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Van de bestuurstafel winter 2020
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de
Nieuwsbrief van september heeft
Fokke Frieswijk besloten te stoppen met
zijn bestuurlijke activiteiten. Dit betreuren
we uiteraard maar het bleek niet te voorkomen. Fokke heeft veel voor de afdeling
betekend. Hij heeft veel kennis van landschapslijnen en geeft hierover ook lezingen, is een groot organisatietalent en, zo
blijkt ook uit de werkzaamheden rond hun
mooie huis, is heel handig en creatief met
zijn handen. Het voorbereiden van de
nestkastjes-excursie ging ook altijd met
grote precisie, er mankeerde niets aan.
Maar ook zijn juridische kennis zullen we
gaan missen. Voor alles wat Fokke heeft
betekend zijn wij hem veel dank verschuldigd!
Nu is ons bestuur dus ingekrompen tot
drie personen. Frans Willem is bereid tijdelijk het penningmeesterschap te combineren met het secretariaat. Met kunst- en
vliegwerk redden we het dus wel, maar
rond de tijd dat de Algemene Ledenvergadering 2021 gaat plaatsvinden (voorjaar
2021, fysiek, per mail of digitaal) moeten
er nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn.
Het vertrek per 2021 van de huidige drie
nog zittende bestuursleden is al een aantal
jaren geleden aangekondigd in een algemene ledenvergadering, om precies te zijn
maart 2018, dus dit komt nu snel naderbij.

Als het voortbestaan van de afdeling je lief
is neem dan alsjeblieft met een van ons
contact op.
Iets anders. Een zoekplaatje van een Koninginnepage in mijn moestuin van een
paar weken geleden wil ik jullie niet onthouden. Wat een prachtige vlinder!

Nu we begin november buiten de herfstkleuren zien komen en de prachtige paddenstoelen op sommige plekken verschijnen een terugblik op een vreemde herfst.
Schreef ik in de vorige editie van ons afdelingsblad dat we alle excursie-activiteiten
gingen opschorten, inmiddels denken we

ook al weer na over 2021. Zou er dan wel
weer wat mogelijk zijn, ondanks dat de
pandemie niet voorbij zal zijn?
In kleine groepjes naar buiten, of eventueel ZOOM- (digitale) activiteiten? Of misschien maar de focus leggen op de tweede
helft van het jaar 2021? Het blijft een uitdaging om hierover na te denken en met
collega-afdelingen en vrijwilligers te praten!
Wat deze herfst in elk geval wel
weer is opgestart is de IVN Natuurgidsenopleiding die we in
september 2019 zijn gestart, in
samenwerking met de afdeling
Leeuwarden. We hebben docenten bereid gevonden de
avonden te vullen, een nieuwe
grotere locatie gevonden waar
we corona-proof kunnen zitten en IVN Fryslân was bereid de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen zodat de twee afdelingsbesturen gevrijwaard zijn van eventuele claims i.v.m. corona. Dat met nog een aantal randvoorwaarden gaf de doorslag om weer op te
starten. Een enkele cursist volgt de avonden digitaal.
We zijn blij door te kunnen gaan!

Ik wens iedereen namens het bestuur een
mooie herfst en winter toe, blijf gezond,
en geniet van alles wat de natuur ons
biedt!
Els Steinmann

Namens het bestuur voor jullie allen
en je naasten een
Nog een plaatje van vandaag. Waarom zijn
toch bijna alle paddenstoelen niet mooi
gaaf? Maar deze springt er voor mij wel uit
door de uitbundige kleur!
Nu het buiten killer en natter wordt zie je
wel weer aparte verschijnselen zoals rododendrons met enkele nieuwe bloemen,
maar ook bij sommige vlinderstruiken valt
op dat er door de plant geen keus lijkt te
zijn gemaakt tussen herfst en voorjaar.
Vreemde natuurverschijnselen vind ik dit.
Voor nu bestaan voor mij de klussen uit
het een beetje snoeien en ordenen van de
tuinen maar wel rekening houdend met
verstopplekjes voor egeltjes etc., dus het
wordt zeker niet bladvrij en alles aangeharkt.
En nog een plaatje van een echte najaarslucht bij de Waddenzee, vlak voor een
flinke plensbui. Altijd genieten!

mooi en gezond 2021
gewenst!
Laten we hopen dat het in alle
opzichten een rustiger jaar wordt!

