Marcus Coates
Arrivals / Departures
augustus

	Vandaag begint de
meteorologische
zomer.
1	De meeste boomvalken hebben intussen
een ei gelegd.
2	De welriekende nachtorchis kan vanaf
nu gaan bloeien.
3	Vrouwtjeskoekoeken bezoeken nesten
van andere vogels om één van de eieren
te vervangen door een eigen ei.
4	De bosandoorn gaat bloeien met lila
bloeiaren.
5	Egels beginnen hun jongen te krijgen.
6	Op de bladeren van platanen en esdoorns
verschijnen kleine galletjes.
7	In de polders bloeit de moerasspirea met
forse witte pluimen.
8	Dolle kervel gaat bloeien.
9
De eikenbladroller is op zoek naar geschikte
bladeren om rolletjes van te maken.
10	Watersnippen maken tijdens hun duik
vlucht een resonerend geluid met hun
staartveren.
11	De eerste blauwe bosbessen zijn rijp.
12	Braakliggende terreinen en wegbermen
kunnen rood kleuren van de klaprozen.
13	Vliegende herten komen tevoorschijn.
14	Jonge zwaluwen zijn zo groot dat ze
het nest verlaten.
15	De eerste eetbare reuzenbovisten
verschijnen op grasland.
16	Vliegende veenhooibeestjes kunnen
worden gezien.

1	Zwaluwen hebben hun tweede
broedsel grootgebracht.
2	De rupsen van de pauwoogpijlstaart
zijn volledig volgegeten.
3	Er vliegen kleine roodoogjuffers rond.
4	Aardappelbovisten hebben last van
de parasitaire kostgangerboleet.
5	Er staan blauwe klimopklokjes te bloeien.
6	Overal groeit vingerhoedskruid.
7	De geelgorzen stoppen met zingen.
8	Jonge kikkers verspreiden zich en
vangen insecten in het gras.
9	De blauwe knoop bloeit nog altijd.
10	De gierzwaluwen beginnen naar
Afrika te vertrekken.
11	De kleine vos is aan het vliegen.
12	Jonge hazelwormen komen tevoorschijn
uit het ei.
13	Van de huiszwaluwen is het tweede
broedsel intussen grootgebracht.
14	Roodborstjes beginnen aan hun
herfstzang.
15	De mollen verstoten hun jongen.
16	De blauwe glazenmaker libel vliegt
rond deze tijd volop rond.
17	In de duinen staat het donderkruid
te bloeien.
18	De zeer zeldzame wollige distel
staat in bloei.
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 arven van het groot
L
avondrood en de liguster
pijlstaart hebben zich
bijna volgegeten.

 p zandgronden komen gele knolamanieten
O
tevoorschijn onder eiken en beuken.
21	Jonge vleermuizen beginnen zelf insecten
te vangen en hebben de melk van hun
moeder niet meer nodig.
22	Bij de gladde slang komen sommige
jongen al uit het ei.
23	Er komen massaal vliegende mieren
tevoorschijn uit hun mierennesten.
24	Wulpen beginnen zich met het oog op
de najaarstrek te verzamelen.
25	Koekoeksjongen vliegen voor het eerst
alleen uit en vertrekken naar Afrika.
26	In bossen komt de zeer zeldzame
doodstrompet tevoorschijn.
27	De in Nederland bijna uitgestorven
veldleeuweriken gaan zich verzamelen
voor de trek.
28	Rupsen van de nachtpauwoog zijn
etend op de heide te vinden.

Vleermuizen zijn
weer actief en vangen
’s nachts duizenden
insecten.
De weidekringzwam
groeit in graslanden
en maakt soms grote
heksenkringen.

Jonge dwergmuizen zitten in nestjes
gewoven van gras, hangend aan rietstengels.
20	De merels raken uitgebroed en stoppen
met hun fanatieke gezang.
21	De eerste jonge padjes kruipen het land op.
22	De eerste roodsteelfluweelboleten steken
hun bruine hoed omhoog.
23	Gewone zeehonden werpen hun jongen
op zandplaten in zee.
24	Paardenvliegen, ook bekend als horzels,
beginnen nu te komen.
25	De koekoek houdt zo langzamerhand
op met het roepen van zijn eigen naam.
26	De grote parelmoervlinder vliegt rond
met zijn zwart geblokte oranje vleugeltjes.
27	De wilde peen bloeit met witte bloem
schermen met precies midden in het
scherm één klein zwart bloemetje.
28	Bruinvissen wijden zich aan de voort
planting, de jongen komen over elf
maanden.

