
K i e v i t s b l o e m . (Frltilliiria mgloiigris) 
Op mituurlijke grootte: licht roodachtig grijs, met donker-lila vlekken. 
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hoeft uu al ruim drie weken gcblooid. Stapbylea pimiata 
(Timpernoot) bloeit; ook de seherpo boterbloem (Ranunculus 
acris). Fitis zingt langs Amstelveensche weg. 

19 April. Klaverzuring (Oxalis acetosella) is uitgebloeid. 
21 April. Pimpelmeesjos nestelen, een ekster en hout

duiven broeden in elkanders onmiddellijke nabijheid voor 
do pastorie van Buitenveldert. In de slooten leege larven 
van Stratiomys. 

25 April. Wandeling in do duinen van station Zandpoort 
naar Overveen. Bü 't station komt al Aristolochia clema-
titis op. Kardinaalslioedje bloeit bijna. Duizenden zwarte 
vliegen (Bibio Marci) in 't eikenhout. Viola tricolor en 
Myosotis intermedia bloeien; ook Hondsdraf, veeltintig, 
druk door hommels bezocht. Nachtegaal in laan naar 
Velzerend. Ruïne bedekt met muurbloem. Oranjetip (An-
thocharis cardamines). Roodstaaryes (Ruticilla phoenicura). 
Bryonia dioicia komt op. Altijd nog Aristolochia en Nachte
galen. Helling begroeid met eenjarige toortsplantjes. Viola 
Riviniana. Zeer veel Steenbreek (Saxifraga tridactylites) en 
Voldbies (Luzula compestris). Prachtige Morieljes (Morchella 
osculenta); Salomonszegel en Bryonia dioicia in bloei! 
Hagedis (Lacerta agilis) en Wijngaardslak (Helix pomatiai. 
De groene Orchidee Listera ovata bloeit in menigte. 
Fazantennest met 4 eieren. Epipactis latifolia komt op. 
Berken uitgebloeid. Valeriaan on Zenegroen (Ajuga reptans) 
bloeien. Berberis bloeit bijna. Fazantennest met 11 eieren. 
Beuken, bijna uitgebloeid. 
( 28 April. Braamsluipertje (Sylvia curruca) en Grasmusch 
Sylvia cinerea) zingen. Drie groenvinkpaartjes nestelen in 
t Vondelpark. 

29 April. .Speenkruid uit. Paardebloemen in volle bloei; 
sedert eenige dagen ook peer, perzik en amandel. Ribes 
en Acer plantanoides bijna uitgebloeid on groen bebladerd; 
Mahonia Berberis op zijn prachtigst. 

30 April. Esch bloeit. Een winterkoninkje imiteert heel 
verdienstelijk de vinkeslag; de beurtzang eindigt in boosheid 
voor de vink. 

1 Mei. Ontzettend veel bandvorming (fasciatie bij paarde
bloemen). Een plant van deze soort had meer dan zestig 
bladeren in 't rozet en vierendertig bloemknoppen in alle 
stadion van ontwikkeling, daaronder één reusachtig bloem
hoofd, ontstaan uit de vergroeiing van vijf gewone bloem-
hoofdjes. 

2 Mei. In de tuin bloeit Kamperfoelie (Lonicera capri-
folium) al sinds eenige dagen. Muskuskruid (Adoxa moscha-
tellina) is nog niet uitgebloeid; in 't park bloeien Eleagnus, 
Sambucus racomosa en Lonicera tataricum. 

4 Mei. Lelietjes van dalen bloeien, Nachtegaal zingt in 
t Vondelpark. 

Op een goed uur gaans van Deventer verwijderd, aan den 
straatweg, die over den dijk, met vele kronkelingen, zich 
naar Olst slingert, ligt een landgoed, dat den bewoners dier 
streken wel bekend is: de Haere; een streek, wild, woest, 
grootsch en eenzaam; een bosch, niet met goed onderhou
den wegen en rechte, stijve boomen, die precies weten, hoe 
ze moeten groeien; neen, het is een wildernis van dicht 
struikgewas, waartusschen smalle paadjes kronkelen, met 
gras en mos begroeid; van dikke dennestammen, waarlangs 
do klimop zijne ranken slingert; van kolossale takken, door 
den storm afgerukt, door niemand opgeruimd, verrottend 
en vermolmd tusschen de bruine bladeronlaag, die onder de 
loofbooinen den grond bedekt. Dit is het Dorado voor den 
natuurvriend, voor hem, die een echt stukje planten- en 
dierenleven wil aanschouwen, waar geen menschenhand 
storend ingrijpt. 