Hoe leven
de aalscholver
de paling en
de beroepsvisser
op de Leijen samen?

Als nieuw IVN lid de
Wâlden doe ik graag
een poging een klein
‘informatiesteentje’ bij
te dragen aan het
mooie ledenblad It
Plúske. Daarbij baseer
ik me op persoonlijke
ervaringen, bronnen
o.a. boeken en internet
en natuurlijk gesprekken en uw reacties.
Mijn interesse -en geringe kennis en kundeligt vooral bij de overlevingskunsten van vogels (als kievit, grutto,
arend en de aalscholver), bomen (als de
oude eiken en beuken),
het handelen van mensen, naast het eten van
paddenstoelen. En ik laat me graag verrassen door doelgerichte samenwerking.
Zo kom ik bij deze eerste bijdrage aan It
Plúske uit bij de aalscholver die mij afgelopen zomer ‘verpletterde’ in een gevecht
met een ‘joekel’ van een paling. Terwijl ik
met de boot naast de netten van de beroepsvisser genoot van ‘Leijen-rust’.

Dat riep bij mij de vraag op hoe krijgt die
vogel zo’n paling verteerd en vooral hoe
werken de aalscholver, de paling en de beroepsvisser op de Leijen samen?
Misschien wordt het een serie van twee of
drie korte bijdragen.

Ze leven alle drie van de
Leijen;
wie zijn ze en hoe doen ze dat
‘leven van de Leijen’?
Eerst even heel kort de Leijen in de Noardlike Fryske Wâlden en mijn liefde voor dat
meertje ….

De Leijen
Van jongsaf wonend in Opeinde – ‘Op de
Ein fan it fean- ken ik de Leijen. Van de
verhalen van mijn Pakes die de Leijen
mee maakten, afgroeven, zand vervoerden. Van het zwemmen, bootje varen,
het (paling) vissen op de Leijen met
Omke en met Heit, met zicht op ‘Kninepôle’. Van het schaatsen, in echte winters: een rondje Leijen van vijf kilometer.
Van het lezen van het prachtige boek ‘It
Lijen yn de Leijen’, in het Fries natuurlijk.
Dan lees je dat tot circa 1750 het Leijengebied werd gebruikt voor eigen behoefte (grasland en kleine stukjes veen
afgraven) van boeren en dorpen. Daarna
volgde de meer industriële ontginning en
volledige uitgraven van de Leijen. Het boek
schetst ook de soms donkere paden tussen het Wytfean en het Swartfean, het
prachtige dorp de Tike, de verhoudingen
tussen ‘gelovigen’, behulpzame ‘mennisten’ en leergierige ‘heidenen’, tussen boeren en arbeiders. De laatste jaren overnacht ik graag een paar keer per jaar een
paar dagen op de Leijen, met het loyale familiebootje, soms even bijtankend bij de
sûpermerke in Eastermar. En -met partner- dan vooral genietend van de natuur,
de zonsop- en ondergang, de vergezichten,
geluiden van vooral vogels.

De aalscholver

Af en toe – en vooral dit COVID jaar meer
dan anders- helaas soms gestoord door
herrie speedbootjes, zelfs bootmuziekdreunen …… maar niet door de groeiend
aantal prachtige Suppers. Dankzij Staatsbosbeheer kun je overigens ook vanaf de
wal de Leijen ‘proeven’ vanuit zes prachtige observatiehutten rond de Leijen. Zie
daarvoor het plaatje van de Leijen. De aalscholver, de paling en de beroepsvisser
zijn alle drie sterk afhankelijk van de
waterkwaliteit van de Leijen, ik hoor mijn
Omke daarover nog klagen; maar daar is
flink aan gewerkt.

