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DE GROOTE TOCHT. 
(Vervolg van blz. 117). 

WAT hebben wij Terschelling zien veranderen sinds ik het voor het eerst 
bezocht in 1892, toen straatklinkers er nagenoeg onbekend waren. In alle 
dorpsstraten lag rul zand en rul was de beroemde weg, die in de lengte 

over het heele eiland leidde van West naar Oost en waarlang de „zingende" 
huifkarren stapvoets gingen, getooid met de blauwe zeedistels van de Grie. 
Van bebossching was nog weinig sprake, West-Terschelling en Midsland hadden 
aardig wat boomen in straten en tuinen, dan waren er nog de eendenkooien en 
heel aardig elzenhout bij Hoorn, dat er nog is. Voorts in de duinen bij West 
hier en daar wat elzen en dat was alles. Doodemanskisten was een echt duinmeer, 
met prachtigen plantengroei in de onmiddelijke omgeving, waaronder vooral 
veel Tengere Bastaardmuur, Anagallis tenella. Ging je van Doodemanskisten 
Westwaarts dan kwam je aan den Rijn, een duinbeek, die afvloeide naar het 
Groene Strand na eenige vlakke moerassige bloemrijke valleien doorstroomd te 
hebben, waarnaast Sturmia en al het andere gebruikelijke moois van dergelijke 
plaatsen ook de Veldgentiaan (Gentiana campestris) groeide in grooten overvloed 
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en rijke verscheidenheid. Dat was wel verreweg de allermooiste en rijkste 
duinvallei van heel Nederland en bitter hebben wij het betreurd, dat men indertijd 
heeft gemeend, hier te moeten beginnen met de ontginning en ontwatering. 
Het huidig geslacht heeft daar geen herinnering van en kan ook heel tevreden 
zijn met wat er nu nog op Terschelling te zien is. Maar nu kan er ook heusch 
niets meer af. 

Nu, in den namiddag van 29 Mei 1930 gingen wij eens kijken, wat er nog 
voor moois aan den Westpunt van Terschelling is te beleven. Het was flink 
warm met een fel zonnetje aan een wolkenloozen hemel, de inleiding tot den 
weergaloos mooien voorzomer van dit jaar. We stapten langs den Brandaris 
noordwaarts en het eerste wat mij trof was, dat de nieuwe staatsbebosschingen 
nu al zoo hoog opgeschoten waren, dat ze bruikbare schaduw gaven. Doode
manskisten met zijn achtergrond van Zwarte Dennen leek wel een Brabantsch Ven. 

Terschelling: Kp. Ktoonpolders, ï . West Terschelling, ti. brandaris, D. Doodemanskisten, P. Plassen 
in het natuurmonument, M. Midsland, L. Landerum. F. Formerum, L Lies, H. Hoorn, O. Oosterend, 

E. Eendekooi, Kw. Koegelwiek, S Stuiiduin. 

De bebossching komt door zijn zeer ondankbare jaren heen en het is nu wel te 
zien, dat we hier mettertijd een heel ander landschap te aanschouwen zullen 
krijgen, een gedaanteverwisseling te vergelijken met die van de Mient op Texel. 

Van Doodemanskisten ging het westwaarts en weldra bereikten we de weiden 
en hooilanden, die het bloemenparadijs van weleer hebben vervangen. Ook 
ontdekten we den gekanaliseerden Rijn, dien we stroomopwaarts volgden. Er 
kwam een eind aan het grasland en nu volgden duinvalleitjes, door de ontwatering 
met een arme flora. Maar een eindje verderop kwamen we aan een dam, die 
indertijd op verzoek van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
door het Staatsboschbeheer is aangelegd, om de ontwatering van de noordwestelijke 
duinvalleien te beletten. Deze dam is onlangs op aandringen der adviescommissie 
voor Staatsnatuurmonumenten nog verzwaard en verbreed en is daardoor ook 
minder storend in het landschap geworden, kan zelfs mettertijd het onschuldig 
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uiterlijk krijgen van een natuurlijken rechten lagen duinrichel, zooals er wel 
meer zijn. Welgemoed betraden wij het Staatsnatuurmonument met de beste 
verwachtingen en die werden niet beschaamd. Al dadelijk ging een roofvogel 
de lucht in, een mannetje aschgrauwe kiekendief, in het mooie zonlicht eer 
zilvergrijs dan aschgrauw, een slanke, vlugge figuur. Terwijl we hem bekijken 
zweeft een tweede roofvogel boven ons, grooter van stuk, breeder van wiek, met 
betrekkelijk korter, gebandeerde staart, niemand meer of minder dan een wespen-
dief. Hij ging veel hooger dan de kiekendief en onvergetelijk is het, zooals 
hij daar zweefde, parelgrijs, de vleugels strak gespannen, de staart wijd uitgespreid 
en langzaam cirkelend langs den blauwen hemel, hoog boven ons eiland. Inmiddels 
is er nog een derde figuur verschenen, haast enkel breede vleugels en een dikken 
kop, een velduil, die er ook niets op tegen heeft, om op klaarlichten dag rond 
te vliegen. Dat was nu nog eens iets: een kiekendief, een wespendief en een 
velduil tegelijk in de lucht boven de vochtige vallei. 

