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krijgen. Daar de kranten toch al eiken dag sterfgevallen tengevolge van de warmte 
meldden, was ik op mijn manier toch voorzichtig en berekend. Ik vermoeide me niet 
al te zeer en besteeg af en toe een hoogen top, waar ik me de frissche zeewind door 
de haren liet spelen. 

Ik kreeg de gewenschte opnamen en scherpe beelden op de negatieven, doch moest 
alle mogelijke bewerkin
gen met de platen aan
wenden, om afdrukken te 
krijgen, die me aanston
den. .De reflexie van het 
helwitte, door de zon ge
schroeide zand had veel 
kwaad aan de platen 
gedaan. 

Hierna was ik in het 
duin klaar gefotografeerd 
en ging plassen en vaar
ten en slooten in mijn 
naaste omgeving inspec-
teeren. Ik zou n.1. het in 
1922 aangevangen werk: 
het fotografeeren van 
vogels langs den water

kant, voortzetten. Nu dus het broed-seizoen zoo goed als ten einde was, maakte 
ik lange wandelingen en noteerde, waar ik Oeverlooper, Witgatje, Watersnip, 
Ijsvogel e. m. a. aantrof, terwijl ik de slibrandjes langs het water afzocht naar 
sporen dezer gasten. Het liep echter nog aldoor tegen met het weer; het bleef on
gestadig en buiig. 

J. VIJVERBERG. 

Foto 6. Zilvermeeuw. Gefotografeerd met Telegor 1 : 6.3. 
Foto J. VIJVERBERG. 

DE PLANTENGROEI VAN AMELAND. 
III . DE BALLUMER DUINEN. 

DEZE duinen te bezoeken en de streek ten noorden van Ballum door te trekken 
was ditmaal ons doel. 

Langs den zoogenaamden Nieuwen weg, den hoofdweg, die in oost-weste
lijke richting door het eiland loopt, bereikten wij Ballum, eens in lang vervlogen tijden 
de zetel van de Heeren van Ameland. Het oude slot, waar ze verblijf hielden, is 
in 1829, als zoovele andere stinzen in Friesland, gesloopt. Een oude grafzerk op de 
begraafplaats, waarop een der leden van het geslacht der Cammingha's, de familie, 
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die Ameland gedurende drie eeuwen heeft bestuurd, in volle wapenrusting is afge
beeld, wekt historische herinneringen op. 

Het dorp is regelmatig gebouwd langs de breede hoofdstraat, die in de richting 
Noord-Zuid loopt. Het heeft een dergelijken toren met zadeldak als Nes en Hollum. 
De gele Friesche steen maakt ook hier een eenigszins somberen indruk. 

Wij slaan nu den Ballumer strandweg in, die noordwaarts loopt. Langs den weg-
kant treffen we aan: het kaasjeskruid (Malva vulgaris), het wormkruid (Tanacefum 
vulgare), de alsem (Artemisia vulgaris), de kamille (Matricaria Chamomilla) en de 
reigersbek (Erodium cicutarium) zonder vlekken op de bloembladen. 

Weldra zijn de laatste huizen achter ons. Langs den landweg liggen akkers, waarop 
men bezig is de rogge te maaien en die omzoomd worden door akkerkromhals 
(Lycopsis arvensis L.) met hemelsblauwe bloempjes en raketsoorten: Sisymbrium 
officinale en S. Sophia. i 

In een vochtige greppel groeien dezelfde biessoorten als bij het Nesser kerkhof, 
Juncus bufonius, J. conglomeratus en J. lamprocarpos en het peuterig kleine dwTerg-
vlas (Radiola linoïdes). 

Op den weg staat kruiskruid met opgerolde kleine lintbloemen aan den omtrek 
van het hoofdje, Senecio sylvaticus, en grauw buntgras (Corynephorus canescens). 