Nu echter verder met deel 1, de
aalscholver. Op de Leijen schrok
ik afgelopen zomer op van de
enorme herrie vlak bij en op het
water. Geen voorntje aan mijn
hengel. Maar ja hoor, daar komt
de aalscholver naar boven. En
niet alleen. Deze geweldige confrontatie van aalscholver met
paling duurde wel 15 minuten.
De natuur die vaak zo rustig
werkt en soms pas na jaren ergens tegen demonstreert en in
opstand komt was nu in volle
zichtbare actie: de paling vast,
weer los, opnieuw duiken, en
dat wel drie of vier keer en uiteindelijk …..
hoe is het mogelijk ….. doorslikken. De natuur van de Leijen kent onderling strijd en
overleving: deze paling komt dankzij de
aalscholver niet in het net van de beroepsvisser en zwemt niet terug naar de paaigrond in de Zaragoza-zee, peins ik verder.
Op de website van IVN de Wâlden kun je
klikken naar de link van een stukje film en
hieronder een paar foto’s.
Bronnen:
J.T. de Jager, ‘It lijen yn de Leijen’, 1980
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden

Wie is die vogel? Zeg maar de ‘Ielgoes’ is
gehaat en geliefd. Nederland telt nu ongeveer 60 broedkolonies, en de Leijen is daar
één van vermoed ik, hoewel de Leijen
geen Natura 2000 gebied is. Er zijn in Nederland zo’n 20.000-25.000 broedparen.
Het is een beschermde vogel onder de
prachtige Europese Vogelrichtlijn (en Natura 2000) van Europa. Maar lange tijd is
de ‘zwarte waterraaf’ bejaagd vanwege
zijn enorme visconsumptie; een aalscholver eet per dag al snel 500 (tot soms
1.000) gram verse vis. Waaronder natuurlijk paling, maar ook flinke brasems (tot ca
30 cm gaan naar binnen), voorn, snoekbaars en kleine visjes. Een aalscholver kan
wel 20-25 jaar oud worden, mits niet onderweg door nematoden of foute schimmels zijn spijsvertering wordt aangetast
door het eten van foute vis. Hij is overigens niet zwart maar eigenlijk donkergroen van kleur. De ‘Ielgoes’ vangt zijn vis
duikend en droogt daarom graag zijn verenkleed. Dat wordt om het functioneel te
houden grondig gereinigd en ingesmeerd
met een eigen gelukkig ‘niet-fossiel’ oliekliertje. Kortom een geweldige vogel, maar
na zo’n palingstrijd blijf je met de eerste
vraag zitten: ‘Hoe verwerkt die vogel toch
zo’n reusachtige maaltijd?

Bronnen:
Vogelbescherming, https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/aalscholver
Sovon,
https://www.sovon.nl/nl/soort/720
Ronnie Schalkwijk, ‘Aalscholvers, toonbeeld van efficiëntie’, 2007

Gevangen, los, gevangen, los,….
Onderweg naar de krop

Die spijsvertering werkt anders dan bij
mensen, de vogel heeft geen tanden, dus
een grote krop is nodig met fantastische
maagwerking om de prooi te doden en de
eerste vertering te starten. Even snel langslopen begint dat proces met vis naar de
krop. Via de slokdarm komt de levende vis
in de krop terecht. Daar stikt de vis en
wordt het voedsel geweekt. De krop van
de aalscholver is groot! Vanuit de krop
gaat het dan door naar de kliermaag, hier
worden de maagsappen toegevoegd.

