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hun . vacantie er niet aan willen wagen, voordat ze zeker zijn, dat ze iels moois zullon zien, 
wil ik even oen lijstje saraenstelleu vau belangwekkende planten en vogels, die men op 
Terschelling kan aantreffen. Achter de plantennamen heb ik verkort aangegeven of zo zeldzaam, 
zeer zeldzaam, vrij algemeen of zeer algemeen op Terschelling voorkomen. 

Epipactis palustris, a.a.; misschien ook de witte variatie, maar dat zal nader onderzocht 
worden; Orchis morio, vr.a,; Orchis maonlata, vr.a.; Orchis incarnata, a.; Orchis latifolia, vr.a.; 
IMalautliera bifolla, a.; Gymmadenla conopsea? z.z.; Sturmia Loeseliï, vr.a.; Sallcornia 
lierbacea, a.a.; Drosera rolundlfolla en Drosera Intermedia, a .a . ; Helianthemum guttaluin, z.; 
Empolrum nigrum, a.a.; Parnassia palustris, a.a ; Gotnarum palustré, a.a.; Vaccinium macro
carpon, a.a.; Pirola rotimdilblia, a.a.; Armeria vulgaris, a.a.; Slatice Limonium, a.a.; Anagallis 
teuella, vr.a.; euz. enz. Ik heb hior een paar planten opgenoemd, die de reis al overwaard 
zijn. Aan den Waddeukant Is een schat van zeldzaamlieden te verzamelen. Overweldigend veel 
Melde- en Zeemeldesoorten staan daar. En van bevoegde zijde heb ik vernomen, dat in de 
vochtige pannen, waar Terschelling zoo rijk aan is, heel veel zeldzame Carexsoorten en der
gelijke planten staan. 

Wie heeft nu den moed om do zeereis le ondernemen 1 
Voor vogelliefhebbers zal ik ook een klein rijtje samenstellen: 
Terschelling is nog altijd even rijk aan trekvogels als do Heer Thijsse in z'n «Vogeljaar» 

vertelt (biz. 481). 'k Hoop n daar nog eens van te verhalen en 'k raad u sterk aan, om er in 
een middag op den Dellewal in 't wier te gaan liggen. Je ziet dan dingen, waarvan je in 
Amsterdam nooit gedroomd zou hebben. 

Zilvermeeuwen, kokmeeuwen, vischdiefjos en dwergsterns broeden nog elk jaar op 
Skilingo. Ze hebben een paar kwade jaren achter den rug. De mobilisatie heeft aan de 
vogelbovolking ontzettend veel schade gedaan. Bergeenden broeden op Oostlerschelling nog 
veel. De aschgrauwe kiekondief nog in verscheidene paren, waarvan 1 huwelijk dit jaar weer 
vernietigd is, en de velduil ook nog wel, maar niet zooveel als vroeger, geloof ik. De roode 
wiokel beeft 2 jaar geleden op den grond gebroed. Dit word door veldwachter de Haan, den 
onvermoeiden vogelbeschermer van Terschelling en Griend, geconstateerd. Van 't zomer was 
de roode wiekei er weer, maar 't nest is niel gevonden. 

Verder broedt er; paapje, tapuil, roodborsitapuit, nachtegaal, grauwe klauwier, misschien 
roodkopklauwier, kneutje, gele kwik. akkerleeuwerik, l.oom- en duinpieper(?), boereuzwaluw, 
kauw. houtduif (gewoonlijk op den grond), spotvogel en nog veel en veel meer. Ik 'heb dat 
nog wel''niel allemaal geconstateerd, maar beu er vau overtuigd, dat. ze er moeien broeden. 
Voor bekwame nestenzoekers is hier dus uog werk In overvloed. Helaas, hoor Ik nog niet 
tot, deze gilde. 

Wie komt er nu meehelpen om do weuschen vau don Heer Thijsse (zie Vogelboekje pag. 
165 en 1GG) le vervullen 7 Wie constateert bel broeden van blauwe reiger, groote stern e-d. 
as . zomer? 

Wie helpt moe de nesten zooken van asrligrauwo kiokcudieven en torenvalken op den 
grond'/ 't Zijn toch alle ornithologische heerlijkheden van den eersten rang! 