29	Volwassen spitsmuizen zijn aan het
eind van hun levensperiode en sterven.
30	De vlierbessen zijn rijp en worden
door houtduiven gegeten.
31	De dagpauwoog is overal vliegend
of rustend aan te treffen.

19

29

Ringslangen leggen hun
eieren in broeierige
mesthopen.

30	Het groot avondrood bezoekt bloeiende
kamperfoelie voor de bestuiving.

september
	Vandaag begint de
meteorologische
herfst.
1

 r zijn vliegende
E
doodshoofdvlinders
te zien.

Glimwormen komen
tevoorschijn.

2	De eerste wespen gaan op zoek naar
zoetigheid voor hun jongen.
3	Het wilgenroosje begint te bloeien.
4	De verbena bloeit.
5
Libellen vliegen in grote getalen rond,
zoals de bruine glazenmaker, de hout
pantserjuffer en de vuurlibel.
6	Vleermuisvrouwtjes voeden hun
jongen met melk.
7	Reuzenhoutwespen komen tevoorschijn uit oud hout.

Grote weerschijnvlinders
vliegen rond in de buurt
van wilgen.

8	

9	Jonge eksters hebben al geleerd te vliegen
maar bedelen nog steeds om voedsel bij
hun ouders.
10	De bronsttijd van reeën begint.
11	Keizersmantels komen tevoorschijn,
bij voorkeur langs bospaden.
12	Heideblauwtjes vliegen volop rond.
13	De rode bessen van de lijsterbes
worden rijp.
14	De stekelige driedistel bloeit met
geelbruine bloemhoofdjes.
15	Op zonnige plekken is het eerste
bosfruit aan het rijpen.
16	Vrouwelijke otters zijn bezig hun
jongen te baren.
17	Klitten en kaardebollen staan in bloei.
18	Het bruin zandoogje, de grote parel
moervlinder en het gentiaanblauwtje
vliegen rond.
19	Zanglijsters houden het voor gezien
en stoppen met zingen.
20	Pruikige mosgallen van de mosgalwesp
verschijnen op wilde rozensoorten.
21	De eerste cantharellen zijn te vinden
in beukenbossen.
22	De meeste vogels zijn gestopt met
zingen, alleen de leeuwerik en geelgors
is nog te horen.
23	Overal vliegen wespen rond.
24	De grote vuurvlinder wordt vliegend
waargenomen.
25	Oranje luzernevlinders komen tevoor
schijn op klaver- en luzernevelden.
26	De gewone zeehond begint aan het
balts- en paringsritueel.
27	Er vliegen paardenbijters rond.
28	Het geelsprietdikkopje wordt rond
vliegend waargenomen.
29	Watertorkruid staat te bloeien.
30	De bessen van de kamperfoelie
beginnen te rijpen.
De wolfspoot bloeit met tere
31
bloemkransjes.

1	Vanuit de rivieren trekken palingen
naar zee, op weg naar hun broedgebied
in de Sargassozee.
2	Veel bomen, waaronder beuken,
krijgen hun herfstkleur.
3
Diverse bessen zijn rijp, zoals van sleedoorn
en meidoorn, en ook rozenbottels.
4	Weidechampignons vormen opvallende
heksenkringen in graslanden en op gazons.

De op klei groeiende
zeldzame grote trechter
zwam maakt soms
heksenkringen.

13	

14	Lindebomen beginnen hun eerste
bladeren te verliezen.
15	Edelherten beginnen burlend aan
de bronsttijd.
16
IJsvogels laten zich veelvuldig zien.
17	De eerste eikels beginnen te vallen.
18	Adelaarsvarens beginnen naar hun
herfsttint te verkleuren.
19	Mannetjes van de das verbouwen
hun burcht om plek te hebben voor
meerdere vrouwtjes.

