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(Alauda arvensis). 

What thou art we know not; 
What is most like thee'? 
from rainbow clouds there flow not 
Drops so bright to see, 
As from thy presence showers a rain of melody. 

00 dichtte Shelley in zijn loflied op den leeuwerik en wie al de 
coupletten doorleest, voelt welk een indruk de leeuwerik en de 
leeuwerikkenzang op zijn dichterlijk gemoed maakte. Geen wonder 
voorwaar; ieder die den kleinen zanger kent, moet onder de bekoring 
geraken, die er van zijn zang uitgaat; maar slechts weinigen zijn 

in staat, die bekoring behoorlijk in woorden uit te drukken. 
't Is ook zoo machtig mooi, zoo'n vogel te zien opkringelen in de ijle lente-

lucht; te zien zweven, al hooger en 
hooger, ten slotte een stipje gelijk en 
onophoudelijk de zuivere tonen te 
hooren, die, hoe hoog de leeuwerik 
ook moge gaan, zonder af te breken 
tot op de aarde doordringen. 

We kunnen ook niet genoeg waar
deeren, dat de leeuwerik in ons land 
zoo algemeen is en zoowel op weiland 
als op bouwland en op heidevelden in 
grooten getale aangetroffen wordt. 
Alleen uitgestrekt boschgebied wordt 
vermeden; minnaar van zon en licht, 
als de leeuwerik is, kan hij niet aarden 
in ' t half-donker onder een dicht 
bladerendak. 

Zuinig is hij allerminst met zijn 
zang; 't leeuwerikkenlied is gewoonlijk 
een van de eerste lentegeluiden en 
wordt al gehoord in 't begin van 
Februari, soms zelfs al in Januari bij 

. . TT i i J n Nest met eieren van de Akkerleeuwonk. 

eenigszins zacht weer. Het landvolk Foto A. BURDET. 

is nu niet zoo bijzonder gesteld op 
dat vroege zingen of eigenlijk op het zachte winterweer, dat er de oorzaak 
van is en het is ook een bekende uitdrukking: „zooveel dagen de leeuwerik voor 
Vrouwendag (2 Februari) zingt, zooveel weken er na zal hij moeten zwijgen". 
Natuurlijk doet later invallende vorst den zang verstommen, maar nauwelijks 
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is de temperatuur wat milder geworden, of de kleine vogel begint opnieuw. 
Nu is het wel aardig de vorderingen in het zingen na te gaan; 't begint 
gewoonlijk met een paar heldere klanken, onder het vliegen geuit, dikwijls 
nog als de vogels in troepjes samenscholen. Heel spoedig daarna kan men het 
eigenlijke zingen verwachten, onverschillig, of het weer zonnig of regenachtig is. 

Aanvankelijk gaat de leeuwerik niet hoog en blijft ook niet lang in de lucht, 
maar zijn lied is dan al even volmaakt als in het best van den tijd. Als regel 
kan worden aangenomen, dat het eerste zingen in de morgenuren kan worden 
vernomen, meestal tusschen tien en twaalf uur. Later, als de leeuwerik veel 
langer in de lucht blijft en veel hooger stijgt, zingt hij den geheelen dag door, 

van voor zonsopgang af tot na zons
ondergang toe; zelfs een uur na dien 
tijd heb ik den vogel nog vaak hooren 
tierelieren, hoog in de lucht, alsof hij 
moeite deed, nog eenmaal een blik op 
de ondergaande zon te slaan, 't Zingen 
duurt gewoonlijk tot half Juli, maar 
menige leeuwerik laat zich in Septem
ber, of zelfs in October, verleiden nog 
eens op te stijgen. Onze mooie najaars
dagen kunnen ook zoo sterk aan de 
lente berinneren, dat het waarlijk geen 
wonder is, dat de vogels in den war raken. 

't Ia altijd aardig zoo'n zingenden 
leeuwerik na te staren. Even na het 
opvliegen begint het al; de vleugels 
worden anel ingetrokken en weer uit
geslagen en zoo rijst de vogel met 
kleine zetjes. De bewegingen zijn zoo 
vlug, dat men onwillekeurig het idee 
van fladderen krijgt. In een spiraal-
vormige lijn gaat hij hooger en hooger 
en soms heeft men werkelijk moeite 

het dier met het oog te volgen. Op hoogste punt gekomen blijft hij zweven, de 
vleugels onbewegelijk uitgespreid. Het dalen begint uitermate langzaam en wordt 
dikwijls onderbroken om opnieuw te gaan drijven, op de wijze van roofvogels. 
Plotseling trekt het dier de vleugels in en valt, een steen gelijk. Maar met die 
vaart kan de leeuwerik de aarde niet bereiken; de gevolgen zouden te noodlottig 
kunnen worden. Dicht bij den grond worden de vleugels daarom weer uitgeslagen, 
de snelle vaart wordt onmiddellijk getemperd en zachtjes gaat de kleine zanger 
zitten. 

Niet alleen vliegende zingt de leeuwerik; menigmaal kan men hem hooren, 
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Akkorloouworik broedend. 
Koto A. DURDKT. 
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gezeten op een aardklont of een graszode en aardig is het'dan te zien, hoe de 
kuif onophoudelijk opgezet wordt. 

