

Heerlijk of Verontrustend?                                

 

Dit egeltje liep wat verdwaasd rond in de Stille Kern in 

Zeewolde. Duidelijk ook van slag door het mooie weer. Het 

winterslaapritme wordt 

hierdoor behoorlijk verstoord. 

Kan zelfs gevolgen hebben 

voor het overleven, doordat 

het hierdoor al een deel van 

zijn vetvoorraad verbrandt 

voordat de winterslaap 

intreedt. 

 

 

 

2022 is een mastjaar. Er is een zeer 

grote hoeveelheid eikels, 

beukennootjes, kastanjes e.d. Mast 

komt van het ouderwetse woord 

voor varkensvoer. De boeren waren    

vroeger heel blij met dit gratis voer voor hun dieren.                      

Volkswijsheid zegt: “Maak u klaar voor een strenge winter!” 



De gaai maakt graag gebruik van deze rijke dis. 

De 

krakeend 

neemt op 

veel 

plekken de 

plaats van  

 

de wilde eend in. 

Geschikt voedsel zou 

hier een van oorzaken 

van zijn. Ze eten 

beiden anders. 

 

 

 

Libellen waren de 

gehele maand nog 

actief. Warmte is 

goed voor 

koudbloedigen. 

Bruinrode  heidelibel 

 

De mestkever bezig met zijn geliefde bezigheid 

Op de vochtige bosgrond schieten jonge   

kikkertjes alle kanten op. 

 

“Hé koe, ga 

eens bewegen, anders vang ik niks!“  Koereigers 

profiteren van de opgeschrikte 

insecten tussen grazende koeien. 

Koereigers komen op de hele 

wereld voor en tegenwoordig ook 

steeds vaker in Nederland. Er zijn 

er zelfs al die overwinteren en 

enkelen doen een broedpoging. 

 

 



Oktober kleurt rood! 

 

In de herfst als het donkerder en 

kouder wordt, breken loofbomen 

hun bladgroenkorrels (chlorofyl) af 

en trekken de suikers terug in stam 

en takken. Dat doet een blad verkleuren. Dat gaat stukje bij 

beetje, zoals te zien. Rood liet zich het eerst zien. De kleur 

verschilt per boomsoort. Chlorofyl zet o.i.v. zon CO2 om in 

suikers met zuurstof als bijproduct. De bewaarde suikers 

zijn de voeding voor het in de lente maken van nieuw blad. 

 

Oktober is 

van slag 

 

        Zelfde boom, andere kant            Magnolia         Blauwe druifjes 

 

                

Wulpen met hun kromme snavels en kemphaantjes zijn trekvogels op doortocht naar het zuiden. 

 

Grauwe 

ganzen,  grote 

zilverreigers 

en blauwe 

reigers zijn 

standvogels. 

 



 

De koolmees, de 

roodborst en de 

merel die je ziet 

kunnen nu  zomaar 

wintergasten uit het 

noorden zijn. 

 

Roodborstjes zijn schattig, maar vergis je niet. Zij knokken met de noordse (winter)soortgenoten om 

een territorium. Dat begint nu al. Je hoort ze ook steeds zingen, terwijl dat buiten het broedseizoen 

niet gebruikelijk is. Hiermee laten ze weten; Dit is mijn plek, waag het niet hier te komen, anders….. 

De vonken spatten er soms vanaf, niet zelden legt er een het loodje. 

Er zijn 5200 soorten paddenstoelen. Die hebben allemaal een naam. Om het 

overzichtelijk te houden, heten ze vaak naar hun kleur, uiterlijk of standplaats.  

Kopergroenzwam 

           Biefstukzwam         Dooiergele mestzwam     Eikhaas  

 

Gele korstzwam   Geelwitte russula            Geschubte inktzwam         Groene  

                                               anijstrechterzwam                                                  

 

 

  Groene groet van Gert 

 

    Raadplaatje 

 

 

 


