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de bekende roode „soldaatjes". Een was er zoo verdiept dat hij op de bloem bleef zitten, 
toen ik die afplukte en zoo kon ik met de loupe mooi zien hoe hij het breede voet
stukje van een nektarium aflikte. Andere gebruikten de Parnassiabloemen als rustplaats. 
De Anagallis had geen insectenbezoek, „natuurlijk", had ik haast geschreven en nu staat 
het er toch. Sturmia groeit in deze vallei ook nog zoo overvloedig, dat uit de verte de 
groepen van deze orchideeën als lichtgroene plekken duidelijk in het oog vallen. 

Het is aan de Koog bijzonder druk van zomergasten. De hotels en pensions zijn stikvol 
en lederen dag neemt het aantal tenten toe. Er worden nog over de tweehonderd kampeer
ders verwacht en wij kunnen gerust zeggen dat Texel ieder jaar duizenden bezoekers 
trekt. Dat is in het geheel geen wonder, ook niet, dat tal van families, die het heerlijk 
eiland hebben leeren kennen, hier jaar op jaar terug komen. 

ledereen moet zich daarover verheugen. Hoe meer vrienden Texel krijgt, hoe sterker 
de aandrang zal zijn, om Texel's schoonheid te bewaren in het bijzonder de Texelsche 
duinen. Gelukkig zijn ze Staatsdomein. De Staat kan er nu voor zorgen, dat er aan de 
Koog niet dwaas wordt gebouwd. Er is reeds het een en ander bedorven gelukkig nog 
niet veel, daarom is het des te noodiger dat er voor de Staatsduinen een bebouwingsplan 
wordt vastgesteld waarbij de schoonste hellingen en alle toppen en kammen geheel worden 
vrij gehouden, vooral het prachtige Kapeduin. Ook moet er meer zorg gegeven worden 
aan het aanwijzen van kampeerplaatsen. Op het oogenblik staan een paar tenten vlak bij 
de mooiste groeiplaats van de Strandwinde, die toch waarlijk zoo algemeen niet meer is. 
Het zou aanbeveling verdienen bij de Koog het kampeeren alleen toe te laten bezuiden 
den strandweg. Het stuk benoorden den strandweg is een aardig wandelterrein en daar 
behoort geen onrust en verontreiniging gebracht te worden door de kampeerders. In de 
buurt van paal 19 bestaat veel minder bezwaar. Wij hopen dat het Staatsboschbeheer, 
dat de Kampeervergunningen uitgeeft wel de moeite zal willen nemen, om daarbij de 
noodige aandacht te schenken aan de bijzonderheden van flora, fauna en terrein. Overigens 
wenschen wij den kampeerders heerlijke dagen toe op ons mooie eiland, waar zoo veel 
te beleven, te genieten en te leeren valt. JAC. P. THIJSSE. 

Purperreiger. — Op 26 April hield zich aan den rand van een door 't hooge water 
gevormd plasje in de Rijn-uiterwaarden vlakbij de stad een purperreiger op. Ik nam deze 
soort hier nooit tevoren waar. De vogel was weinig schuw en liet zich zonder moeite 
determineeren. 

Wageningen, 2 Mei '27. A. B. WIOMAN. 
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