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Commentaar

Het weekend van 14 augustus (2021) was het feest 
op Terschelling. Het 101-jarig bestaan van de NJN 
(Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) werd 
gevierd. Hoe kan je dat nu het beste vieren? Juist ja, 
lekker een heel weekend de natuur ingaan en proberen in 
24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen 
op Terschelling!

1.075 soorten
Om de verschillende soortgroepen op het eiland te 
inventariseren zijn diverse excursies georganiseerd 
door SoortenNL. Zo zijn onder andere nachtvlinders 
geïnventariseerd met een felle lamp en wit laken, vallen 
uitgezet om muizen te vangen, is er al wadlopend naar 
vogels gekeken en met een zaklamp gezocht naar vis in 
de jachthaven. In totaal zijn tijdens het weekend 1.075 
verschillende dier- en plantensoorten aangetroffen! 

Veel amfibieën, reptielen en NJN-ers
Het was voor mij de eerste keer dat ik op Terschelling was 
en ik heb mij uitstekend vermaakt. Ik had het goed bekeken 
en was enkele dagen eerder naar het eiland vertrokken, zo 
kon ik de omgeving vast verkennen. Op de zaterdag heb ik 
namens RAVON samen met David Broek een reptielenexcursie 
gegeven. Wij zijn drie keer op pad geweest met een groep 
NJN-jongeren in de omgeving rondom West-Terschelling. Het 

was erg leuk om deze enthousiastelingen mee te hebben tijdens 
onze tocht door de duinen. Er zaten echte soortenkenners 
tussen maar ook pure natuurliefhebbers die gewoon genoten 
van het mooie landschap en het buiten zijn. Het is jammer dat 
ik deze organisatie pas op latere leeftijd heb leren kennen. Er 
was ook een rugstreeppadexcursie gepland, maar je kon geen 
stap zetten op het eiland zonder jonge rugstreeppadden te zien, 
ze waren lekker aan de wandel. Dus die rugstreeppadexcursie 
hebben we maar overgeslagen.

De excursies brachten ons langs een kleine tuinvijver in het 
bos, over paden door de duinen en langs enkele duinplassen. 
Hier hebben wij meerdere levendbarende hagedissen, 
rugstreeppadden, kleine watersalamanders en bruine kikkers 
aangetroffen. Er is ook nog één zandhagedis waargenomen 
door een deelnemer van de excursie. Dus de excursies waren 
geslaagd!

Vlogs als terugblik
Van de excursies naar de verschillende soortgroepen zijn ‘vlogs’ 
gemaakt, deze zijn terug te zien op het youtube kanaal van 
SoortenNL. Ik kan jullie vooral aanraden aflevering 10: Reptielen 
en amfibieën eens te bekijken. Link: https://www.youtube.
com/watch?v=j7MjancB-TE

Jesper Berndsen

Excursie door de heide naast het NJN kampeerterrein, West Terschelling. (Foto: David Broek)
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