De eerste boerenzwaluwen
en huiszwaluwen vertrek
ken naar het zuiden.

20	

21
Er liggen overal beukennootjes in de bossen.
22	Klimop begint te bloeien en trekt diverse
vlinders aan.
23	Grote lijsters gaan zich te buiten aan
de rijpe oranje bessen van de lijsterbes.
24	In de avond zwermen schietmotten
boven vijvers en meren.
25	De zomertortels vertrekken naar hun
winterverblijven in West-Afrika.
26	Langs de kusten worden gewone porcelein
krabbetjes waargenomen.
27	Konijnen graven korrelige hertentruffels
uit de grond omhoog.
28

Slaapmuizen en
eekhoorns beginnen
met de aanleg van
hun wintervoorraden.

1	De bosspitsmuis leeft ’s winters
ondergronds en jaagt op allerhande
ongewervelden.

Bruine hazen
overnachten buiten.

Onder berken en andere
bomen komen veel roodmet-witte vliegenzwam
men voor.

7

Spreeuwen beginnen
zich bij hun slaapplaatsen
in grote groepen te
verzamelen.

8	Onder dennen groeit de smakelijke
melkzwam die zoals de naam impliceert
eetbaar is.
9	De wespenkoningin begint aan haar
lange winterslaap.
10	Merels voeden zich met gevallen appels.
11	De beflijster trekt uit Scandinavië
en West-Rusland door het land.
12	In de bossen komt de bladval goed
op gang, behalve bij de eik en de es.
13	Aan de voet van dennen komen grote
sponszwammen voor.

Op mooie ochtenden
zijn vinken en kleine
barmsijsjes te horen.

14	

15	Winterkoninkjes beginnen aan
hun herfstzang.
16	De laatste huiszwaluwen en boeren
zwaluwen vertrekken naar hun
overwintergebied in Afrika.
17	De blaadjes van de kornoelje kleuren
prachtig dieprood.
18	Bij het vallen van de avond maken
merels een schril hoog geluid.
19	Sommige jonge houtduiven verlaten
het nest nu pas.
20	Amfibieën beginnen zich terug te
trekken op hun overwinteringsplekken.
21	Bij bomen op vochtige, zure bodems
komen braakrussula’s voor.
22	Amerikaanse eiken kleuren opvallend
herfstrood.
23	De eerste kramsvogels komen aan
gevlogen uit het hoge noorden.
24
Rotganzen keren terug met hun jongen
terug uit hun broedgebied in het noorden.
25	
Hazelwormen beginnen, verstopt in strooi
sel en grasruigte, aan hun winterslaap.
26	De eerste houtsnippen arriveren voor
de overwintering.
27	De goudgeel verkleurde bladeren
van de ginkgoboom gaan vallen.
28	De blaadjes van de berk zijn nu
volledig verkleurd.
29	Dagpauwogen houden met het
vorderen van de herfst op met vliegen.
30	De eikelmuizen beginnen aan hun
winterslaap die tot april zal duren.
31	Vrijwel alle vlinders zijn nu als gevolg
van de koude opgehouden met vliegen.

november

9	De duinstinkzwam en duinveldridder
komen nu pas op.

Duizenden wilde ganzen
komen terug van hun
broedperiode in het
hoge noorden.

10	

11	Op zonnige plekken in de buurt van eik
en beuk komen soms weerhuisjes voor.
12	Kikkers overwinteren in de niet
bevroren modderlaag op de bodem
van vijvers en plassen.
13	Op oude stronken groeien veel
geweizwammen.
14	Vrouwelijke wintervlinders missen
hun vleugels en kunnen daarom niet
gaan vliegen.
15	Zwarte ratten zijn aan het einde van
hun voortplantingsperiode gekomen.
16	Levendbarende hagedissen komen
in groepjes samen onder de grond.
17	Egels beginnen aan hun winterslaap,
die tot in april zal duren.
18	Kieviten gaan in grote groepen op
zoek naar voedsel in weilanden.
19	Op dode takken van berken en eiken
groeit de bruine trilzwam.
20	De laatste snotolven trekken uit de
Zeeuwse delta naar de Noordzee.
21	Eekhoorns en eikelmuizen zoeken hun
slaapplaatsen voor de winterslaap op.
22	De meeste nachtvlinders overwinteren
als pop tussen gevallen bladeren of een
andere verborgen plek.
23	Ransuilen vormen een roest.
24	Na de eerste nachtvorst komt de
dennenslijmkop tevoorschijn.
25	Op dood hout zijn overal elfenbankjes
te vinden.
26	Roze winterpostelein staat nog
altijd te bloeien.
27	De netelcellen van brandnetels
verliezen hun kracht.
28	Gestreepte nestzwammetjes
schieten hun sporen af.
29	De herfsttijloos is nu uitgebloeid.
30	Dwergvleermuizen beginnen aan
hun winterslaap.

