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Langzamerhand begint nu het vogelaantal af te nemen. In Augustus 
beginnen reeds de tureluurs te vertrekken. De sternen houden langer stand. 
Eerst half October trekken de laatste groote sternen weg. Dan wordt het stil 
op de zandbank. 

October is de ganzenmaand. De eerste rotganzen verschijnen; weldra zullen 
zich weer groote troepen vormen evenals in het vorige jaar en zullen wij het 
eentonige rot-rot hooren vanaf de oude Enkhuizer vestingwallen. Hoog in de 
lucht trekken de wilde ganzen voorbij in kleine koppels, schuin achter elkaar. 
Ook aalscholvers zijn nu een enkelen keer waar te nemen. 

Zooals overal, doet ook hier de naderende winter zich gevoelen. De echte 
wintergasten — de bonte kraaien, — stappen weer parmantig op en neer en als 
niet nu en dan groote zwermen kieviten wat leven brachten, zou men de druk
bezochte zandbank van vroeger haast niet herkennen. En als ook deze vertrokken 
zijn, is het wintersaisoen geheel ingetreden. In zee duiken weer zeeëendjes en 
roodkeelduikers, dezelfde kringloop begint opnieuw. En eiken middag wandel ik 
weer langs zee op den uitkijk naar zeldzame wintergasten, 
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ELEN van u kennen «hot eylant ghelegen in der zee, giieheten die Scellinghe« 
nietwaar'? Sedert de heer Tliijsse de wadden verheerlijkt, zijn ze, Texel in 
't bijzonder, in trek gekomen bij de nat uuronderzoekers en liefhebbers. 
Toch is hel aantal pensiongasten, vooral op het oostelijkdeel van Terschelling, 
zeer gering, terwijl toch juist dit Oosten door ongerepter natuur, minder 
geciviliseerde bewoners en minder hinderlijke en verjagende cultuur, voor 

wie aan natuurstudie doet, van veel meer beteekenis is dan het drukker bevolkte, voortdurend 
in contact Staande met »deu vasten wak Wester-Schelling. Toch is in 't bizonder de Hora 
bij West rijker dan «om Oost«. Ik was in uitstekende gelegenheid, dit te constateeren bij 
een zwerftocht van Midsland, waar ge zeer goed pension vindt voor billijken prijs, naar West 
on van hieruit dwars door de prachtige, woeste duinwereld naar Midsland terug. Over die 
tocht wil ik in /). L. N. 't een en ander nicodeelen. Misschien kan dit tengevolge hebben, 
dat het aantal bezoekers in een volgend jaar grooter is, wat me om de belangstelling en hel 
voordeel der bewoners bizonder zou verheugen, maar aan den anderen kant allen echten 
naluumnderzoekers om bekende redenen minder wenschelijk zal voorkomen. Het zou een 
eeuwige schande zijn, als deze oerkrachtige, slerk-Noorsche bevolking door civilisatie en 

• cultiveering bedorven werd. Toch zal een intiemere kennismaking met ernstige natuur-
onderzoekers voor deze naïeve, van de hen omringende schoonheid grootendeels onbewuste, 
eilanders niet anders dan van gunstigen invloed kunnen zijn. De bevolking heel't prachtige 
eigenschappen. Daar zijn typen bij, die zoo regelrecht afstammen van de oude Noormannen; 
menschen voor Selma Lagerlöf, zooals ze hen teekendo in Jeruzalem en Gösta Bcrling. 

Ik was in de gelegenheid, eenige studie te maken van geschiedenis en folklore van 
dit merkwaardige eiland. Wie meer belang hierin stelt, verwijs ik naar een in Vragen van 
iten Dag te verschijnen artikel: sOnder de hoede van St. Brandaan.« 

Mijn weg voerde van »het dorpke Midsland» langs het Seerijper kerkhof, waaraan de 
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bekende legende verbonden is van de plundering der Engelschen in den tweeden Engelschen 
oorlog, 't Viel me op, dat Midsland zoo »in de boomon« ligt. Skilge is overigens arm aan 
geboomte. Maar aan de weg- en slootkanten is voor korte jaren de beplanting met elzen 
begonnen en Overal ziet ge nu om de primitieve bouwlanden de donkere elzen hoog opgeslagen. 
Die hebben aan het eiland een onmiskenbare armoede van tinten ontnomen. Nu vormden 
ze een sterk contrast met de dorre weilanden en de armelijke bouwlanden. Ook Senecio 
Jacobea, dat hier overal heel vroolijk de landen kleurde, brak de eentonigheid. Zoo ontstaat 
een kleurencombinatie, die wel in overeenstemming met het karakter der menschen en in 
volkomen harmonie met de sfeer van het kinderlijke eiland is. 