Na de kliermaag gaat het voedsel naar de
spiermaag die twee schijven heeft die
langs elkaar heen gaan. Door middel van
maagkiezel en het heen en weer gaan van
de spiermaag wordt het voedsel fijn gemalen. Vanuit de spiermaag gaat het voedsel
naar de dunne darm die uit drie delen bestaat en die o.a. enzymen toevoegen afkomstig zijn van de alvleesklier (voor de afbraak van eiwitten, vetten en koolhydraten om ze te splitsen en klaar te maken
voor opname via de darmwand). Vogels
hebben twee blinde darmen (niet op het
plaatje zichtbaar). Deze twee blinde darmen zorgen ervoor dat de ruwe celstof
wordt afgebroken. De openingen van de
blinde darmen bevinden zich daar waar de
dunne darm overgaat in de dikke darm.
Het afbreken van de ruwe celstof gebeurt
onder invloed van enzymen en bacteriën.
Als daarna de enkelvoudige voedingsbestanddelen (als aminozuren en vetzuren)
door de darmwand zijn gegaan, worden ze
opgenomen in het bloed. De dikke darm is
bij vogels in het algemeen vrij kort en gaat
over in de cloaca. De caeca (wordt ook als
ceca gespeld) zijn twee zakjes die zich bevinden op de plek waar de dunne darm en
de dikke darm bij elkaar komen. De caeca
zijn niet op de afbeelding te zien. De caeca
absorberen het water uit het voedsel en
sluit de spijsvertering af. De grootte van de
caeca verschilt per vogelsoort. Bij sommige vogelsoorten helpen de caeca bij

het afbreken van stoffen als cellulose. Vogels beschikken niet over een blaas, de
urine wordt via de nieren en de urineleiders naar de cloaca afgescheiden. De lozing van de urine en de ontlasting gaat
meestal samen. De cloaca is de uitgang
voor ontlasting en voor de eieren of zaadcellen. Op de broedeilanden blijft er door
de venijnige ontlasting van de bomen in
elk geval niet veel over dan ‘witte kunstwerken’….
Bronnen:
Wikipedia, diverse pagina’s
https://www.dierenbox.nl/spijsverteringskanaal-vogels-hoe-verteerd-een-vogelzijn-voedsel/

Wat een prachtig gevecht dus tussen die
grote paling en de aalscholver. Omdat het
zo’n fotogenieke vogel is nog een paar
plaatjes. Vanaf de SBB hutten zijn ze goed
te spotten, zoals op deze stenen ‘heksenkring’ tussen de eilandjes van de Doopsgezinde kerk en het Paviljoen de Leijen waar
ook de plaatjes zijn gemaakt. Als er een
volgende keer komt in het Plúske gaan we
verder; de paling en de moderne beroepsvisser. En natuurlijk de samenwerking, belangen en ook wel conflicten tussen alle
partijen.
Hoe komen ze tot een gezamenlijke
agenda?
Oproep: alle reacties - ook negatieve - zeer
welkom, graag sturen naar
fh.de.haan@ziggo.nl
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Begin van de paddenstoel tijd
Zondag ben ik op zoek gegaan naar de
Zwavelzwam. Mijn eerste gedachte
was ‘het is behoorlijk droog in de bossen
bij Beetsterzwaag’, dus ik dacht weinig
kans te maken om een foto te schieten.
Ik was op de fiets, al mijn foto spullen
mee, het zonnetje scheen en af en toe een
buitje. Maar opeens zag ik een dode
boomstam staan en daar vond ik de eerste
zwavelzwam. Hij valt wel op met zijn fel
oranje-gele kleur.
Ik fietste kriskras door het bos richting de
Poastwei, daar een pad ingeslagen schuin
door het bos met vele bloeiende struikheide en vennetjes. Toen kreeg ik een
grote bui op mijn kop, maar dat is niet erg,
je geniet van de omgeving dat is gewoon
geweldig.

Door het pad af te rijden kom je bij de vennetjes achter bij restaurant ‘Het
Witte Huis’ en daar vond ik ook op een
dode stam de tweede zwavelzwam. Ook
weer heel mooi.
Toen fietste ik over het fietspad door het
bos weer richting Poastwei. Onderweg
daar naar toe zag ik op wel acht stronken
zwavelzwammen, heel mooi. Dus mijn dag
was geweldig. Ik had ze vorig jaar ook op
verschillende plekken hier gezien, vandaar,
maar het is toch een verrassing als ze er
zijn.
Ik vertel nu mijn verhaal, maar dan willen
jullie ook wat meer over de
zwavelzwam weten. Het vruchtlichaam
kan 10 - 40 cm breed zijn. Waaiervormig of
onregelmatig halfrond, dikvlezig, gewoonlijk dakpansgewijs boven elkaar groeiend,
oppervlak ongelijk,
korrelig, geplooid, zeemleerachtig- citroengeel of geeloranje, bleek of
strokleurig met stompe rand. Buisjes 1,5
mm lang, zwavelgeel, poriën 1.3 per mm
rond of eivormig, zwavelgeel, de smaak is
aangenaam, iets zurig, geur sterk schimmelig. De spore is wit. De zwavelzwam
groeit op loofbomen, vooral eik, maar ook
veel op kers, kastanje en
wilg. Hij is vrij algemeen, vaak moet je heel
goed kijken want ze groeien ook boven je
hoofd dus hoog in de boom.
Adrie Mens, foto’s en tekst