1
De kleine vos ontwaakt uit zijn winterslaap.
2	De inheemse kerstroos-achtige wrang
wortels staan in bloei
3	Mollen brengen hun ondergrondse nest
in gereedheid voor de jongen.
4	Boomkruipers beginnen aan hun
voorjaarszang.
5	Bosuilen krassen in de schemering.
6	Appelvinken voeden zich met
de bessen van hulststruiken.
7	Tijdens de avondschemering zingen
de merels.
8	Bevers zijn druk doende aan struiken
en bomen te knagen.
9	De eerste paardenbloemen beginnen
te bloeien.
10	De grutto’s die straks naar Nederland
vliegen verzamelen zich aan de kusten
van Portugal en Spanje.

april
1

2
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6	

Zalmen proberen
vanuit zee de grote
rivieren op te zwemmen
om bovenstrooms
kuit te schieten.
Uit ondergrondse wespennesten kunnen de
zeldzame waaierkevers tevoorschijn komen.
9	In weilanden en wegbermen komen
grote parasolzwammen tevoorschijn.
10	Er zijn volop langpootmuggen.
11	De eerste witte paardenkastanjes zijn
rijp, de kastanjes vallen van de bomen.
12	Op verstoorde en voedselrijke grond
groeien geschubde inktzwammen.

	Vandaag begint de
meteorologische
winter.

Bronstige edelherten
gebruiken hun gewei in
de strijd om hinden.

8 / 11

8

december

5	

1	De grote lijster begint weer te zingen
vanuit de toppen van de bomen.
2	De grootoorvleermuis overwintert vanaf
nu in grotten, bunkers en ijskelders.
3	Het gras stopt met groeien.
4	Op zachte, zonnige herfstmorgens
glinsteren die spinnenwebben van
hangmatspinnen in het gras.
5	De herfstkleuren in de bossen zijn
op hun mooist.
6	Een deel van de houtduiven vertrekt
richting Frankrijk.
7	Laatvliegers overwinteren in spouwmuren,
onder dakpannen en achter daklijsten.

2	Er zijn volop gewone glimmerinkt
zwammetjes te vinden.
3	De bramen beginnen rijp te worden.
4	Bij de rugstreeppad ondergaan de larven
hun gedaanteverwisseling en komen
uit het water.
5	Kleine groepjes buizerds vliegen hoog
in de lucht krijsend rond.
6	Uit eikenbomen vallen grillig gevormde
knoppergallen naar beneden.
7	De laatste kommavlinders laten zich
vliegend zien.

Juli
1	

oktober

20
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29	In graslanden en gazons kunnen
knalrode scharlakenzwammetjes
of wasplaten groeien.
30	De gamma-uil, ook wel pistooltje
geheten, trekt zuidwaarts over.

Mannentjesvossen
roepen in de nacht op
zoek naar een vrouwtje
om mee te paren.

3	

11

 ij zacht weer kan ’s
B
morgens de zanglijster
te horen zijn.