Weldra komen wij in een streek, die door haar aanzien sterk aan de heide bij 
Appelscha en die in Drente doet denken 1). Het terrein is vrij vlak, de bodem meer 
veenachtig dan die onzer duinpannen. De mosvegetatie is weliger. Hier groeit Erica 
en Calluna, die door vele plantkundigen als diluviaalplanten beschouwd worden. 
Deze heidesoorten komen weliswaar op verschillende plaatsen in de duinen voor, 
zoo bijvoorbeeld bij Loosduinen en tusschen Schoorl en Bergen, doch ze wijzen waar
schijnlijk ook daar op diluvialen oorsprong2). Neemt men met Staring aan, dat 
oorspronkelijk groote haffen voor de kust lagen, evenals men die in Duitschland 
nog vindt en dat deze zijn volgeslibt door de groote rivieren en verder geleidelijk 
zijn volgegroeid, dat daarna de duinen van de „Nehrungen" landwaarts zijn verstoven 
en deels op alluvialen, deels op diluvialen bodem kwamen te liggen, dan begrijpt 
men hoe hier en daar de heide als overblijfsel van diluvialen plantengroei in de 
duinen voorkomt. 

Plotseling houden wij stil, wijl we mecnen een ons nog onbekende Juncus gevonden 
te hebben. Doch al gauw zien we, dat het Juncus squarrosus is, een plant, die we 
het vorige jaar bij Appelscha zagen, doch welke ook wel in de duinen voorkomt. 

De gele meestal viertallige bloempjes van de Potentilla Tormentilla met haar 
grooten dikken wortelstok staan hier op meer veenachtigen bodem en zoo nu en 
dan worden wij verrast door de blauwe klokken van Gentiana Pneunomanthe, die 
vrijwel uitsluitend tot diluviale gronden is beperkt. Ook op Terschelling en Texel 

i) Merkwaardig is, dat deze streek, die min of meer een diluviaal karakter draagt op 
de geologische kaart van Nederland, Schaal i : 200000 2de druk 1888 —'89 niet als diluvium 
staat aangegeven. 

2) L. Vuyk. De plantengroei der duinen, blz. 4. 
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komt zij voor. Op dit laatste eiland wordt zij op diluvialen bodem, of op duinen, 
die zich daarop hebben gevormd, aangetroffen. 

De stekelige Genista anglica prijkt met hare gele vlinderbloemen. Zij is stellig niet 
uitsluitend diluviaalplant, zooals uit No. 311 der plantenkaartjes blijkt, want niet 
alleen in 't oosten van ons land, doch ook in de duinen is zij hierop aangeteekend. 

Zij werd door Holkema voor de heide tusschen Nes, 
Ballum en Hollum vermeld. 

Maar wat merken wij daar op? 't Is een zeer klein plantje 
van een decimeter hoogmet kleine groenig witte bloempjes. 
Het blijkt te zijn de zeldzame overblijvende hardbloem, 
Scleranthus perennis, tot nu toe op de eilanden nog niet 
aangetroffen. Wel werd het in de Hollandsche duinstreek 
en in 't oosten en zuiden van ons land gevonden. 

Wij zien nog tal van planten, die óók voorkomen in de 
duinen, die nu vóór ons uit de vlakte oprijzen, zooals 
het driekleurig viooltje, hazepootjes, wondkruid, Thrincia 
hirta en dicht bij den rand Sagina nodosa. Wij moeten nu 
door een tourniquet van ruw hout getimmerd, om den 
Ballumerstrandweg te kunnen vervolgen. 

We merken enkele wilgenroosjes op (Epilobium angus-
tifolium) en dwalen ter linkerzijde af, verdwalen kunnen 
wij niet, want de Ballumer kaap, die voor het schieten 
van vuurpijlen naar in nood verkeerende schepen wordt 
gebezigd, kunnen we nog op grooten afstand zien. 

Het toeval zou ons nu gunstig zijn, want nadat wij den 
inwendigen mensch wat versterkt hadden, stond een van 
ons op en ontdekte onder eenige kruipwilgjes enkele bleek
gele planten, sommige met knikkenden bloemtros, andere 
opgericht. Eerst zouden we er voorzichtig een uitgraven, 
maar geen denken aan. Het was ondoenlijk na te gaan, op 
welke wijze deze plant zijn voedsel verkreeg In den bodem 
bevond zich op die plaats een netwerk van wortels. 