En de winnaar is …….
De Jan Wolkers Prijs is een prijs voor het
beste Nederlandse natuurboek en is een
initiatief van Vroege Vogels, het Wereld
Natuur Fonds en de Volkskrant. Er zijn
meer dan 120 boeken ingezonden, varierend van veldgidsen, kinderboeken,
poëziebundels, naslagwerken en romans.
De Jan Wolkersprijs is dit jaar gewonnen
door Valerie Trouet, Vlaamse boomwetenschapper, voor haar boek

Wat bomen ons vertellen

Een uitgave van Uitgeverij Lannoo. In het
boek beschrijft Trouet wat er valt af te lezen uit jaarringen van bomen. Wat als de
verhalen van bomen en mensen nauwer
met elkaar verwant zijn dan we denken?
Als je wilt weten hoe oud een boom is,
moet je zijn ringen tellen. Maar die jaarringen kunnen je veel meer vertellen dan dat.
Dendrochronologie, de wetenschappelijke
studie van jaarringen, levert een niet te
onderschatten bijdrage aan ons begrip van
de klimaatgeschiedenis van de aarde, de
invloed ervan op de menselijke beschavingen in de afgelopen tweeduizend jaar en
de complexe interactie tussen mens en natuur. (uitgever)

Prof. dr. Valerie Trouet bestudeert al meer
dan twintig jaar de klimaatverandering aan
de hand van jaarringen van bomen. Wereldwijd wordt ze erkend als een van de
topexperts op het vlak van dendrochronologie. Ze is verbonden aan het Laboratory
of Tree-Ring Research van de University of
Arizona (VS) en publiceerde eerder onder
meer in Nature en Science.
Andere kanshebbers voor de Jan Wolkers
Prijs waren dit jaar Berichten uit de vallei (Stefan Brijs), Stadsflora van de Lage
Landen (Ton Denters), Caspar loopt (Caspar Janssen) en Wat zingt daar?
(Dick de Vos).

Lekker
met de gebakken
peren zitten
De oogst van onze appelbomen en perenbomen is dit jaar enorm groot. Aan de
stoofperenboom hangen de takken zwaar
neer. Zoveel dat er kratten vol naar de
voedselbank kunnen. Wij verwerken de
stoofperen natuurlijk tot van die mooi
rode peertjes. Stoofperen zijn harde,
droge peren, die niet rauw gegeten kunnen worden (in tegenstelling tot handperen). Ze worden daarom gekookt, voordat
ze gegeten worden. Door het koken

worden die harde pitjes in het vruchtvlees
zacht en eetbaar.
We vinden in de winkel meestal de bekende Gieser Wildeman, die zijn naam
dankt aan de Belgische kweker Wildeman.
Hij bracht het ras in 1850 op de markt. In
Nederland is het het meest gekweekte ras,
daarnaast zie je op kleine schaal het oude
Franse ras Saint Rémy.
Veel oude stoofpeerrassen zijn niet in de
handel. Toch zijn er een aantal kwekers die
oude, bijna vergeten rassen aanbieden.

