
                

De natuur in mei (bloeimaand) in De Hoep (Castricum), De Schammer, Schothorsterbos, 

Polder Arkemheen, Putter zeedijk, Fortmont, Elburg, De Laak 

In een aalscholverkolonie zijn de bomen witge”kalkt”, die nemen het niet zo 

nauw met de hygiëne. In hun broedkleed zijn de anders wat saaie vogels 

prachtig glanzend van kleur. Zie ook hun opvallend groene ogen. 

 

Aalscholvers 

hebben als enige 

vogel geen holle 

botten. Dit geeft 

een voordeel bij het diep duiken naar vis 

(geen opwaartse druk). Om die reden zijn 

ook hun veren niet zo geolied als bij eenden. 

Na een duik moeten zijn dus hun veren laten 

drogen in de zon/wind. 

In mei leggen alle vogels…..U kent het, maar er zijn ook al veel vogels 

met jongen. Steeds vroeger lijkt wel. Klimaatsverandering?? Zou maar zo kunnen. 

Vrouw rietgors brengt insecten naar haar jongen,                                                    

terwijl man uit volle borst zingt. 

De jonge spreeuwen 

lusten wel zo’n lekkere 

rups. Honger!   

 

 

De koekoek pakt het 

anders aan. 

Die is een 

broedparasiet en legt haar eieren in andermans nest. 

Elke koekoek kiest zijn eigen gastsoort uit, Hun eieren 

lijken qua kleur meestal op de gastheer. Elke koekoek 

dus een andere kleur.      
                                                                   (nest; bron wiki)  



De grassen 

bloeien volop. 

De mensen 

met allergie 

kunnen hun 

lol op. 

Wolken 

pollen 

zweven door 

de lucht. 

Vossenstaart            Zachte dravik        Veldbeemdgras         Geknikte vossenstaart 

Koolmezen zijn holenbroeders. Zij vliegen om de paar minuten met 

voer naar hun jongen. Die zijn letterlijk versleten (de veren dan), na 

de broedperiode.  Aan- en afvoer. Om 

nestvervuiling tegen te gaan poepen de 

jongen in blaasjes, die door de ouders 

verwijderd worden >. 

 

  

 

 

De weidevogels (steltlopers) hebben allemaal 

jongen. Dat zijn nestvlieders. Moeten direct voor zichzelf zorgen. Met hun 

uitstekende schutkleuren zijn deze kuikens goed beschermd tegen predatoren..    

      Moeder grutto houdt haar kroost goed in de gaten 

Jonge kievit. 

 

     
                   Een bastaardkikker maakt zich kenbaar. 

 Tureluur met jong 



De larven van lieveheersbeestjes, zien er anders uit dan het imago (volwassen stadium). Ze hebben al                                                        

wel de zes poten, die alle insecten hebben. De insecten zijn sowieso weer zeer actief. 

< Aziatisch Lieveheersbeestje      Zevenstippelig Lieveheersbeestje (3 stadia) 

Slankpootvlieg> 

 

< De aardhommel doet zich tegoed aan de nectar van het Vingerhoedskruid, de 

snuitvlieg aan die van de Ossentong. Hoe overvloedig nectar kan zijn, zie je aan de 

witte bloemen van de kamerplant Vrouwentong (Sanseveria). Het is ook zoet, dus 

dat lokt de insecten wel. Niet elke plant geeft zoveel nectar.  

De Koninginnenpage rukt steeds 

verder noordwaarts op, was ooit 

een Zuid-Europese vlinder. (Twente) 

    

In een schoorsteen van een oude steenfabriek aan de IJssel broedt een 

slechtvalkenpaar. De slechtvalk jaagt met een snelheid van rond de 350 km 

per uur op voornamelijk duiven en andere vogels. Te zien aan zijn prooi. (Foto’s slechtvalk; Maurits Koenen) 

 

De Zeearend is al vele jaren terug in Nederland, na in de 

vorige eeuw uitgeroeid te zijn geweest. Een majestueuze 

waterjager. Zo’n grote spanwijdte, dat ze hem wel de 

vliegende deur noemen. 

De torenvalk > (♀) is familie van de 

slechtvalk en veel algemener 

aanwezig. Valken zijn herkenbaar 

aan hun gepunte vleugels. Andere 

roofvogels hebben vaak vingers aan 

hun vleugelpunten. Zie de zeearend. 



Kathedrale bomen, beuken en eiken. De vormen zijn mooi te zien, als ze nog niet in het blad zitten. 

 

Het vrouwtje van de zwartkop Goudvink 

heeft een bruin petje.    

Bij grasmussen > zijn 

beide geslachten gelijk. 

 

   

De Rietvogels komen eind april weer terug vanuit het zuiden. Want dan zijn er 

weer insecten, waarmee zij hun jongen voeden. Verscholen, maar soms uitbundig zingend, op 

zoek naar een dame, of een territorium verdedigend.   Blauwborst 

 

Rietzanger ^  Snor ^          Kleine karekiet > 

 

< De tuinfluiter is denkelijk het saaiste vogeltje van ons land. 

Wat deze vier bruinige vogels tekort komen aan mooie 

kleuren, maken zij meer dan goed met hun zang. Zij zingen de 

sterren van de hemel, zingen langdurig en enorm gevarieerd. 

Prachtig!! De dames zijn er dol 

op. Weldra begint het flirten en 

nestelen. De kleine karekiet > zit 

al in het stadium dat zij het nest 

kan beleggen met spinrag om het 

extra zacht te maken. 

 



Ook de libellen en juffers worden weer actief, nadat zij zijn uitgeslopen uit hun larvecocon.  

Blauwe glazenmaker sluipt uit.       De viervlek droogt zich na het uitsluipen.  

 

Bruine korenbout >  

                  

 Azuurjuffer 

  Paringswiel> 

  

< ♂  ♀  ^ 

Weidebeekjuffers 

  

De braamsluiper doet zijn naam er aan. Hij is 

het neefje van de grasmus. Ook die verschuilt 

zich graag in de bramen. 

De futen besluiten 

hun baltsdans met 

het aanbieden van 

waterplanten voor 

het nest. 

 

 

Moet jij eens proberen! 

 

Bosrandroofvlieg 

 

 



Het rijke vogelvoorjaar, heeft ook een schaduwkant. De jonge kuikens zijn ook prooien (voedsel) voor 

jagende roofvogels, reigers, ooievaars, kraaiachtigen en meeuwen. 

De ooievaar voedt haar jongen (soms) met…..andere kuikens. 

 Nijlgans met jongen 

 

De meerkoet heeft er nog maar een over        De grote bonte specht “rent” 

zich rot om de hongerlappen te 

eten te geven. 

 

 

 

 

De houtduif maakt niet 

veel werk van het nest, 

enkel wat takjes. 

Tot slot, omdat het gewoon mooi is. 

Rosse stekelstaart/Krooneend 

 

Gele groet van Gert 

De gele kwikstaarten > zijn minder algemeen 

dan de witten. 

     

 

Kneuenpaar  Waterdrieblad 