Nauwkeurig hebben we deze plant nog eens nagegaan 
en geteekend (Fig. 1). Het was stofzaad (Monotropa hypo-
pitys L.) en wel de onbehaarde variëteit /?. glabra. Insekten 
weet het te lokken door den honing, die aan de binnenzijde 
der eenigszins zakvormig uithangende bloembladen wordt 

afgescheiden. Zij brengen het stuifmeel van de eene, naar de groote stempels van 
de andere bloem. 

Het stofzaad is een plant, die noch op de eilanden, noch in de drie noordelijke 
provincies van ons land was gevonden. De Prodromus 1) vermeldt o.a. vindplaatsen 

1) Dr. L. Vuyk. Prodromus Florae Batavae. Vol. I, Pars II. 1902, blz. 1034. 

Fig. 1. 
Monotropa Hypopitys, 

het Stofzaad. 



DE PLANTENGROEI VAN AMELAND. 335 

in de omstreken van Haarlem, in de duinstreek bij Castricum en bij Wassenaar en 
in de bosschen in Gelderland. Het bijgevoegde kaartje laat den tegenwoordigen 
stand van de kennis der verspreiding zien (fig. 2). 

De eikvaren, Rhinanthus major, Linaria vulgaris, wintergroen en Erythraea 
linariifolia kwamen zeer veel in dit gebied voor. 

Nu naar het strand, het breede eenzame Ballumerstrand, waar de zeeraket bloeit 
aan den voet der duinen. Wij wandelen naar strandpaal X en gaan daar de duinen 

i r ^ T " mmTROPA HYPOPITYS. 
rij, daarachter de Son-
chus arvensis, een melk-
distel, algemeen aan den 
zeekant, en behalve de 
gewone duinflora der 
droge duinen de Oeno
thera muricata, een 
plant, die in 1789 door 
John Hunnemann in 
Europa is ingevoerd en 
welke nog niet voor 
Ameland werd opgege
ven. Wel vond Holkema 
een andere St. Theunis-
bloem, de O. biennis en 
zegt Dr. Vuyk, dat hij 
den indruk krijgt, dat 
deze de O. muricata 
verdringt, doch wij von
den alleen de O. muri
cata op dit eiland, dicht 
bij zee, in grooten getale. 

Hier zijn de duinen 
vrij dor, evenals op vele 
andere plaatsen op 
Ameland. Holkema 
wees hierop in zijn werk. Reeds werd opgemerkt, dat hierin verbetering schijnt 
te komen door het meer vastleggen der duinen. Dat het zand hier meer stuift dan 
elders vindt verklaring in de kleinere korrelgrootte van het duinzand, waarop de 
Hr. Gouma ons attent maakte. In fig. 3 en 4 zijn op dezelfde schaal een aantal 
korrels Scheveningsch resp. Amelandsch duinzand geteekend. 

Wij trokken nu de duinen door naar de Rijksafrastering, die ze van de weidegron
den scheidt, ten einde zoo op het Westerpad te komen. 

Fig. 2. 
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De kamperfoelie, nog niet voor Ameland vermeld, stond niet ver van het prikkel
draad in bloei; heerlijk was de geur van hare bloemen, het was de eenigste, die we 
op Ameland hebben gezien. 

De verschillen van de flora van Ameland met het vasteland kunnen in hoofdzaak 
door het klimaat worden verklaard. Dit is een uitgesproken zeeklimaat met zachtere 
winters, minder warme zomers, minder plotselinge temperatuurwisselingen en 
rijker neerslag. Dit laatste is een gunstige factor; een nadeelige is de wind, die bij de 
boomloosheid, den plantengroei, vooral in het voorjaar vertraagt. Holkema nam 
waar, dat de ontwikkeling der planten op de eilanden ongeveer 14 dagen later 
plaats heeft dan op het vasttland. 

In de duinvalleien zal, beschut als zij zijn voor den wind, de warmte meer blijven 

Anielandsclt duinzand. bcheventnqsch duinzand. 
Fig. 3. Fig. 4-

hangen en dit zal voor den vroegen bloei in het voorjaar en voorden plantengroei 
des zomers niet anders dan bevorderlijk zijn. 