De grijze reus, de Brandaris, die trouw het kleine eiland bewaakt en daar geplaatst is 
»tot waei'schouwinghe aller seevarende, die God behoede», kwam steeds naderbij. In den 
avond en den stillen zomernacht glijden geruischloos de vier liohtschemeringcn uit den 
hoogen lantaarn over het slapende land en de wakende zee. Ja, de »St. Brandaristoorn op 
der Scellink is van outs een kundige baeck, daer de schepen van oosten en de elders hier 
te lande innecomende hare oech ende merck opnemen.» 

Langs den trotschen toren over den duinweg naar de Doodemanskisten, een duinvallei, 
zoo genoemd naar de vele lijken der schipbreukelingen, die hier werden tegraven; o. a. meer 
dan 200 na het vergaan van het bekende goudschip «de Luline». Tot m'n ontsteltenis was 
de schoonheid van deze plek verdwenen. De Westers hebben het plasje uitgediept en 
gemetamorphoseerd in een ijsbaan. Een troep kleine jongens —kinderen van pensiongasten — 
liet er onder groot gejuich scheepjes varen, wat een oeverloopcr met hoog-fijne geluidjes en 
een zenuwachtige, schutterige snip overhaast de vlucht deed nemen. Toch wachtte me hier 
nog een verrassing. Langs den door het uitdiepen verhoogden walkant, was overal een teer 
gebloei van fijn-rose Anagallis tenella. Teer Guichelheil of Tengere Basterdnuuir. Dat is een 
wondermooi plantje. De lichtgroene, ei-hartvormige blaadjes maken aan den slappen, dunnen 
stengel op den bruinen, veenachligen bodem een bizonder teer mozaiok, waaruit zich —• te 
groot en te stoer bijna — de klokvormige, fijn-getinte bloemen opheffen. De veel-krachtiger, 
ook minder teere verwant: Anagallis arvensis — (Juichelheil - - is u natinirlijk bekend. 
Maar het was mij een aangename verrassing, deze op Texel in sde Nederlanden» zoo rijk-
bloeiende, zeldzame soort ook hier weer aan te treffen. Of ook op de overige Wadden dit 
fijne bloemetje voorkomt, zal de heer Thijsse, dieookdeze Waddeneilanden kent, waaraehijnlijk 
beter weten te vertellen dan ik. Dat het een Primulacee is, kunt ge onmiddellijk zion. 

Heimans, lleinsius en Thijsse toekenen in hun Flora er bij aan: «Wordt haast nooit 
door insecten liezocht.» Dal is bij veel van de hei- en duinpansoorten het geval. Ge weet, 
hoe onze Ericaceeën door doorgroei der meeldradcn na uitblijving der kruisbeslniving door 
insecten den wind in dienst nemen. Een dergelijk verschijnsel kon ik hier niet opmerken; 
waarschijnlijk zal, evenals bij Guichelheil, bij sluiting der bloemen regelmatig aulogamie 
plaats heblien. In ieder geval droegen enkele exemplaren al vruchten. 

Verheugd over deze vondst steeg ik een duinrij over. Elke beklimming hier geeft prachtige 
panorama's, want in de nabijheid dondert de Noordzee met groote, woeste golven tegen de 
kust; alleen do Noordsvaarder, de beruchte zandplaat met de nog beruchter Kngelsche Hoek, 
schiet als een breede strook grijsbruin zand tusschen de golven in. Twee kapen aan hel 
eind wyzon den grens van bevaarbaarheid in hel Vlie aan. Het is hier wanhopig eenzaam. 
Ben van alle menschen verlaten woestenij. Bijna onbegroeide duinen en wijde pannen met 
het troosleloos-eentonige strand tot aan het einde, waar wat wit-schemerende golven telkens 
omhoog springen. Groote zilvermeeuwen met soms even-bewogen vleugelspitsen zeilen langs 
de duinrij; een niet te herkennen roofvogel zweeft geruischloos in stijgende kringen verover 
een duinvallei. Door m'n kijker zie ik de torentjes van Hoorn en Midsland juist tusschen hooge 
duintoppen door; maar »om West» heerscht oppermachtig over al dit land de grijze toren 
van St. Brandaan. Die waakt over Skilge en zijn levende wezens. Als hier in donkeren nacht 
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bloemen en vlinders en vogels slapen, dan streelon de lichtflikkeringen van don ouden toren 
door de wijde duinvallaien met een groote koeslering al wat slaapt in onbewust leven. Maar 
Thijsse heelt u verteld van de noodlottige aantrekking, die hel licht uitoefent op de vogels. 
Do lichtwachler — en hel bleek ook uil de in dit tijdschrift gepubliceerde lijst — verzekerde 
mij, dal na do plaatsing der rekken, waarop de vogels kunnen rusten, het aantal gesneuvelden 
zeer is verminderd. 