Wie zal Malaxls woervinden, die nu verdwenen Is door afwatering der bessenplekkoir' 
En wie helpt nog ten leste mee om den Hoer D. L. Daalder te logenstraffen, die In 

D. L. N. jaarg. XVIII pag. :!7(> uitroept: «Wat beteekenen die paar stumperige parnassia's 
tegenover de honderden en honderden van mijn eigen eiland (Texel)!»'.' Ik zal iedereen, als 
hij wil, er niet honderden, maar duizenden wijzen!' 

Maar nu moet ik nog oven opmerken, dat m'n oproep niet gericht is tot heeren ver
zamelaars. Want al staan er nog zooveel orchideeën en ander zeldzaam kruid, als een bende 
van zulke maniakken zich over mijn Skilingo verspreidt, dan is bet na hun vertrek geen 
lustoord meer, maar oen dorre, woeste /.andwoestijn.,. 

Komt dus, vóór 't Staatsboschbeheer meer bederft, vóór badgasten hel er onvrijmaken 
en dan zal het èu de natuur èn de botanie èn ornithologie, èn uzelf niets dan ten goede komen! 

Amstenlam, Keizersgracht 022. ^ ^ WOUTER VAN DIERKN. 

Lichtgevende beenderen. — In den nacht van Dinsdag op Woensdag .'5/4 Dec. 1.1. moest ik, 
ter wille van oen zieke, naar de keuken. Overal was 't natuurlijk donker. Nauwelijks had ik 
op 'l gevoel af de keukendeur geopend, of ik zag onder de keukentafel een vreemd licht, 
dat ik mo niet kon verklaren. In mijn slaapdronkeiiheid dacht ik eerst, dat 't gasstel was 
blijven branden, maar bij eenig nadenken maakte ik voor me zelf uit, dal 't dal niet. kon zijn, 
want daar staat nooit een gasstel. Toen dacht ik aan de maan. die haar schijnsel zon kunnen 
werpen door de keukendeur. Maar ook dal koiv'l niet zijn, want toevallige?) regende hel. 
Hoewel ik niel kon gissen, wal 't dan wèl was, bleef ik nog eenige oogenblikken als botooverd 
naar 't werkelijk prachtig verschijnsel zien. Een plek ter grootte van ongeveer 20 x 3(1 cM, 
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verspreidde een zacht licht: hetzelfde licht, dat 's zomers duizenden naar 't Scheveningsche 
strand trekt, als 't bekend wordt, dat »de zee lichl«. Eindelijk knipte ik 't electrisch licht op 
en ik zag, dat do kleine tooverwereld was: een bak, waarin soepbcenderen, vischgraten en 
aardappelschillen lagen. Niettegenstaande het electrisch lampje een sterkte had van 32 kaarsen, 
was 'l niel sterk genoeg om 't licht uit den bak, die in de schaduw van de keukentafel stond, 
geheel onzichtbaar le maken. Eén beentje was vooral opmerkelijk. Ik nam 't uit den bak om 
de lichtsterkte le beproeven. Ik haalde mijn horloge van de waschtafel en knipte toen 't 
licht uit. En — 't is geen overdrijving wat ik hier neerschrijf — toen ik 't beentje bij de 
wijzerplaat hield, kon ik, zonder eenige hulp van welk ander schijnsel ook, zien hoe laat hot, 
was. Op mijn weg naar do zieke, met 't doel haar het verschijnsel ook te laten zien, geleek 
ik wel een fakkeldrager. In 't slaapvertrek, dat door een waxinekaarsje verlicht werd, was 
't verschijnsel overal zeer duidelijk waar le nemen, zelfs op zeer geringen afstand van 't 
kaarsje. Door 'l beetpakken waren eenige lichtende puntjes aan duim en vinger gekomen. 

Om te zien welken invloed het zou hebben, heb ik 't beentje Onder de walerleidingkraan 
gehouden. Het lichten verminderde toen plotseling zeer sterk. Een onmiddellijk bad van warm 
water bracht hierin weinig verandering. 