Als wij van uit Deventer de mooie wandeling over den 
dijk maken, en voorbij do Platvoet onze oogen kunnen 
verlustigen aan den stillen, met riet omzoomden vijver, 
van de buitenplaats „Bande", waarlangs hooge boomen zich 
in het water weerkaatsen, dan komen wij spoedig op de 
plek, vanwaar wü vóór ons het trotseh oprijzende bosch 
van de Haere kunnen zien, terwijl aan den linkerkant do 
Usel door groene weilanden slingert, de uiterwaarden, eene 
prachtige verblijfplaats voor grutto's en voor droomerig 

5 Mei. Wandeling van Barnevold naar Apeldoorn. Eiken 
bloeien, ook moeras viooltje (Viola palustris). Boompieper, 
Geelgors, Roodborst tapuit eu Zwartkop mees op telegraaf
draad, de twee laatsten met voer in de bek. Pinguiculu 
vulgaris heeft al bloemknoppen, Platanthera bifolia komt 
op. Kieviten, wulpen, goudplevieren, tureluurs en oever-
looper op de moerassige Garderbroeksche hei. Op de hooge 
weg naar Garderen veel graafwespen (Pompilus viaticus, 
Ammophila sabulosa) en zandloopkevers. Weinig vlinders. 
Bij Garderen bloeit Sleedoorn (Prunus spinosa), druk bezocht 
door graafbijen (Androna en Sphccodes sp.). Grasmusch 
zingt tusschen de bloemen. Voorbij Uddel in een boschje, 
waar 't wemelt van roodstaartjes, veel Stellaria Holostea 
en Dalkruid (Majanthemum bifolium). In de Soerensche 
bosschen nachtegalen, roodstaartjes en bü 't Tolhuis (met 
de put) een prachtige Fluiter (Phylloscopus sibilatrix). 
Boschbessen bloeien druk en lokken veel hommels, voor
namelijk Bombus agrorum. Brem iSarothamnus vulgare) 
bloeit overal. 

6 Mei. Koekoeksbloem (Lychnis flos cuculi) bloeit over
vloedig. 

8 Mei. Waterklaver (Menyanthes trifoliata) en waterviolier 
(Hottonia vulgaris) bloeien. Zwaluwen zijn in groot aantal 
aanwezig. Ook sterntjes (Sterna hirundo en S. nigra). 

10 Mei. Spotvogel (Hypolais icterina) is aangekomen. 
Rietzangers ook sinds eenige dagen. (Calamoherpe arundi-
nacea en palustris). Zomerleucojum (Leucojum aestivum) 
bloeit nog. 

14 Mei. Hemelvaartsdag. Prachtig zomerweer. Orchis 
incarnata bloeit. Een groen vlindertje, Ino statices, zuigt 
er aan. Witte bloemen van koekoeksbloem, ook witte 
exemplaren van O. incarnata. Drosera en varens (Lastraea 
Thelypteris en Cristata) komen op; ook veel Addertong 
(Ophioglossum vulgare). Wilde aardbeien bloeien en over
vloedig de blauwe Eereprijs (Veronica Chamaedrys), bü vele 
bloempjes is de stijl omgebogen naar de meeldraden. Mei
doorn in volle bloei met druk insectenbezoek; voornamelijk 
vliegen en kevers (Coccinellidae). In een dykbocht bloeit 
zooveel Hoornbloem (Cerastium arvense), dat 't lijkt alsof 
daar nog sneeuw ligt. Linaria cymbalaria bloeit, wordt 
bezocht door weide-hommel (Bombus pratorum). Geranium 
molle met witte randjes langs de bloemkroonblaadjos. 
Nachtegaal, roodstaartjo, schildvink, groenvink, koolmees, 
pimpel, winterkoninkje, spotvogel, grauwe grasmusch, 
braamsluipertje, graspieper en koekoek gehoord en gezien. 
's Avonds veel riettorretjes. (Donaciacrassipes) vlieg-loopend 
over de slooten en schuilend in 't riet. 
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starende reigers: van meerkoeten, waterhoentjes, futen 
zwarte sterns, die daar nestelen in het wuivende riet van 
die natuurlijke vijvers, welke de rivier, bi] hot buiten zijn 
oevers treden, in den loop der tijden gevormd heeft. 

Daar, by een wit, zeer dicht met klimop begroeid, ver
vallen huisje, is de ingang van de buitenplaats. „De Haere", 
staat op de beide palen, aan weerszoden van den oprijweg 
te lezen. Nu kan men ook oen blik op het kasteel werpen, 
dat daar ligt, met zijne torentjes, uit het water verrijzend. 

Reeds dadelijk bij ons binnentreden bomerken wij, dat in 
de hooge boomen, die een kalmen vijver, vol schaduwen, 
omringen, eene gansche roekenkolonie huist. Hun eindeloos 
gekras vervult de lucht, wolken van zwarte vogels zweven 
boven het groene looverdak; het is een komen en gaan 
zonder eind, een vleugolgeruisch, een krijschen, dat men er 
over verbaasd staat. Sommige boomen dragen twaalf of 
vijftien nesten, het eene boven het andere, en hunne be
woners zijn in voortdurenden strijd met elkaar. 

Tusschen al die zwarte klompen, die wiegelen daar om
hoog, hadden verleden voorjaar ook enkele blauwe reigors, 
„rari nantes in gurgite vasto", hunne zetels opgeslagen. 
Maar de overmacht der zwarte dieven, was te groot voor 
de langsnavols, die toch al niet zoo erg dapper van aard 
zijn. Hunne eieren werden, als de eigenaars" maar even 
het nost hadden verlaten, geroofd, stukgopikt en uitgeslurpt, 

» J Op MCU Kaöre". 