Het nest van den kiekendief zagen we nog: tamelijk klein, een hoopje ruigt 
tusschen de lage elzen; het had drie lichtblauwe eieren, bij wit af. De velduil 
had natuurlijk ook een nest, de wespendief was wel een zwerver. Maar als hij 
op Terschelling wil broeden is hij welkom, want het is nu al wel heel lang 
geleden, dat de rijksveldwachter op Terschelling, onkundig van de vogelwet, op 
roofvogels schoot. 

De weldadige uitwerking van Weevers'dam deed zich weldra gevoelen. Ondanks | 
het tekort aan regen in de laatste jaren en den bijzonder drogen winter en 
voorjaar van 1930 stonden er in het natuurmonument nog eenige plassen, die 
in normaler tijden wel de afmetingen van een duinmeer zullen krijgen. Ze 
waren dicht begroeid met riet, biezen, zeggen en in de open plekken lagen een I 
paar bergeenden en eenige prachtige wintertalinkjes. Ook groenpootruiters vlogen 
op en tusschen de lepeltjesheide op een laag bultje zat de onvermijdelijke 
scholekster. Dan vliegt opeens een watersnip op, zigzag langs den grond, 
dan al hooger en hooger en eindelijk zweeft hij neer met het bekende blatende 
geluid, waaraan hij den naam van weerlam heeft te danken. Het pleit wel voor 
den vogelrijkdom van dezen hoek, dat we zoo maar op een willekeurigen 
namiddag in Mei binnen het half uur al deze mooie en merkwaardige vogels 
te zien kregen. Het natuurmonument West-Terschelling is dus voor den vogel-
vriend van groote beteekenis. 

Voor den plantkundige niet minder. De vallei wordt aan den zuidoostkant 
begrensd door hooge grijze duinen, naar het Noorden en Westen reikt zij tot de 
zeerichel. In de vallei liggen weer enkele kleinere duincomplexen en de vlakten 
zelve worden weer verlevendigd door lage bolletjes tot een paar meter hoog, 
maar meestal nog minder dan een meter boven drassen grond en grondwater. 
Deze verscheidenheid van relief veroorzaakt een grooten rijkdom van plantengroei, 
vooreerst riet en allerhande soorten van biezen en zeggen, dan in de laagte 
waternavel, moerasboterbloem, vetmuursoorten. Tengere bastaardmuur, Sturmia, 



148 DE LEVENDE NATUUR. 

Parnassia, Munt, Lepeltje heide. De Lepeltjehei komt ook hooger op, met 
dophei en struikhei, maar ook kraaiheide, Pirola en op de grens van nat en 
droog de moerasorchideeën. Het was nog vroeg in den tijd, maar de harlekijns
orchis stond in vollen bloei en zeer bijzonder rijk en prachtig bloeiden de 
Gevlekte Orchissen (O. maculata) met hun gracieuse lichtrose aren. We keken 
nog uit naar reusachtige „meterhooge" exemplaren, waar Holkema van gewaagt, 
maar konden niet hooger komen dan 40 c.M. Dat deed er trouwens niets aan 
toe, al die heuveltjes met hun krans van bloeiende orchideeën waren onover-

Een eend met zijn jongen op weg uit het duin naar het water. Een voetspoorstudie van Jan Strijbos. Bovenaan 
voetsporen van het strandpleviertje. 

treffelijk mooi. Andere partijen van de vallei waren rose gekleurd door bloeiend 
kartelblad en een zeer bijzonder kleurenspel gaven de rijpe vruchten van den 
Kruipwilg te zien: lichtgroen, lichtgeel, oranje, bronzig bruin en dan nog 
sneeuwwit waar de vruchtdoosjes waren opengesprongen en de gepluisde zaden 
de lucht in gingen. 

