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type: groote bloemen, vvil, rood gepunt, en elk der vijf
kroonslippen van binnen bedekt met fijne schitterend
witte satijndraden; de knoppen, porseleinglanzend, wil, met
een vlug likje paars aan den lip. Honderden slanke trossen
ervan verrijzen uit de vaalgroene sierlijke reuzen-klaverbladen. Ze smaken bitter.
Voorbij de molen is links een rand van wilgen en
knot-esschen. Daarlusschen een weelderige bladerenmassa
van berenklauw, groot hoefblad en wilde zuring met
duizenden mooie roode bloempjes van Geranium Robertianum knikkend in de regen. De koekoek roept in de
verte en dichterbij zingt een kleine karrekiet. Dat eentonig
scherp wijsje verlaat ons in de beide eerste uren niet meer.
Gelukkig is de boschrietzanger er ook al even onvermoeid en wal heeft die een beeldig
liedje, iets van nachtegaal en leeuwerik
tegelijk.
Nu komt een dwarsdijk, de Oude
Goch, weer met Hottonia en weer
andere soorten van Fonteinkruid. De
lepels van de waterweegbree, in groepen bijeengeschaard, verheffen zich
van afstand tot afstand en in een
hoekje, in een rietpoel tegen een
elzebosch met varens doorgroeid, staan
de ietwat breedere bladeren van hel
slangenkruid, de zeldzame Calla
palustris.
Dan een moeras met elzen, wilgen,
berken en lijslerbes met wilde hop
en kamperfoelie doorstrengeld, waaruit ieder oogenblik karrekieten en
andere rielzangers zingend omhoog
warrelen en na tien tellen zingend
weer verdwijnen. Daar tusschen zijn
open plekken, waar moerasvaren de
plaats van gras inneemt en lichtgetint
door duizenden en nog eens duizenden bloemen van waterklaver en valeriaan. De dijk zelve
is op sommige plaatsen wil van de wilde aardbei-bloesem,
De Dammerkade, die wij nu betreden, ligt geheel open
tusschen groote uitgestrektheden water, nu fel bewogen
door de harde Zuidwester, zoodat het schuim op het pad
spat. De regen jaagt van rechts tegen ons aan,
Een bruine kiekendief vliegt juist boven de lage toppen
der elzen. Hij zoekt eieren en jonge vogeltjes. Als hij
zweeft, zijn de tippen van zijn breede vleugels naar boven

fa e
n Mei, dan leggen alle vogeltjes een ei, behalve de
kwartel en de spriet; die leggen in de Meimaand niet."
Als het gras maar lang genoeg is, dan legt de
spriet, alias kwarlelkoning (Crex pralensis) met
midden Mei zijn eitjes al. De kwartel broedt pas in Juni,
maar er zijn wel meer vogels, die zoo laat beginnen;
o. a. de Zilvermeeuw, de Fuut, de Bosch-rietzanger, het
Baardmannetje. Verscheidene vogels, die in Mei eieren
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omgekruld. De jager hier noemt hem „krem" en hij zet
klemmen uit, om de schadelijke roover te vangen,
Recht voor ons ligt Ankeveen, hel lange veendorp. De
prachtige kastanje en de bruine beuk voor het huis, waar
wij aankomen, herinneren aan hel park van Nederhorst
en doen denken aan de villapracht van 's Graveland en
Hilversum,
Daarheen echter leidt onze weg niet. Wij gaan links,
langs boerentuintjes met muurbloemen en viooltjes, sleutelbloem en judaspenning,
Het Polderhuis aan de Ankeveensche brug geeft ons
gelegenheid, weer eens te beseffen, wat het eigenlijk is
zich droog en warm te gevoelen. De vriendelijke herbergierster helpt ons aan alles, wat wij noodig hebben, maar
zij kan niet nalaten, eenige famielieleden en kennissen, die zich op de
natte Zondagmiddag natuurlijk doodelijk vervelen, uit hun huisjes te
halen, om ze die gekke half verdronken Amsterdammers te vertoonen,
Als wij opstappen, houdt de regen
werkelijk op en er komen lijnen in
de grauwe massa, die zich in wolken
schijnt te zullen verdeden. De zon
schemert wit op een plek er door
heen en veroorzaakt een bijna onmerkbare schaduw.
In de laagte langs de slootkant staan
duizenden bloemen van Menyanthes ;
in de sloot zelf onafgebroken rijen
Hottonia's. Een roode reiger vliegt
voor ons op en zet zich weer neder.
Wij naderen tot op tien pas, dan haalt
hij de nek in, springt op en zeilt
met
plompe
vleugelslagen
een
vijftig meter verder. Dat gaat zoo
S^M&f
voort tot dicht bij Uilermeer. Nu
eens staat hij aan deze, dan aan
gene zijde van de vaart. In het lage land om Uitermeer
doen wij ons nog eens te goed aan de reuzenbouquetlen
van Leucojum aestivum, groote sneeuwklokjes, die hier
de zomer inluiden.
Als wij in het wachthuisje van de halte Keverdijk op
de boemel wachten, betrekt de lucht op nieuw. Onze
laatste indruk is het molentje van de Broekerpolder,
verdwijnend achter regenstrepen.
J. P. T.

