
De natuur in december  (wintermaand/ kerstmaand/donkere maand)                                                            
in de tuin, Arkemheen, De Schammer, Den Treek 

De zanglijster en de grote zilverreiger speuren om zich heen naar wat 

eetbaars. De natuur is een grote voorraadkamer als de winter mild is. 

 

Man en vrouw vink (zie 

onder) verschillen alleen 

in kleurintensiteit. De 

tekening is min of meer 

gelijk. 

Vinken zie je vaak in 

groepen. Zijn schrikkerig. 

                                                                  

De vuurgoudhaan 

vond een 

welkom 

plasje om 

in te 

badderen 

en te 

drinken. 

    

De staartmeesjes met hun piepkleine 

snaveltjes zoeken naar klein grut. Daarmee 

zijn ze hele dag in touw, snel bewegend, 

steeds heen en weer vliegend. Lastig te 

fotograferen. Zij vliegen in grote groepen van 

boom naar struik. De geslachten zijn gelijk 

getekend. Je hoort ze van verre aankomen. 

 

 

 

 

 

      

    Zwetende kaaszwam 



    Zelfs een week winter in december (Als ik dit schrijf is het 16  graden buiten.….) 

 

          Blauwe reiger 

 

 

Abstracte kunst van Koning Winter 

 

De watervogels denken 

er het hunne van. 

        Meerkoeten 

 

 

Wintergasten zijn er ook. 

Die komen uit het Noord-Oosten en vinden het hier prima te doen. 

Kepen zijn er niet alle jaren. Het zijn vinkachtigen, 

het neefje van onze vink (zie boven). Ook wel 

oranjevink genoemd. Het vrouwtje is tussen het 

bruinrode beukenblad bijna niet te zien. 

Vinkachtigen zoeken hun voedsel (voornamelijk 

zaden) op de 

grond.  

Goede schutkleur! 

 

Deze gehandicapte merel kan zich goed redden. Waar de 

koperwiek > zijn naam aan ontleend is wel duidelijk. Beiden 

zijn samen met de 

zanglijster (zie 

boven) allemaal 

lijsterachtigen. 

 

 

 



De zeearend is inmiddels een veel geziene vogel in polder Arkemheen. 

Onlangs zag ik er drie tegelijk (1e-jaars juvenielen). Wel vaak ver weg, dus 

qua foto altijd lastig. Maar de knots van een snavel is goed te zien. Hij 

heeft zo’n grote spanwijdte dat ze hem de vliegende deur noemen. 

Samen houden de eenden nog 

wel een wak open. Gelukkig 

hebben ze een goed isolerend 

verenpak en een speklaag. 

  

 

 

 

 

 

Op deze beuk groeit een  boomkanker. 

Bacteriën en schimmels kunnen zo’n gezwel 

veroorzaken. Die ontstaat meestal op een wond 

aan de boom. De goudvliesbundelzwam vindt 

er een goede voedingsbodem. 

 

Bomen beschermen zich tegen 

wonden/beschadigingen door hars > 

naar buiten te laten lopen. Deze 

plakkerige vloeistof sluit de wond af 

als een pleister. Gaat dat 

niet snel genoeg dan kan 

de boomkanker een kans 

krijgen. 

 

 

 

 

Dit egeltje zat in onze voortuin, duidelijk van slag door het 

warme weer. We hebben voor hem een beschutte plek 

in de achtertuin gemaakt waar hij dagelijks komt snoepen 

van de pindakaas of meelwormen. Hopelijk komt 

hij het seizoen hier goed mee door.  

 



 

 Ransuilen zoeken in het najaar/de winter elkaars gezelschap op in naaldbomen 

(meer beschutting dan in kale loofbomen).  Hier zitten er drie bij elkaar. De 

ransuil is een nachtjager. De dag komen ze soezend door. Soms gluren ze even 

door een kiertje tussen de oogleden door, kijken of de kust nog veilig is. Dieren 

zijn altijd waakzaam! 

 

 

 

 

         Raadplaatje 

 

 

Laten we vogels de  

winter door helpen.  

Tuinvogeltelling:  

28-29-30 januari.   Allen een gezond en natuurrijk 2023! 

     Groene groet van Gert  