Winterriet peer

Steencellen
Eén van die rassen staat ook in onze schapenwei, de Winterriet peer. Het gewicht
van een rijp exemplaar is tussen 300 en
500 gram. De naam komt van de bewaarmethode, inkuilen tussen rietmatten. Al in
1488 staat hij vermeld in een aantekenboek van de Abdij van Egmond. Hij heeft
een paar mooie bijnamen:
Winterkraaipeer, Sileziepeer,
Roggebroodspeer, Pannenkoekpeer,
Winterkalebas
Andere voorbeelden van oude rassen zijn
de Kleipeer, De Valse IJsbout die pas in januari rijp is, de Bloedpeer en de Karmozijnpeer die roodgevlekt vruchtvlees hebben, de Winterbergamot die lekker ruikt,
de Zoete en de Zure Brederode. Veel rassen komen uit België en Frankrijk, in Nederland worden oude rassen geënt en
weer in de handel gebracht.

doorsnede van een Bloedpeer

Peren en met name stoofperen hebben in
hun vruchtvlees en dan vooral om het
klokhuis van die harde korrels, steencellen
(sclereïden).
Het sclerenchym (steunweefsel) is één van
de drie weefselsoorten die in de botanie
worden onderscheiden. Het is de benaming voor sterk verhout weefsel. Sclerenchym geeft een plant stevigheid en komt
voor in alle delen van een plant, ook in
vruchten en noten.
Sclereïden komen verspreid in het vruchtvlees van peren (Pyrus) en kweeperen (Cydonia) voor en vormen het klokhuis van
appels (Malus).
Een steencel of sclereïde is een
verdikte en verhoute sclerenchymcel
of parenchymcel

Karmozijn peer

Sclereïden beginnen zoals andere cellen
met een dunne celwand. Laagje voor
laagje bouwen ze een dikke wand op. Zij
doen dat van binnenuit, waardoor hun vitale gedeelte uiteindelijk ernstig in gedrang komt, en wanneer de cel nagenoeg
geheel uit celwand is opgebouwd, sterft
deze. Het materiaal dat de sclereïde nodig
heeft om de celwand te bouwen, wordt
door kleine openingen naar binnen gehaald. In de alsmaar dikker wordende celwand spaart de cel vanuit deze poriën tunnels uit voor de aanvoer van nieuw materiaal, de zogenaamde stippelkanalen.

Wilde peer
Peren stammen natuurlijk af van wilde peren. De wilde peer (Pyrus pyraster) komt
nog maar heel zelden voor in ons land, de
meeste wilde peren zijn nog te vinden in
Oost-Gelderland / Achterhoek, Twente, bij
Steenwijk en in het stroomdal van de
Drentse Aa. Opvallend aan wilde peren is
dat de vruchten niet echt peervormig zijn.
Ze zijn meer bolvormig, als een appel. De
wilde peer behoort tot de rozenfamilie,
maar wordt ook wel gerekend tot een
aparte familie van de appelachtigen (Malaceae). Wilde peren zijn middelhoge bomen
met bijna loodrecht afstaande takken met
doornen. Oudere bomen hebben soms
geen doornen meer. Wilde peren groeien
bij voorkeur op voedselarme zandgronden,
maar ook wel op leemhoudende bodems.
Wilde peren zijn licht minnende bomen en
worden gemakkelijk overschaduwd en verdrongen door andere bomen.

Wilde peren behoren tot de zeldzaamste
inheemse houtgewassen in ons land. Er
zouden nog slechts enkele tientallen voorkomen. Ook internationaal is de wilde
peer een bedreigde boomsoort geworden.
De vruchten van de wilde peren zijn waarschijnlijk al in de oude steentijd verzameld,
zeker zo’n 12.000 jaar geleden. Met zekerheid is aangetoond dat wilde peren al in
de nieuwe steentijd (3.000 v.Chr.), de tijd
dat de hunebedden werden gebouwd, hier
voorkwamen. De Grieken en Romeinen
kenden peren en wisten ze ook te enten.
Uit die tijd zijn ook allerlei recepten bekend. De peren werden bereid door ze te
stoven in honing, maar ze aten ze ook
rauw. Uit het Romeinse kookboek ‘De re
coquinaria’ * staat een recept voor gekruide, gestoofde perensoufflé.