i.
leggen, doen dat dan ook al voor de tweede of derde keer
in het jaar; b.v. de huismusch, de merel, de tjiftjaf, de
spreeuw, het witte kwikstaartje en de piepers.
De meeste van onze zoogdieren hebben ook jongen in
deze maand, haas en konijn al voor de derde maal.
Een lijst van de bloemen en insecten, die in Mei te
vinden zijn, zou ongeveer een heele aflevering van ons
tijdschrift beslaan ; onder verwijzing naar de beide artikelen :
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„De Keverwereld" en „De Natte Wandeling" noemen.wij
nog bovendien, behalve de voor April vermelde:
Blauwtje.
Distelvlinder.
Avondrood.
Lindenpijlstaart.
M eckrapvlinder.
Hraamspinner.
Berkentakje.
Psi-uil.
Meidoorn-spanner.
Berberis-spanner.

Lycaena argos.
Vanessa cardui.
Deilephila elpenor.
Smerinthus tiliae.
Macroglossa stellatarum.
Bombyx rubi.
Phalaera bucephala.
Acronycta psi.
Rumia crataegata.
Cidaria berberata.

Rupsen zijn er meer dan menigeen lief is. Wij vonden
ze o. a. van
Boomwitje.
Gouden Acht of Botervlinder.
Blauwtje.
Dagpauwoog.
Nommervlinder.
Muur vos.
Dikkopje.
Borstelrups.
I'ijn-uil.
Processierups.
Blauw weeskind,
Rood weeskind.
Harlekijn of Koffie-engel.

Aporia crataegi.
Colias Edusa.
Lycaena Icarus.
Vanessa l o .
Vanessa Atalanta.
P a r a r g e Megaera.
llesperia comma.
Orgyia antiqua.
Lasiocampa pini.
Cnethocampa processionea,
Catacola fraxini,
Catacola nupta.
Abraxas grossulariata.

Van de vliegen noemen wij:
Tuinvlieg,
Hommelvlleg,
Groote roofvlieg.
Snippebek.
Gele zweefvlieg.
Groote zweefvlieg.
Dunne zweefvlieg.
Dikkop.

Bibio hortulanus,
Bombylius venosus.
Laphria gilva.
Leptis scolopacea.
Syrphus balteatus.
Eristalis tenax.
Syritta pipiens.
Conops fiavipes.

Bijen, wespen, hommels, bladwespen vliegen natuurlijk
in groot aantal, maar Mei is vooral een mooie maand
voor walerjuffers, kokerjuffers, korenboulen en gaasvliegen.
De enkele boomen, die met het begin van de maand
nog kaal zijn, zooals de Eik, de Tulpenboom (Liriodendron
tulipiferum) en de Hemelboom (Ailanthus glandulosa)
krijgen nu bladeren. Ook de naaldboomen krijgen frisch
groen; kort nadat ze gebloeid hebben of Iegelijk met de
bloemen. Tegelijk met de Meidoorn (ongeveer in 't
midden van de maand) bloeien: Kastanje, Lijsterbes,
Moerbei, Plataan, Berberis, Kardinaalshoedje, Vuildoorn,
Hulst, Bramen en Kamperfoelie, Verder nog — om alleen
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maar de allermooiste of de allerzeldzaamste te noemen:
Muizestaartje,
Waterranonkel.
Muurbloem.
Zeekooi.
Viooltjes.
Kruisbloem.
Tweehuizige Silene.
Vetmuur.
Zeespurrie.
Drienervig Zandkruid.
Ooievaarsbek,
Vogelpootje.
Sterrekroos.
Geel walstroo.
Valeriaan.
Roerkruid.
Witte ganzebloem.
Havikskruid.
Vergeetmij nietje.
Bremrapen.
Kartelblad.
Vetkruid.
Zuring.
Pijpbloem.
Wolfsmelk.
Fonteinkruid.
Kroos.
Aronskelk.
Gevlekte Orchis.
Vleeschkleurige Orchis.
Breedbladige Orchis.
Vlieg-orchis.
Spin-orchis.
Gele lisch.
Salomonszegel.
Lelietje van dalen.
Tweebladig dalkruid.
Wilde hyacinth.
Zand-zegge.
Stijve zegge.
Trilgras.
Reukgras.
Draverik.
Naaktvaren.