12	Mezen eten de larven van de knikkergal
wesp die ze uit de ronde knikkergallen
peuteren.
13	Citroenvlinders overwinteren in de
beschutting van struiken en takkenbossen.
14	In de winter draagt de hermelijn zijn witte
wintervacht.
15
Voor eekhoorns is de paringstijd begonnen.
16
Hoog in de bomen laat de grote bonte
specht zijn schelle, kwakende geluid horen.
17
In bossen en langs beken en greppels draagt
het groot rimpelmos bruine sporenkapsels.
18	Veel insecten overwinteren in de holle
stengels van afgestorven planten.
19	De eerste rode kelkzwammen kunnen
tevoorschijn komen.
20	Staartmezen zijn de hele dag op zoek
naar voedsel om te overleven.
21	Vogelmuur kan nog steeds in bloei staan.
22	In struiken en takkenbossen gaat de
gehakkelde aurelia aan zijn winterrust
beginnen.
23	Bij zonnig weer kunnen hazelwormen
worden gezien.
24	Vroege boomklevers beginnen al te
zingen met hun voorjaarslied.
25	Het vliegende rendier kan worden waar
genomen tijdens een heldere avond.
26
De gele trilzwam voelt zich thuis op de
stammen van dode eiken en andere bomen.
27	De gele gaspeldoorn staat uitbundig
te bloeien.
28	Mollen werpen molshopen op wanneer
de grond niet hard bevroren is.
29	Roodborstjes zingen.
30	Wilde zwijnen woelen op zoek naar eikels
de gevallen bladeren in het bos om.
31	Regenwormen trekken bladeren in
hun hol om op te eten.

Januari
1	Bij zacht weer zingt de grote lijster
bij het ochtendgloren.
2	Heggenmussen beginnen te zingen.
3	Eksters inspecteren luid krijsend hun nest.
4	De glanskop begint te zingen.
5	Bevers schillen de bast van wilgen om
hun honger te stillen.
6	Het blauwvoetkaalkopje groeit op oude
paardenvijgen.
7	In de winter hebben aapjesorchissen
een bladrozet.
8	Tijdens warme winters begint de kleine
watersalamander aan de voortplanting.
9	Konijnen beginnen zich aan de voort
planting te wijden.
10	Soms is de roffel van de kleine bonte
specht al hoorbaar.
11	De paarse dovenetel staat hier en daar
al te bloeien.
12	De perentak mot vliegt vanaf nu
tot eind april.
13	Het gewoon sterrenmos vormt voort
plantingsorgaantjes.
14	De kolgans is in grote aantallen aan
te treffen
15	De eerste gele narcissen staan nu in bloei.
16	Als het niet te koud is overwintert de
kraanvogel in het land.
17	Het gewoon gaffeltandmos groeit op
zanderige glooiingen en boomstammen.
18	Koolmezen tjilpen nu zo luidruchtig
dat ze binnen te horen zijn.
19	De sleedoornpage legt haar eitjes in
sleedoornstruiken.
20	Bevers beginnen aan hun bronsttijd.
21	De boomleeuwerik is aan het zingen.
22	Het peperboompje staat in bloei.
23	De voorjaarsmestkever komt tevoorschijn.

14

Vroege veldleeuweriken
beginnen te zingen.

26	Als het niet te koud is, kan de dwergvleer
muis vliegend worden waargenomen.
27	De bronsttijd voor de hazen begint en
duurt nog tot ver in de zomer.
28	
De eerste roodborstjes beginnen te nestelen.
29	Overal zijn wintermuggen te vinden.
30	De sneeuwklokjes beginnen rond deze
tijd te bloeien

Aardwormen komen
aan de oppervlakte.

6

7

 veral in vijvers en plassen
O
wemelt het van de kikkeren paddenvisjes.
Allerlei vogels zingen uitbundig rond zonsopkomst
en zonsondergang.
 e nachtegaal is weer
D
terug in het land.

8	Van de buizerds hebben de meeste
al een eerste ei gelegd.
9	De algemene oranjetipjes en de
zeldzame boswitjes vliegen rond.
10	Het is paringstijd voor de ringslangen.
11	De mannetjes van de koekoek zijn
weer in het land en laat zich horen.
12	De bevers krijgen hun eerste jongen.
13	Essen staan nu in bloei.
14	Gele kwikstaarten zijn teruggekeerd
uit hun wintergebied.
15	Egels ontwaken uit hun lange winterslaap.
16	Het boomblauwtje kan vanaf nu
worden gezien.
17	Bij de wilde eend zwemmen er al
pulletjes rond.
18	Wilde appelbomen staan nu in bloei.
19	Eekhoorns brengen hun boomnesten
in gereedheid.
20	De bladeren van de Amerikaanse
eik gaan zich ontplooien.

