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Bij goed weer is in de weide alles leven en beweging: vogels

zingen en tierelieren, bijen en hommels gonzen zoo prettig, en

nauwelijks kan men den voet neerzetten, zonder een of meer bloe-

men te vertrappen.
In Mei kunnen we genieten het heerlijk schoon van de vriende-

lijke Lente, waarin alles groeit en bloeit en zich gereed maakt voor

vruchtgeving in hèt najaar. In dien schoonen tijd gaan ook wij weer

naar buiten, en wel naar de duinen, waar thans veel te zien valt.

Hoe aantrekkelijk is die groote, blauwgroene zee, met hare witte

brandingzoom langs het strand! Hoe goed kunnen we hier waarne-

men de blankgekleurde Sternvogels in verschillende soorten, die er

met »biddende« bewegingen hun visschenden arbeid verrichten, en

hoe helder steekt het wit van Zilver- en Mantelmeeuwen af tegen
het reine blauw der lucht 1 Als we hier eenigen tijd vertoeven,

gevoelen we ons zoo jong, zoo blij, dat we als kinderen zouden

willen dartelen en rollebollen.

We zijn in de veelbezongen Meimaand! Niet altijd komt haar de

eer toe, die in lied en geschrift aan haar wordt toegezwaaid, want

»zij kan November zijn«. Wanneer de wind zoo dagen achtereen

uit het Noordoost droog opblaast, dan is er weinig geur en fleur;

maar dikwijls toch ook komen er mooie dagen, en meermalen ook

kan men met recht spreken van »de lieve Mei, die bloem en blad

geeft, waar April pas een steel bezat.«

Ja, de Mei staat hoog aangeschreven bij allen, die gaarne wande-

len in het vrije veld, en aan een enkele nachtvorst storen bloemen

en vogels zich niet. Zij gaan hun gang, omdat hun tijd gekomen is.
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We wandelen door een duinvallei, waarin een waterplas met riet

en duindorens langs de hellende gedeelten.

Wat we er nu eens meer nauwkeurig willen bezien, we weten

het bijna niet. Er is zooveel, dat we slechts een greep kunnen doen.

Maar laat ons dan eerst aandacht scheuken aan deze geelroode

bloemen, die al bijna verdord zijn, en die we in een volgende maand

niet weder zullen vinden. Maar zijn dat dan geen Paardebloemen,

die we toch een aanmerkelijk gedeelte van het jaar kunnen zien?

Neen, Paardebloemen zijn ’t niet, al behooren ze ook tot dezelfde

familie, die der Composieten. Ook gelijken de bloemen er wel op,

doch ge zoekt er te vergeefs bij de sappige bladeren, die de jongens

zoo gaarne voor hunne konijnen hebben. De goudgele bloernhoofdjes,

hier voor ons, prijken op geheel andere stelen, die met roodachtige

schubbetjes bedekt zijn. Deze bloemen schijnen zoo maar uit den

grond te voorschijn te komen, want bladen zijn er heelemaal niet

aanwezig. Die vertoonen zich pas later, wanneer de bloemen al

lang uitgebloeid zijn en die bij landbouwers en veehouders

niet hoog aangeschreven staan, als behoorencle tot de lastigste on-

kruiden.

Naar den vorm dier bladeren wordt de plant genoemd Klein Hoef-

blad ( Tussilago farfara). Er zijn verschillende landlieden die beweren,

dat aan deze planten nooit bloemen komen, maar ze hebben geen

acht gegeven op de bloemen, die vóór de bladen verschenen zijn,

wat maar bij enkele planten het geval is.

Nu we toch aan het bloemen bekijken zijn, willen we meteen

beschouwen dit plekje, dat geheel begroeid is met bloeiende plantjes

van Zilverschoon (Potentilla anserina). Mooi is alles van dit plantje.
Bezie eerst eens een blad, dat aan de onderzijde zilverkleurig en

zijdeachtig behaard en van boven fraai groen is.

Hoe mooi afgebroken gevind is het, en hoe aardig wordt het ver-

sierd door de kleine blaadjes, die tusschen de vinspletig gezaagde

jukken zijn geplaatst. Ook de bloempjes zijn uiterst mooi; het kelkje,

dat vijf grootere en vijf kleinere slippen heeft, is het schoteltje, dat

de andere bloemdeelen draagt. De vijf bloemblaadjes zijn geel en

doen denken aan het boterbloempje. Toch behoort het Zilverschoon

niet tot deze familie, maar tot die der Roosachtigen of Rosaceën.

Het getal meeldraden is groot, maar ook vindt men er vele vrucht-

beginseltjes. elk van een stijltje en een stempeltje voorzien.

Als straks de bloemblaadjes zijn afgevallen, dan zullen de kelk-

slippen weder naar elkander buigen, om de kleine vruchtjes geduren-
de het rijp worden te beschermen.