Dat het
pluiszaden
hoefblad,
hebben al

Myosurus minumus.
Batrachium sp.
Cheiranthes cheiri.
Crambe maritima.
Viola s p .
Polygala vulgaris.
Silene Otites.
Sagina procumbens.
Lepigonum rubrmn.
Moehringia trinerva.
Geranium sp.
Ornithopus perpusillus.
Callitriche verna.
Galium verum.
Valeriana dioïcia.
Gnaphalium dioïcum.
Chrysanthemum Leucanthemum.
Hieracium pilosella.
Myosotis sp.
Orobanche sp.
Pedicularis palustris en sylvestris.
Pinguicula vulgaris.
Rumex s p .
. Aristolochia Clematitis.
Euphorbia s p .
Potamogeton.
Lemna.
Arum maculatum.
Orchis maculata.
Orchis incarnala.
Orchis latifolia.
Anacamptis pyramidalis.
llimantoglossum hircinum.
Ophrys muscifera.
Ophrys aranifera.
Herminium monorchis.
Listera ovata.
Iris pseudaconis.
Convallaria polygonatum.
,,
majalis.
Majanthemum bifolium.
E n d y m i o n non scriptus.
Carex arenaria.
Carex stricta.
liriza media.
Anthoxanthum odoratum.
Bromus sterilis.
1'olypodium vulgare.

met de Lente gauw uit is, vertellen de witte
van wilg en populier. Ook klein en groot
sneeuwklokje, hoornbloem en Muskuskruid
rijpe zaden.

Vragen en korte Mededeelingen,
De eerste aflevering is allerwegen met de meeste welwillendheid ontvangen.
Wij maken daarvan melding, omdat het stapeltje brieven
en briefkaarten, waarin ons sympathie wordt betuigd, nog
steeds aangroeit, en hel niet wellevend zou zijn, daarop
hel stilzwijgen te bewaren, terwijl hel toch ook bezwaar
heeft, ieder schrijven in hel bijzonder te beantwoorden.
Aangenaam en vereerend is hel voor ons, fen bij het
publiek hn bij mannen van het vak zulk een goed onthaal
te vinden.
Wij betuigen daarvoor onze hartelijke dank en zullen
ons beijveren, om de goede verwachtingen, die men van
ons heeft, tot werkelijkheid te maken.
Wij hebben ons genoopt gezien, aan deze tweede aflevering enkele bladzijden toe te voegen.
Berichten op brieven, na 3 dezer ingekomen, in de
volgende aflevering.
Het is ons voornemen in het vervolg voor zoover onze
plaatsruimte hel toelaat, belangrijke antwoorden, die op de

gestelde vragen inkomen, onder de rubriek „Vragen en
korte mededeelingen" in hoofdzaak op te nemen, met
volledige onderteekening der inzenders, tenzij door hen
daartegen bezwaren worden gemaakt.
Dit zullen we reeds in de volgende aflevering in toepassing brengen. Beleefd verzoeken wij daarom, hen die
over Pinguicula en de wringing van boomslammen het een
en ander ingezonden hebben, óns te willen melden of er
bij hen bezwaar tegen bestaat, dat wij ons nu reeds hun
stukken te nutte maken.
"
Hooggeachte

Redactie,

Hel zij ons vergund, met de meeste bescheidenheid,
maar ook met al de vrijmoedigheid, welke eene betamelijke
zucht tol zelfbehoud ons verleent, voor onze belangen bij
U op te komen.
In onze jongste vergadering is voorlezing gedaan van
eenige gedeelten uit de eerste aflevering van uvv Tijdschrift,