Van wilde peren kan je met appels of cultuurperen brandewijn of azijn produceren.
Siroop van wilde peren werd vroeger gebruikt tegen diarree en migraine.
Stoofperen kan je lang bewaren, stoven is
leuk en iedereen heeft weer zijn/haar eigen recept, lekker als bijgerecht, maar het
kan ook anders, Brownies met stoofpeertjes**
* Op naam van Apicius, het enige kookboek uit de oudheid, met de titel De re coquinaria, overgeleverd. De bedoelde Apicius was Marcus Gavius Apicius, een beruchte smulpaap uit de tijd van keizer Tiberius. Het kookboek stamt in de vorm
waarin het is overgeleverd echter uit de
4de eeuw.

** Recept
Maak brownie beslag volgens je eigen recept of uit een kant-en-klaar pak browniemix, zet in elke muffinvorm een gaar stoofpeertje en vul aan met het beslag. Bak de
muffins volgens je eigen recept. Laat de
muffins afkoelen en giet er dan een laagje
warme chocolade overheen, zodat alleen
het steeltje van de peer er bovenuit
steekt. Plak op de warme chocolade een
paar bloemetjes van de winterbloeiende
sierkers (Prunus subhirtella).
Tot slot nog een paar peren spreuken:

Appels met peren vergelijken
Een geschikte peer
Iemand een muilpeer verkopen
Met de gebakken peren zitten
Ik peer hem
Mirjam Frieswijk, tekst
Internet, foto’s
Bronnen :
Fruit uit alle windstreken D. Pijpers et. al.
Bloemen met smaak, Anna Koster
Internet

Prunus subhirtella

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen van Mirja Meyer
https://www.mirjanatureart.nl

We hebben de afgelopen maand een paar
mistige ochtenden gehad en wat is het dan
mooi om de spinnenwebben te zien glinsteren in het ochtendlicht. Heb je er weleens op gelet hoeveel verschillende soorten spinnenwebben er zijn? De bekendste
is natuurlijk het grote web van een kruisspin maar je hebt ook spinnen die een
soort trechtervorm maken waarin hun
prooi verstrikt raakt. Vanmorgen zag ik
nog spinnenwebben in de vorm van een
pyramide tussen het hoge gras. Welke
soorten spinnenwebben kom jij tegen? Er
zijn er vast nog veel meer!
Ik houd van de maand september. Het
groen en de levendigheid van de zomer
zijn nog aanwezig maar langzaamaan komen er steeds meer warme tinten in het
palet. Het rood van de rijpe bessen en het
okergeel in de noten en de bladeren die in
verval beginnen te raken. Het licht is zachter en de nachten en ochtenden kunnen
alweer fris zijn.

In deze tijd laat de natuur ook haar rijkdom aan vruchten, zaden, paddenstoelen en noten zien. Er is meer dan genoeg
voor iedereen! In onze tuin was een invasie van kwetterende spreeuwen die met

veel lawaai en opzichtig vleugel geklap
aten van de vogelkers, de lijsterbessen en
de vlierbessen. De kastanjeboom hangt vol
met tamme kastanjes, veel meer dan wij
kunnen poffen boven de tuinkachel en ook
de oude perenboom zit weer afgeladen
vol. Op het land wordt het mais binnengehaald en op de kale akkers zit het vol met
vogels die de restjes opsnoepen.
Langzaamaan keert de natuur zich weer
naar binnen en worden de kale structuren
van de planten en bomen zichtbaar. En
ook wij mensen gaan
weer meer naar
binnen als de dagen
korter worden en frisser. We maken het gezellig in huis en genieten van lekker eten.
Mijn schoonzus verwoorde heel mooi:
"De herfst is de uitademing van de natuur, na
de inspanning en de explosieve groei en bloei
van de lente en de zomer komt er een tijd van
stilte en rust".

Wat zijn de Nederlandse namen van deze zoetwatervissen?
De gevonden letters geven een Latijnse naam.
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Oplossing

Puzzel
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Stuur de oplossing naar itpluske@hotmail.com
De winnaar ontvangt het boek
Maak je eigen jungle van Katja Staring.
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