Het groot aantal zaadjes, dat iedere plant voortbrengt, kan genoeg
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nieuwe exemplaren te voorschijn roepen, maar toch heeft het Zilver-

schoon nog andere middelen om zich te vermenigvuldigen.
Zie maar naar deze uitloopers boven den grond, met lange, naakte

leden en bladrozetjes in de knoopen. In die knoopen hechten de

uitloopers zich aan den grond en vormen daar dan stevige wortel-

tjes, zoodat we hier eene voortplanting hebben, als bij de aardbei-

planten.

Hierdoor komt het ook, dat men dikwijls eene geheele be-

dekking van Zilverschoonplanten krijgt, waar eerst maar een paar

bosjes gevonden werden.

Kijk. daar tusschen die duindorens ligt een bosje droog gras. Zou

er een nest van een eend kunnen zijn? Zoo’n vogel toch bedekt

zijne eieren, wanneer hij het nest verlaat. Neen, er is beweging
onder het gras. Daar komt een snuitje en een mooi harig kopje te

voorschijn en nieuwsgierig kijken twee glinsterende oogjes ons aan.

Als we het naderen, kruipt het dier gauw weer onder het droge

gras. Nu we dat met onze wandelstokken terzijde schuiven, komt

het met stekels bezette lichaam van een egel voor den dag. We

zien niets meer van het mooie snuitje en ook niet van de oogen,

want het beest heeft zich geheel tot een kluwen gevormd en naar

alle zijden ziet men nu de lange, stekelige pennen. Dikwijls wordt

dit diertje stekelvarken genoemd, maar dit is niet juist.
Het stekelvarken hoort niet in ons land thuis, wel in Italië en

andere streken, en in »Artis« kan men er steeds eenige voorwerpen

van zien. Het ineengerolde dier hier voor ons heet Egel en kwaad

mag men zoo’n beest niet doen, omdat het uit een nuttigheidsoog-

punt door de wet wordt beschermd.

We zullen even wegschuilen, om te zien, of het egeltje ook gaat

loopen. Ja, als het niets meer van ons hoort, dan trekt de rugspier
zich samen, en weldra zien we een gedeelte van de harige onder-

zijde, die niet met pennen is bezet. Het kopje komt weer voor den

dag, de scherpziende oogjes gluren behoedzaam rond en weldra

loopt de egel snel weg, stellig om te zien, of het geen malsche muis

of een vette aardslak kan bemachtigen. Door het verslinden van

allerlei schadelijke dieren is de egel zeer nuttig. Jammer, dat het

dier door het verorberen van eieren en jonge vogels ook kwaad

doet. Omdat hij bijzonder graag muizen lust, laat men hem wel

wonen op zolders en in graanschuren, waar hij dan dekat vervangt.
Doch men heeft goed toe te zien, dat er geene openingen zijn,
waardoor hij kan ontsnappen, want hij is tienmaal liever in de vrije

natuur, dan op een donkeren korenzolder.

We laten ons egeltje weer verder trekken, om even een kijkje
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bij dit water te nemen. Zijn dat allen vischjes, die kleine dieren,
als zwarte erwten, elk voorzien van een staartje? Neen, vischjes

zijn het niet, maar we hebben er in te zien jonge kikvorschen, die

evenwel nog maar weinig op hunne ouders gelijken. Gewoonlijk
noemt men de diertjes, wanneer ze in dit stadium gekomen zijn,

dikkoppen. Ze zijn voort gekomen uit de zwarte voorwerpjes van

het slijmerige, drillige vocht, dat men elk voorjaar in slooten en

plassen kan vinden.

Die zwarte dingetjes zijn de kikvorsch-eieren, die spoedig door

de zonnewarmte worden uitgebroed. Ieder kan dit heel gemakkelijk
waarnemen, als hij maar eens eenige hoeveelheid van dit »kikker-

slij m« in eene met slootwater gevulde flesch met wijde opening
bewaart.

Dan zal hij daaruit de dikkopjes te voorschijn zien komen en wel

hoogstens na acht dagen. Dat het geen vischjes zijn, ziet men wel

aan den langen staart. Spoedig groeien de jonge diertjes: eerst

komen er twee knobbeltjes aan het achterste gedeelte van het

lichaam, die langzamerhand tot achterpootjes vervormen; later komen

de voorpootjes, terwijl het lichaam grooter wordt, en de staart meer

en meer verdwijnt; is deze geheel weg, dan gelijkt het kikkertje

eerst volledig op zijne ouders. Dan kan het zoowel op het land als

in het water leven en toont het dus tot de tweeslachtige dieren te

belmoren. Wie zoo’n ouden kikvorsch gaat bezien en het op behoed-

zame wijze weet te doen, kan hem meermalen vinden op een ver-

borgen plekje met de kleverige tong ver uit den bek. Men kan niet

zeggen, dat zoo'n dier de tong uitsteekt, wel dat het haar uitslaat,

want dit lichaamsdeel zit vast voor in den bek. Op behendige wijze

weet het zoo muggen en vliegen te vangen, en daarom verdienen

de kikvorschen onze bescherming en hebben we te waken tegen
het wegvangen dezer beestjes door liefhebbers van kikkerboutjes,
die men hoofdzakelijk over de grenzen heeft.