Niet minder interessant is de strijd, die de mannetjes onderling voeren om 
een wijfje. Twee, drie mannetjes soms bevinden zich in de omgeving van een 
wijfje. Met groote sprongen wippen de eerste op elkaar aan, grijpen elkaar met 
de bekken vast en vliegen vechtende op, borst tegen borst, 't Kan er heusch 
warm toe gaan; 't wijfje alleen houdt zich rustig en wacht het einde kalm af. 
Vliegt ze met haar uitverkorene weg, dan volgen gewoonlijk de versmade 
medeminnaars, om zoo mogelijk een nieuwe poging te wagen. 

Dit paren geschiedt al vroeg in het jaar, in Februari of begin Maart, lang 
voor het eieren leggen. Want hoe vroeg de leeuwerik ook moge zijn met zingen, 
met den nestbouw talmt 
hij tot begin April, en voor 
half April zijn nesten met 
eieren werkelijk schaarsch. 
't Nest, diep en rond, ge
voerd met een dikke laag 
dor gras, ligt veilig ver
borgen; alleen de opvliegende 
vogel verraadt de plaats, 
vaak ook wordt deze aan
gewezen door een plat
getreden gangetje, tot 1 M. 
lang. De eieren, drie of vier, 
zelden vijf, hebben een grijze 
grondkleur, maar dragen 
zooveel donkere vlekken, 
dat die eigenlijk de kleur 
bepalen. Heel dikwijls ook 
hebben de eieren een breede 
krans om het dikke einde; in dat geval valt de grondkleur beter in het oog. 
Na een dag of twaalf, of iets langer verschijnen de jongen; harige beestjes, die 
tamelijk vlug opgroeien. Aan etenslust ontbreekt het hun ook niet; zoodra ze 
maar eenig geritsel in de nabijheid hooren, sperren ze hun bekjes wijd open, en 
toonen dan meteen den gelen binnenkant en drie zwarte stipjes op de tong. 

Nu moet men met jonge leeuweriken voorzichtig omgaan, vooral als ze niet 
meer heel jong zijn. Worden ze in de hand genomen, dan ontvlieden ze licht 
het nest en gewoonlijk is dan de dood het einde. Verschillende vogelsoorten 
handelen evenzoo en men kan nooit genoeg waarschuwen tegen de gewoonte, 
nestvogels aan te raken. 

Dikwijls brengt een leeuwerikkenpaar in een seizoen twee broedsels groot en 
zoo kan het gebeuren, dat men zelfs nog in Juli nesten en eieren vindt. De 

Nest met jongen van de Akkerlecuwerik. 
Foto A. BUHDET. 
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vlugge jonge vogels zijn gemakkelijk van de oude te onderscheiden, de kleur is 
lichter, nog veel lichter dan die der wijfjes, en de staart is korter. 

Het is werkelijk de moeite waard een ouden leeuwerik eens aandachtig te 
beschouwen en dat is gemakkelijk genoeg; ieder, die buiten wandelt en goed uit
kijkt, krijgt daartoe wel gelegenheid, want schuw kan men den aardigen zanger 
lang niet noemen, 't Blijkt dan dat de kleur meestal eenvoudig grijs genoemd, 
lang niet zoo eenvoudig is. Vooral de rugteekening is aardig; elk veertje, in het 
midden donker, draagt een rand van geelachtig-bruin, vrij licht en al die vlekken 
en randen geven den vogel een min of meer gestreept aanzien. De onderzijde is 
veel lichter en meer eenkleurig, alleen onder aan de borst bevinden zich donkere 
vlekjes. Onder 't vliegen vallen vooral de buitenste staartveeren in het oog, 
helder wit, terwijl de overige de gewone bruinachtige kleur dragen. 

Leeuwerikken zijn uitermate verzot op zandbaden en op heete zomerdagen 
keeren ze zich met zichtbaar genoegen in de dikke, warme stoflaag der grint-
wegen om en om. Een zooveel stof werken ze zich tusschen de veeren, dat er 
van de vogels, bij het uitschudden na het opvliegen, een grijs wolkje wegdwarrelt. 
Let ook maar eens op de voetindrukken van vogels op zonnige, zandige plekjes en 
stellig zult ge er leeuwerikkenspoor bij ontdekken, vooral in deomgeving van in 
het mulle zand gewoelde kuiltjes. Het spoor is gemakkelijk te herkennen; welke 
andere vogel draagt ook zoo'n ongewoon langen nagel aan den achterteen? 

Een groot deel van de oude wereld wordt door deze vogelsoort bewoond; 
behalve in geheel Europa, tot zelfs boven de Witte Zee, komt zij voor door 
Siberië, tot in Japan en ook Noord-Afrika behoort tot haar broedgebied. Zelfs 
op Groenland is de vogel waargenomen en afstammelingen van geïmporteerde 
exemplaren gedijen uitmuntend in Noord-Amerika en in Australië. 