In April vond Holkema in een duinvallei op Ameland het reukgras reeds bloeiend, 
d.i. 14 dagen vroeger dan op het vasteland. 

De rijke plantengroei der valleien is aan den vochtigen bodem en de opeenhooping 
van warmte tusschen de heuvels te danken. 

De heerschende winden maken, dat het insektenbezoek aan de bloemen minder 
rijk is dan op het vasteland en dat de planten, die windbestuiving hebben, ondci 
gunstiger omstandigheden verkeeren, dan insektenbloemen, en daar éénzaadlobbigen 
meerendeels door den wind worden bestoven, zullen deze laatste talrijker moeten 
zijn dan tweezaadlobbigen. Holkema geeft op, dat de verhouding der dicotylen der 
Nederlandsche Noordzee-eilanden tot die van geheel Nederland is als 0,396 : I. Bij 
de monocotylen is deze verhouding als 0,521 : 1. 
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Zoo is bijvoorbeeld het aantal Junci op het eiland zeer groot. Wij troffen aan: 
Juncus Gerardi, Juncus bufonius, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, en Juncus 
lamprocarpos, en vooral de eerste drie kwamen in groote aantallen voor. 

In tegenstelling met het vasteland van Friesland herbergt Ameland kustplanten, 
die speciaal tot de zandige kuststreek zijn beperkt, zooals de reeds genoemde zee-
distel, zeeraket, zeewinde, duindoorn, zandhaver, biestarwegras en helm. Ook komen 
planten van de kleikust voor evenals aan de Friesche waddenkust. 

Ook wezen wij reeds op de reigersbek zonder vlekken op de bloembladen, die men 
in de klei- en veenstreken van Friesland niet opmerkt. Wel bijvoorbeeld in de duin
streek, o.a. bij 's Gravenhage. Op de zandgronden van Friesland en Ovenjsel komen 
de vormen met vlekken voor. 

Waar loofbosch vrijwel geheel ontbreekt, mist men typische boschplanten als de 
anemonen, het robbertskruid, Geum urbanum en de stekel varen. Van de mannetjes-
en wijfjesvaren troffen wij slechts enkele exemplaren in een duinvallei aan. 

Zoetwaterslooten en plassen zijn op Ameland zeldzaam. Enkele drinkplaatsen 
voor het vee, zooals het plasje bij het Groot- en Klein Vaarwater, de dobben achter 
het Nesser kerkhof en de plasjes in 't Oerd, bieden aan enkele zoetwaterplanten 
woon, doch de voor slooten zoo typische groote watereppe (Sium latifolium) en kleine 
watereppe (Berula angustifolia), watervenkel (Oenanthe Phellandrium), kikkerbeet 
en plompen ontbreken hier geheel. 

Ook ontbreken planten, uit het buitenland afkomstig, welke nog niet door een 
of ander toeval naar het eiland werden overgebracht, zooals de heggerank (Bryonia 
dioïca), die waarschijnlijk reeds voor eeuwen als sierplant, of voor geneeskrachtige 
doeleinden in ons land is ingevoerd 1), en de schijfkamille (Matricaria discoïdea), 
welke zich in den loop der vorige eeuw over Europa verspreidde 2). Vóór 1814 was 
zij nog geheel onbekend. Op haren tocht door dit werelddeel bereikte zij dit eiland 
nog niet. Op het vasteland van Friesland echter komt zij langs wegen algemeen voor. 

Opvallend is het ontbreken van schermbloemen langs de wegen, zooals de bere-
klauw (Heracleum Sphondylium) en engelwortel (Angelica sylvestris), terwijl ook 
het pijpkruid en de pastinaak langs de wegen zeldzame verschijningen zijn. 

Een zevental planten vonden wij op Ameland, die nog niet in de lijst van Dr. L. 
Vuyk voor dit eiland waren vermelden wel: de St.Theunisbloem3) *) (Oenothera muri
cata L.), de overblijvende hardbloem 3) (Scleranthus perennis L.), de kamperfoelie 
(Lonicera Periclymei^um L.), het stofzaad3) (Monotropa Hypopitys L.), de muur
leeuwenbek (Linaria Cymbalaria L.), de wijfjesvaren 3) (Asplenium Filix femina 
Bernh.) en de mannetjesvaren 3) (Polystichum Filix mas Roth.). 