Hoort ge die korte en vroolijke vogelgeluidjes? We willen nu het

doornveld ingaan om er naar nesten van kleine vogels te zoeken.

Hoog op de toppen dezer gedoomde planten zingen kneutjes hunne

korte gezangen herhaaldelijk achtereen. Zie, daar zit er eén op

korten afstand van ons. Dat is een mannetje, wat men kan zien

aan de fraai roode kleur van bovenkop, krop en borst. Deze kleur

is bij de wijfjes vervangen door grijs. Het kneutje zoekt een tame-

lijk veilig plaatsje uit voor zijn woninkje. Met dezen stok zullen

we voorzichtig de struiken wat van elkander buigen, en dan hebben

we goed te turen naar de plaatsen, waar de takken vorken vormen.

Daar is een nestje, en het vogeltje zit op de eieren 1
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Voorzichtig
’ zullen wij het naderen. Zie, nog zit het diertje zoo

mak, en we kannen reeds zijne heldere oogjes zien schitteren. Als

er geene dorens waren, zouden we het met de hand kunnen grijpen,

doch daartoe Villen we volstrekt geene moeite doen.

We bekijken het kneutje met de geelbruine mantel-en vleugel-

vederen goed, wat het vogeltje ons blijkbaar toestaat. Het is niet

zoo als vele groote vogels, omdat het bijna
nimmer vervolgd wordt. Ook bij zijn heiligdommetje komt gewoon-

lijk niemand het storen. Als we de punt van den stok vlak bij het

nestje brengen, dan acht het diertje ’t toch voorzichtig, om weg te

wippen, zoodat'het spoedig tusschen de struiken is verdwenen. Maar

nu ook kunnen we heel knusjes bij elkander zien liggen de vijf

blauwachtige-witte eiertjes, die met roodbruine vlekjes versierd zijn.
Hoe mooi is ook ’t nestje vervaardigd van droog gras en steeltjes

en worteltjes, en hoe zacht rusten de eiertjes op wol en planten-

pluis, waarmede het bekleed is. De jonge vogeltjes zullen

hierin ook
_

straks een heerlijk wiegje hebben, wanneer de wind de

struiken zacht heen en weder beweegt. En nu spoeden we ons weder

van hier, opdat het vogeltje het broeden kan voortzetten.

We luisteren onder het verder wandelen nog eens naar de gezan-

gen der kleine vogels, en we hebben ook nog gelegenheid een paapje

goed te bezien.

Dit vogeltje gelijkt veel op de tapuit, die men zoo dikwijls op

de steenglooiïngen kan zien wippen. De laatstgenoemde vogel is

te kennenjran het blinkend witte staartje, dat zoo goed in liet oog

valt, wanneer hij wegvliegt. Het paapje is familie van hem, wat

aan de wetenschappelijke namen het best te hooren is, want de

tapuit heet Saxicola oenante en het paapje Saxicola rubetra. De

staarten van de beide vogeltjes zijn bijna gelijk gekleurd.
De beide middelste staartpennen zijn geheel, de overige aan de

achterhelft zwart. De rest is wit en deze kleur zet zich voort op de

stuitvederen. De .tapuit evenwel heeft een lichtgrijs zornermanteltje

aan, terwijl dat Van het paapje in het midden vaal rosachtig met

zwarte lengtevlekken en aan de zijden donkerbruin is. Aan deze

kleuren kan men dus de beide vogelsoorten kennen, maar dan heeft

men ook nog acht te geven op de najaarsjapon van de tapuit, waar-

van de tinten roestkleurig zijn. Zoo heeft de beoefenaar van ornitho-

logie niet alleen acht te geven op het verschil in kleed bij de vogel-

species wat de sexen aangaat, maar ook wel degelijk op dat aan-

gaande ouderdom en jaargetijde.

We staan nu nog even op het duin, om daarmede onze excursie

voor heden te besluiten. Wat een gekrioel van vogels is het daar
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in den helderen duinplas! Helder wit blinken ons de blesjes tegen

van de zwarte meerkoeten; wilde eenden met jongen zwemmen

kwakerend rond, om zich spoedig in het riet te verschuilen, wanneer

we naderen; karekieten laten hunne vroolijke zangen luide hooren

en klimmen op en neder langs de rietstalen; sterns vliegen boven

het water en schieten af en toe naar beneden, om een vischjo of

zoetwatergarnaal te grijpen en groote kringen in het nat te laten zien.

Twee blauwe reigers zijn bezig tusschen het riet takjes en ander

nestmaterieel samen te schikken; bij gebrek aan boomen, zullen ze

zich maar in de omstandigheden schikken, en het nest op den grond

bouwen.

Langs den plas bloeien verschillende orchideeën en ook het

rondbladig wintergroen en de moeras-epipactus laten al enkele

bloemen zien. De kikvorsch kwaakt, de koekoek roept eiï achter de

duinen hoort men het gemurmel van de zee. ’t Is volop Lente, en

weelde alom 1