Ik zei straks, dat veel planten zich door wind- of zelfbcstniving moeten behelpen, omdat 
insecten uitblijven. Nu heeft het me dan ook gefrappeerd, dat hier zóó weinig bijen en 
hommels voorkomen. Maar het aantal vlinders is bijzonder groot. Ik nam veel meer soorten 
waar en in veel grooter aantal dan op Texel. Vooral Cakile marilima (zeeraket) was in trek 
bij prachtige, bontgekleurde Vanessa-soorlen. Die lieten zich — honing zuigend en daarbij 
waarschijnlijk 't bestnivingswerk verrichtend — van vlakbij bekijken. Cakile maritima is 
hier sterk vertegenwoordigd. Ik vond ze in honderden exemplaren verspreid langs de heele 
duinkust, telkens afwisselend mot Salsola Kali, Loogkruid, naar schatting I op de 10 Cakiles. 
Dat was dan ook de heele vegetatie van de buitenduinen. Alleen een enkele Sonchus pronkte 
op een rechten stengel met helder-geele of pluizig-witte bloemhoofdjes; maar die stond veilig 
ver boven de waterlijn. Cakile en Salsola echter hadden de eerste glooiing van hot strand 
af dapper veroverd. En ze braken de eentonigheid van lint door hun wit-met-roode en geel
achtige bloemen en de wapperende vlinders, die van bloem lot bloem fladderden, wel zorgend, 
dat ze de Salsola's niet bezochten. Die zijn dan ook aangewezen op zelfbestuiving. Ik zag 
tenminste geen enkel insect op bezoek gaan. Nu, voor zelfbestuiving en windbestuiving is alle 
gelegenheid; de sterke Noordwesters hier schudden het pollen wel uit de hooggcdragen anthoren. 
Ik, vermoed, dat de Noordwestenwinden een groote rol spelen bij de ontwikkeling der 
vegetatie op Schellingerland. Voor zoover ik hot kon nagaan, komt van elke soort in het 
Westen een veel grooter aantal exemplaren voor dan in het Oosten, terwijl regelmatig de 
verspreiding voortschrijdt van West naar Oost. Er is nergens beter studio te maken over 
vi'uchtverspreiding en windbestuiving dan hier, waar do wind van zóó krachtigen invloed is. 
De vruchten van onze twee halophylen verspreiden zich dan ook steeds «om Oost». De dikke 
hauwtjes van Cakile, die een dwars tusschenschot dragen, dat elke vrucht in twee, cónzadige 
afdeelingen splitst, worden doorgebroken, zoodal de bovenste helft voortrolt of zeilt over de 
golven, terwijl hel onderste gedeelte aan den dikken, vleezigcn stengel blijft bungelen. 
Salvola Kali is nog beter ingericht. Het bloemdek blijft na de bevruchting de rijpende vrucht 
omhullen, terwijl zich aanhangsels van de dekbladeren ontwikkelen, die, wijd uitstaande, 
gelegenheid geven tot windverspreiding. Niet zelden ook ziet men exemplaren van Salsola 
Kali geheel uit den grond gerukt, met rijpe vruchten voorlgezweept door den wind. liet is 
bekend, dat in de Zuid-Uussische steppen honderden van deze planten loslaten na verrotting 
van den stengelvoet en dan ineenschakelen tot groote massa's. Kerner vertelt, dat deze vaak 
de grootte van een hooiwagen bereiken on dat men spreekt van Steppenheksen. De bloemen 
zijn dicliogaam, zoodat zelfbestuiving vrijwel onmogelijk is Als de wind langs den bodem 
strijkt, wordt het stuifmeel omhoog gevoerd in een richting schuin naar boven. Dit is van 
belang voor de hooger geplaatste stijlen van andere exemplaren. Het is wel verwonderlijk, 
dat deze halophylen zoozeer den bouw vertoonen van xerophyten: dikke, vleezige bladeren 
en stengels, zoodat groot volume gepaard gaat met kleine oppervlakte, of priemvormig-
stekelpuntige, weinig ontwikkelde bladeren, lleukels noemt, op gezag van Schimper, het 
zoutgehalte van het bodemwater als aanleidende oorzaak hiervan. Wanneer door groote 
verdamping bij sterk ontwikkelde en zeer gedifferentieerde bladergroei de opname van vocht 
groot was, zou dit tengevolge hebben, dat veel keukenzout werd opgenomen en in de bladeren 
afgezet na de verdamping, waardoor als physisch nadeel zou ontstaan een belemmering van 
de worlelosmose on als chemisch nadeel een abnormaal verloop van voedingsprocessen. Als 
bewijs wordt o. m. aangevoerd, dat Cakile, op niet zouthoudenden bodem overgebracht, zijn 
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bizonderen bouw verliest. Ook de omstandigheid, dal de omringende lucht sterk vervuld is 
van waterdamp, normaliseert de transpiratie. 