Geelgorzen laten hun
typerende schrille
zang horen.

15	

16	De kerkuilen zijn aan het paren.
17	Patrijzen beginnen met de paring.
18	De mannetjes van de oehoe beginnen
met nachtelijk geroep hun territorium
af te bakenen.
19	De paringsdans van de fuut, waarbij
het mannetje en het vrouwetje elkaar
spiegelen, begint nu.
20	Zalmen verlaten de rivieren op hun
trek naar zee.
21	Kikkers zijn druk bezig met paren
en het produceren van kikkerdril.
22	Vinken beginnen met zingen.
23	De kleine maagdenpalm bloeit met
felblauwe bloempjes.
24	Goudhaantjes beginnen te zingen
met een bijna onhoorbaar hoog getjilp.
25	Adders beginnen uit hun winterslaap
te ontwaken.
26	Rotganzen vertrekken naar
de Arctische toendra.
27	Reigers die vroeg zijn gaan nestelen
hebben nu al eieren.

De strandloper, de bonte
vliegenvanger, de sprink
haanzanger en vele
andere vogels zijn terug
in het land.

21	
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De grote bonte specht
begint met roffelen
om zijn territorium
veilig te stellen.
maart
	Vandaag begint de
meteorologische
lente.
1	De meeste bosuilen hebben hun ei gelegd.
2	Bosanemoontjes staan in bloei in de nog
kale bossen.
3	De eerste wespenkoninginnen verschijnen
uit de overwintering.
4	Wilgen en dotters staan in bloei.
5	Wulpen voert met een jodelend gezang
zijn indrukwekkende baltsvlucht uit.
6	De eerste witwangstern kan worden
verwacht.
7	De sleedoorn staat langs bosranden
uitbundig in bloei.
8	Een vroege zwaan kan al aan het bouwen
van een nest beginnen.
9	De eerste bloemetjes verschijnen
schuchter bij het speenkruid.
10	Hazen boksen met elkaar, staand
op hun achterpoten, in het gevecht
om een vrouwtje.
11	De eerste generatie van de citroenvlinder
begint aan de vliegperiode.
12	De eerste grutto is weer terug in het land.
13	Kruipende boterbloemen zijn aan
het bloeien.
14	Waterhoentjes beginnen met het bouwen
van hun nesten.
15	Bosuilen zijn druk doende met het bouwen
van hun nesten.
16	Zwarte mieren verplaatsen met de hele
kolonie hun nest.
17	Er kunnen vliegende distelvlinders
worden gespot.
18	Bruine kikkers beginnen met kwaken
om de aandacht van vrouwtjes te trekken.
19	Winterkoninkjes zingen hoog in de bomen
zodat hun gezang verder te horen is.
20	De eerste jonge boommarters
worden geboren.

De sneeuwklokjes
prikken hun eerste
blaadjes door
de sneeuw.

31

5

Houtsnippen markeren
hun broedterritorium
in geschikte bossen.

24 / 1

25	

 e tjiftjaf is weer terug uit
D
het overwinteringsgebied
met hun kenmerkende
‘tjiftjaf’ geluid.

3	De eerste jongen worden geboren
bij het wilde zwijn.
4	De vogelkers begint bladeren te krijgen.

11	De zwarte specht laat zijn roffel horen
om zijn territorium te markeren.
12	
Mannetjesmollen graven lange tunnels met
veel molshopen op zoek naar een partner.
13	Dassen beleven hun geboortepiek rond
deze tijd.

4	Tijdens milde winterdagen kan de ruige
dwergvleermuis gaan vliegen.
5	Op de zandgronden komt het bronsmos
dikwijls overvloedig voor.
6	De rosse sterslak zoekt zeepokken om
zich te voeden in de voortplantingsperiode.
7	De eerste biggetjes van wilde zwijnen
worden geboren in jaren met veel beuken
nootjes en eikels.
8	Op de bast van hulststruiken kan
het zeer zeldzame sierlijk schriftmos
worden gevonden.
9	De eerste jongen van de grijze zeehond
worden geboren.
10	
Merels maken de grond vrij van dode blade
ren om insecten en wormen te zoeken.

 oor de adders is de
V
paringstijd aangebroken,
mannelijke adders dan
sen om de vrouwtjes
voor zich te winnen.