Aangezien do heenderen en graten in den bak geenv bijzonder frisschen geur verspreidden, 
heb ik ze voor mest achter in den luin geworpen. Ook daar nog zag ik, gedurende eenige 
avonden, lichtonde puntjes, die mij aan glimwormen deden denken. Mijn fakkel heb ik 
bewaard. Die heeft nog ruim oen week gebrand I Toen is haar licht uitgegaan. Een dompeling 
in zout, water heeft haar niet meer kunnen aansteken. 

Toen ik 14 dagen later weer beenderen, graten en aardappelschillen onder de tafel 
plaatste om de dingen af le wachten, die komen zouden, kwam er niets. Herhaalde malen, 
op verschillende tijden, heb ik een bezoek gebracht op 't kalveren-visschen-kerkhof, maar 
zonder eenig resultaat. Eindelijk heeft de vuilnisman mijn heele laboratorium meegenomen 
naar de vuilverbranding, waar de beenderen en graten wel gedwongen zullen worden le doen 
wal ze bij mij niet vrijwillig deden. 

Rotterdam. CORN. PAS. 

Nachtgezang der spreeuwen. — Toen ik Vrijdag 14 Februari 's avonds tegen elf uur met 
lichte maan door het plantsoen van Utrecht liep, werd ik verrast door een groot lawaai van 
een troep spreeuwen. Het rumoer kwam uil eenige coniferen, die achter in een tuin stonden, 
welke tuin aan het plantsoen grensde. Ik kou er dicht bij komen. Het was een geschreeuw, 
geüadder en gezang van belang, minuten ver was het reeds te hooren. 

De vogels zongen juist of het volop voorjaar en klaarlichte dag was, terwijl toch de 
ijsbaan dien dag nog geopend was en hel legen elf uur 's avonds ging! Het zingen en 
flladderen ging onophoudelijk door, al was hel den eenen tijd sterker dan den anderen. 

Hoeveel spreeuwen er wel waren, kan ik moeilijk schatten, maar als ik in de handen 
klapte, vlogen er wel een 25 de lucht in. De meeste gingen maar een paar meter hoog en 
zaten dan al weer, maar enkele vlogen hoog de heldere lucht in, tot boven de boomen van 
hel plantsoen, om even later weer plotseling neer te vallen. Een poosje later had de heele 
troep zich enkele meters verplaatst. Of de vertooning meer dan één avond gehouden is, kan 
ik niet zeggen, want ik woon niet in Utrecht. 

Ik heb nooit zooiets gehoord en gezien, zoo laat in den avond en met zulk winterweer. 
Wel heb ik natuurlijk meermalen in 't voorjaar 's avonds laat een enkele verliefde spreeuw 
achter een dakpan een serenade aan een andere spreeuw hooren brengen, maar dat is heel 
iets anders als daar in Utrecht. Een on ander wijst er, dunkt mij, op, dat die spreeuwen daar 
in de stad hel nog zoo kwaad niet gehad hebben met, de vorst en de sneeuw, anders zouden 
ze zoo'n drukte niet maken. 

Hier in Nijkerk, waar ik woon, hebben ze, geloof.ik, meer van den winter geleden. Er 
was hier ook veel meer sneeuw gevallen, en er waren hier dezen winter veel spreeuwen 
overgebleven. 

In een groepje boomen, waar er vóór de vorst 's avonds wel een 30 bijeen kwamen, 
zie ik er nu niet meer dan 10 of 12. Mogelijk ook, dal een gedeelte nog vertrokken is. Eén 
heb ik dood in de sneeuw gevonden en verscheidene zagen er vrij treurig uit. Nu dooit het, 
en komt er weer verlichting voor de vogels. 

Nijkerk fVel.J. • M. M. v. ESVELD. 

Klelnbloemige veldkers. — Kleinbloemige vormen van C. pratensis zijn niet zoo zeldzaam 
als waarvan do heer Sipkes in de vorige afl. sprak. Wij hebben ze reeds jaren lang in 't 
herbarium. Ook in de literatuur zijn ze te vinden; vgl. het opstel van den heer A. W. Kloos 
Ned. Kruidk. Archief i\y\6, pag. 121, waarin deze vorm benoemd wordt als C. prntemismicropetala. 

Amsterdam. JANSEN. 