Nu vertoont de soort zekere vaste verschillen, afhankelijk van het broed
gebied en sommige vogelkundigen hebben haar daarom weer onderverdeeld, maar 
tegenwoordig laat men de uiterst kleine verschillen buiten beschouwing en spreekt 
men van één soort. 

Wie eenig idee wil krijgen over de talrijkheid der leeuwerikkenbevolking, 
raad ik aan, den najaarstrek te gaan zien. In het laatst van October of begin 
November met een Oostenwind, make men daartoe een wandeling naar het 
strand, bij voorkeur in den morgen. Troep na troep verschijnt en verdwijnt 
dan en nog voor een voorbijtrekkend gezelschap uit het oog is geraakt, komen 
nieuwe massa's opdagen, laag over het strand of boven de zee, in golvende 
vlucht. Uren achtereen kan het schijnen, alsof er geen eind aan zal komen, maar 
tegen den middag is de grootste trek voorbij, 't Is niet te verwonderen, dat er op 
zulke dagen kapers op de kust komen; smellekens en sperwers volgen de troep op 
den voet en menig vermoeid vogeltje — het zijn niet de beste exemplaren, die 
door roofvogels weggevangen worden — dient de vlugge roevers dan tot spijs. 

Verscheidene leeuwerikken, waarschijnlijk afkomstig uit Noordelijke streken, 
trachten in ons land te overwinteren en zonder strenge vorst of veel sneeuw 
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lukt dat ook best. Maar dikwijls worden de achterblijvers door den winter over
vallen en dan is de ellende niet te overzien. De arme dieren probeeren zich nog 
te redden door een beter winterverblijf te bereiken, maar door uitputting over
mand, vallen er vele op den hardgevroren grond of in de kille sneeuw, om erin 
enkele oogen blikken te verstijven. 

Pas is de winter verdwenen, of de leeuwerikken komen terug en tierelieren 
er bijna direct lustig op los; 't zijn de lenteboden bij uitnemendheid. 

J. DEIJVEE. 

HET POTHOOFD IN MEMORIAM EN ZIJN OPVOLGER. 
(Vervolg van blz. 139J. 

II. 

OEN ik voor jaren voor het eerst do schetsjes van Heimans en Thijsse las en 
daardoor ook lust in het botaniseeren kreeg, vielen ons de eerste excursies 
bar tegen. Niettegenstaande uren wandelen vonden wij toch betrekkelijk 
weinig en al speurden wij onvermoeid en kregen schoenen en kousen druip
nat, zoodal thuis dat plantenzoeken naar de maan gewcnscht werd, toch 
vonden we van al de merkwaardigheden uit de serie roodgerugdc boekjes 

niet heel veel. En onwillekeurig drong zich de gedachte op: och die heeren kunnen wel 
heel leuk vertellen, hoeveel ze wel zagen en ontdekten op één vrijen dag, m a a r — ze zullen 
in zoo'n beschrijving van een excursie wel het resultaat weergeven van wie weel hoeveel 
tochten wel. Zooals dat daar staat behoeven ze maar naar buiten te gaan en als op commando 
komt er een hazelworm den grond uilkruipen, 't Is of hij voelt, dal hij noodig is en geleekend 
moet worden en dus maar voor den dag komt. Zoo'n vos schijnt te weten dat hij in een 
beschrijving van een bosch niet mag ontbreken en daarom komt Zijn Slimheid juist van pas 
door de boschjcs sluipen. Hoe langer hoe meer verdween echter die idee en ten leste maakten 
we even mooie excursies als in de boekjes gedaan werd. Vooral als we naar het terrein 
gingen, waar wij nu zijn, ons nieuwe Pothoofd, dan vonden we heel wat botanische merk
waardigheden. In dit opstel is nu wel het resultaat samengevat van verscheidene excursies, 
waardoor met den groei- en bloeitijd der soorten geen rekening kon gehouden worden, 
maar elk daarvan leverde ons toch wat aardigs, zoodat een enkel tochtje reeds'waard zou 
zijn beschreven te worden. Alleen moet hier de waarneming zich veel eenzijdiger blijven 
uitstrekken, omdat er geen afwisseling van gronden is, geen verschil in vegetatie, geen 
dierenwereld, kortom, omdat wij ons hier tot de kruidachtige planten en daarvan alleen de 
Angisspermen, omdat er geen andere zijn, te bepalen hebben. De fauna langs het kanaal is 
nihil en van die er in is, heb ik nooit een bijzondere studie gemaakt, behalve dan Van de 
exemplaren, die ik hier vandaan 's middags gebraden kreeg. Een gastronomisch aangelegd 
vriend van mij ving ze, terwijl ik botaniseerde. 

Aan het eind van den weg achter de meelfabriek kunt ge links en rechts afslaan en ook 
dadelijk over de brug gaan; in elk van de drie gevallen komt gij in hel genoemde dorado 
en daar het ons natuurlijk onverschillig is, welk terrein hel eerst aan de beurt komt, wenden 
we ons maar eens naar den IJsel. Wij slaan een voetpaadje in, dat rechts door prikdraad 
van de gronden der gasfabriek gescheiden is en links van zich den schuin naar beneden 