21	Van de kleine watersalamander zijn
de eerste individuen in het water.
22	De rozemarijn is gaan bloeien.
23	Bij de witte paardenkastanje beginnen
de bladeren te ontplooien.
24	Padden zijn druk bezig met copuleren
en eitjes leggen.
25
IJsvogels zoeken naar een geschikte
plek voor hun nest.
26	Het fluitenkruid begint schuchter
aan de eerste bloeiperiode.
27	De eerste eitjes van de rugstreeppad
zijn in ondiepe plasjes afgezet.
28	In de vossenholen zijn al jonge
vosjes geboren.
29	De tapuiten zijn gearriveerd, een van
de eerste vogels die terugkeert van hun
verre winterverblijf.
30	De fitissen zijn weer teruggekeerd
van hun winterverblijven.

Kraaien, kauwen,
eksters en roeken zijn
hun nesten aan het
bouwen of repareren.

31	

22	De eerste visdiefjes zijn gespot.
23	Er kunnen exemplaren van de voor
jaarsridderzwam worden gevonden.
24	De fluiter is terug in het land.
25	De eerste roze bloemetjes verschijnen
aan het Robertskruid.
26	De zomertortels arriveren mits ze de
oversteek via Malta hebben overleefd.
27	De eerste bloemen gaan open in de
kruinen van de witte paardenkastanje.
28	De kleine karekiet is nu in het land.
29	Hommels vliegen rond en bezoeken
de blauwe bosbes.
30	Het winterkoninkje is druk met
verschillende nesten maken waar
het vrouwtje uit kan kiezen.

mei
1
Overal staan de paardenkastanjes in bloei.
2	De eerste zwaluwen arriveren tsjirpend
en klapwiekend.
3	In het bos staan wilde boshyacinten
volop in bloei.
4	Jonge bosuilen piepen al, nog voordat
ze volledig uit hun ei zijn gebroken.
5	De eerste jonge futen zijn uit het ei
gekropen en worden op de rug van
hun ouders vervoerd.
6	Grauwe vliegenvangers arriveren
uit Afrika.
7	De eerste wielewaal laat van zich horen.
8	De grauwe klauwieren arriveren in
het land.
9	Oranjetipjes en boomblauwtjes
vliegen rond.
10
De laatste zomermigranten arriveren:
hoog in de lucht laten gierzwaluwen
hun gierende geluid horen.
11	De margrietstaat in bloei.
12	Honingbijen en wilde bijen halen nectar
uit de bloemen van de brem.
13	Rond deze tijd komen schuimbeestjes
tevoorschijn.
14	Een dezer dagen worden de eerste
jonge mollen geboren.
15	Jonge paling begint de rivieren op te
zwemmen.
16	Het waterdrieblad en de gele lis staan
te bloeien langs oevers van vijvers.
17	De lucht is gevuld met het gezang
van de merel.
18	Als een van de laatste bomen krijgt
de es blaadjes.
19	De grote geelzwarte koninginnenpage
zit midden in zijn vliegperiode.
20	Het eerste edelhertenkalf wordt geboren.
21	Het eerste jonge koolmeesje is alweer
uitgevlogen.
22	De meeste gierzwaluwen hebben
een ei gelegd onder losse dakpannen.
23	De grote lijster houdt op met zingen,
het werk zit er op.
24
Jonge vossen komen tevoorschijn uit
hun holen om boven de grond te spelen.
25
De bosorchis bloeit, en het groot
kaasjeskruid, de kleine ratelaar en
de Gelderse roos.
26	Er vliegen felgekleurde beervlinders rond.
27	Kolibrievlinders vliegen rond op zoek
naar nectar.
28	Elzenvliegen komen tevoorschijn.
29
Roodborstjes beginnen aan hun tweede
broedsel; het eerste is intussen uitgevlogen.
30	Weilanden zijn gevuld met bloeiende
boterbloemen.
31	De giftige hondstong varen staat in bloei.
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