1) Prodromus Florae Batavae Vol I. Pars II. 1902. blz. 610. 
2) E. Schalow. Zur Einwanderungsgeschichtc von Matricaria discoïdea D.C. Natur-

wissenschaftliche Wochenschr. 1922. blz. 179. 
3) Deze bepalingen werden gecontroleerd door den heer H. R. Hoogcnraad, wien wij 

hierbij daarvoor dank zeggen. 
4) Deze determinaties was de heer H. Hcukels zoo welwillend na te zien, waarvoor 

hierbij onzen dank. 
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Deze beide laatste planten vonden we evenals Epipactis latifolia, E. palustris en 
Gymnadenia conopsea R. Br. *) in duinvalleien in de Bureduinen ten oosten van het 
daar aangeplante dennenbosch. Daar vonden we ook voor de tweede maal op Ame
land het stofzaad (Monotropa Hypopitys L.). 

Volgens J . H. Halbertsma staat de naam Ameland in verband met het woord 
„ambl" uit de Noorsche mythologie en beteekent: ons aller eerste moeder. 

Ameland zou dan het land geweest zijn, dat gewijd was aan de zegenende moeder
godin. 

Benamingen als Hollum en Holwerd hangen samen met het Angelsaksische woord 
„holm",eendertalr i jkenamen, die onze voorvaderen gaven aan de zee, welke in den 
voorchristelijken tijd vereerd werd als de moeder van al wat leeft. Tot haar keerden 
de zielen der afgestorvenen terug en zij voerde ze naar het onbekende land 2). 

Onze voorouders geraakten onder den indruk van het indrukwekkende der natuur 
dezer kuststreek en van de groote geheime krachten van wind, zee en golven, sticht
ten er hunne tempels en gaven aan deze oorden gewijde namen, doch ook wij kinderen 
van dezen tijd worden bekoord door dit land met zijn rijke afwisseling in bodem en 
plantengroei, zijn valleien begroeid met orchideeën, Parnassia's en Pyrola's, zijn 
vergezichten vanaf hooge duintoppen, en door de steeds wisselende kleuren en het 
eeuwige, en altijd harmonieuse lied van de zee. 

Augustus '24. D. en A. N. KOOPMANS—FORSTMANN. 

GALLEN. 

WIE zich bij zijn omwandclingen door bosch en veld eenigszins aandachtig heeft 
bezig gehouden met wat er om hem heen groeit en bloeit, niet enkel om dat 
te determineeren en dus bij zijn naam te kunnen noemen, maar ook, de uit
wendige vormen observeerende, die vaster in zijn geheugen te leggen, — moet 

het wel opgevallen zijn, dat sommige planten allerlei abnormale verdikkingen of aanhang
sels vertoonen, welke aan de planten eigen zijn en er telkens weer op voorkomen. Een der 
meest opvallende Voor wie op de hoogere gronden van ons land rondwandelt is het gal-
appeltje (fig. 1). aan den onderkant der eikenbladeren, dat hij steeds weer ontmoet, altijd 
van denzelfden vorm en dezelfde kleur, altijd aan de onderzijde der bladeren, het eene jaar 
meer algemeen voorkomend dan het andere, doch altijd op eiken. De nadenkende beschou
wer komt er toe, dit als een bestanddeel van de eiken, in elk gcviA als een gewone inting 
van hun groei te noemen. 

Voor menschen in de lagere streken van ons land geldt hetzelfde voor de knobbels op 
wilgebladeren (fig. 2). 

Dergelijke abnormale groeiverschijnselen komen voor zoowel aan de bloemdeelen als 
de bladeren, takken of wortels van bijnaalle planten. Slechts weinige zijner van verschoond. 
Ze worden veroorzaakt door a. zwammen of schimmels; b. dieren. 

1) Deze determinatie was de heer H. Heukels zoo welwillend na te zien, waarvoor 
hierbij onzen dank. 

2) F. W. van Eeden. Onkruid I, blz. 175. F. W. van Ecdon. Onkruid II, blz. 34. 