Ik daalde m'n duinlop af. Eén der groote duinvalleien, waaraan «Scelinghe» zoo rijk is, 
breidde zich voor mij uit. Dr. Boldingh sprak op een kort geleden gehouden vergadering te 
Amsterdam als zijn meening uit, dat deze duinvalleien samengehangen moeten hebben met 
Ooslelijk-Nederlandsche heidevelden, zoodat ze te beschouwen zijn als door zandstuivingen 
rondom ingesloten stukken oorspronkelijke heide, liet voorkomen van karakterplanten van 
de verschillende heideformaties wettigt deze meening. Werkelijk is het aantal Ericai 6n 
hier groot; in ieder geval veel grooter dan op Texel, wanneer men de «Mient» daar buiten 
beschouwing laat. 

Over deze heideachtigen zal ik nog wel nader spreken; allereerst dienen we ons nu bezig 
te houden met een immigrant; een karakterplant van do speciaal Terschellingsche planlen-
formatie; een indringer, die met onweerstaanbare volharding slap voor stap het gansche 
eiland te veroveren tracht. 

Blaricnm. D. L. DAALDEn. 

MICROSCOPISCHE TAFEREELEN. 

IL 

ROTSHEWONERS. 

EN weinig aarde uit oen bloempot is met de punt van een breinaald gelegd 
op een stuk glas en bedekt een oppervlakte van ongeveer 10 m.M-. straal 
31/ , m.M. Hij 50 maal vergrooten vertoont zich een rotsachtig landschap als 
gevormd uit kristal en barnsteen, van schitterend wit tot gloeiend karni\jnrood, 
te mooi om zonder kleuren na te leekenen. Onbeweeglijk ligt alles daar nog 

' 'T 'W^TOF^ in f i0 7011 ^e (likkeren. Een druppeltje water maakt het nog mooior, maar 
levens onrustig en levendig. Een reusachtige slang, l1/, m.M, lang, schuift, krimpend als een 
gestroopte paling over de rotsen, nu zenuwachtig zich kronkelend als een worm, dan kruipend 
als een rups; een levende darm met glazen huid en doorschijnende ingewanden, waarin een 
rij limine vlekken. Op 't eerste gezicht lijkt hol een worm. Mij vergrooting vertoonen zich 
ringen en haarkwasljes, maar staart on kop rekken zich nooit uil in puntige uiteinden. Ook't 
kruipen is anders dan bij een worm, en de bruine plekken zijn eieren. Zij worden als gele 
klompjes aan beide zijde van het lichaam naar builen geduwd en liggen overal als brokken 
liainsleen in 't water. Zelfs 't wille gedeelte der ingewanden sehijnl louter onvolgroeide 
eitjes te zijn. Als 't beest straks verdroogd is, blijven alleen die bolletjes en de bruine 
vlokken over, de huid srhijiil verdwenen. 

Ondertusschen klautert reeds lang een sierlijk heertje over de steonen, ongeveer l/»om.M. 

lang, een prachtbeest van lichl-geel barnsteen. Is 't een spin, een lor of een mijt? Op een 
donkere plek schijnt het in een gouden harnas gehuld, bezet mot gele diamanten. Acht sier
lijke pootjes, vier groote, dikke en vier kleine, elk voorzien van een nageltje, omklemmen 
vastberaden de steenklompen; en zelfs tegen de gladde breinaald klimt hij met gemak naar 
boven. Elke voorpoot heeft twee groote leden en twee, of mogelijk drie kleine. De vele 