We koersten nu westwaarts in de richting van paal 4, naar de zeerichel. 
Wanneer we daar overheen waren, zouden we de groote Noordvaardervlakte voor 
ons zien, met daarop het leerzaam schouwspel van kleine duintjes in wording 
met hun eerste begroeiing van biestarwegras, hoogere duinen met helm en 
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zandhaver en misschien zelfs nieuwe duinrijen. Doch hoe geheel anders zag 
het er uit, toen wij de kruin van den richel bereikten. Daar lag, een zestig 
meter uit onzen duinvoet een geheel nieuwe richel, van spierwit zand, schaars 
begroeid met vaalgroene helmpollen. Toen we die beklommen, lag daarachter 
een nieuwe richel en daarop volgde er nog een en nog een. Naar links waren 
deze richels door dwarsrichels verbonden, allemaal van hetzelfde type, een meter 
of acht hoog, veel zand en weinig helm en strak van lijn, planmatig. Geen 

Nieuwe kunstmatige duincirkel op den Noordvaarder bij West-Terschelling. 
Foto G. J VAN OORDT. 

twijfel, of de mensch was hier weer bezig geweest. Het was hier een herhaling 
van de Kroonpolders van Vlieland en bij nader informatie bleek ons, dat hier een 
broer van den Vlielander het werk had geleid en alweer gold als oorzaak van 
deze buitengewone werkzaamheid, de zorg voor wat er aan de zeegaten zal 
gebeuren, wanneer de afsluitdijk van de Zuiderzee is gereed gekomen en dat is 
hoogstwaarschijnlijk al in het volgend jaar. 

Deze Terschellinger Kroonpolders zijn heel wat jonger dan de Vlielandsche. 
Hun vlakke bodem is nog zilt en alleen begroeid met hier en daar een polletje 
biestarwegras en heel veel zaailingetjes van zeeraket, afkomstig van een paar 
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forsche planten, die er verleden jaar hebben gebloeid. Het zal weer heel onder
houdend zijn, om waar te nemen, hoe in den loop der komende jaren deze 
Kroonpolders begroeid zullen raken. Ik vermoed, dat dit in een minder snel 
tempo zal gebeuren dan bij natuurlijk gevormde nieuwe duinvaleien. De beschrij
ver van de Flora van Terschelling vindt hier een aardige opgave. 

(Wordt vervolgd.) JAC. P. THUSSE. 

EEN NIEUWE BROEDVOGEL VOOR ONZE 
NEDERLANDSCHE AVIFAUNA. 

DE omgeving van Breda is reeds langen tijd bij de natuurhistorici bekend 
om hare belangrijke vondsten van botanischen- en entomologischen aard. 
Thans heeft zij wederom een bewijs gegeven ook op ornithologisch gebied 

hare gunstige reputatie te kunnen handhaven. 
De aanleiding daartoe was het door mij hooren van een geheel afwijkenden 

zang van het Goudhaantje in het Ulvenhoutsche bosch op 28 April 1928. Mede 
door onvoldoende licht in de duistere sparregroep, waarin de vogel zong, kon 
eerst een paar dagen later met zekerheid de aanwezigheid van het Vuurgoud-
haantje (Regulus ignicapillus ignicapillus-Temm.) geconstateerd worden. De vogel 
zat toen te zingen in een bloeienden appelboom naast de bovenbedoelde donkere 
sparregroep. Het bleek toen, dat aldaar een paartje van genoemde soort verblijf 
hield. En waar het mannetje voortdurend luid en hartstochtelijk zong, gelukte 
het ook na eenig zoeken het nest van deze Vuurgoudhaantjes in de nabijgelegen 
sparregroep te ontdekken. 

De verschillen tusschen het gewone Goudhaantje (Regulus regulus) en het 
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus) zijn den meesten ornithologen genoeg
zaam bekend, zoodat ik hierop niet verder zal ingaan. Vooral het mannetje 
van Reg. ignicap. heeft eene zeer markante kopteekening. In bijgaande fig. kan 
men boven het oog duidelijk eene lichte streep waarnemen, duidelijker dan het 
zwarte streepje, dat van den snavelhoek door het oog verloopt. 

De zang van Reg. ignicap. is zoo karakteristiek, dat wie eenmaal dien zang 
aandachtig beluisterd en in zich opgenomen heeft, hem de volgende maal 
onmiddellijk herkent. Zoover mij bekend, is de zang van Reg. ignicap. nog in 
geen Nederlandsch werk beschreven en daar weinigen dien typischen zang zullen 
kennen, is het mogelijk, dat de aanwezigheid van dezen vogel in den broedtijd 
wellicht ook elders over het hoofd is gezien. In de werken van Brehm, Naumann, 
Kleinsmidt en Voigt vindt men dien zang, welke aanmerkelijk van dien van 
Reg. regul. afwijkt, goed beschreven. In tegenstelling met het lied van dezen 
laatsten, wiens zang uit twee variëerende zachte tonen bestaat, is de zang van 
Reg. ignicap. veel karaktervoller en krachtiger. Het klinkt als een 8 a 10 malen 
achtereen herhaald „Tji" op de dezelfde toonhoogte, doch daarbij voortdurend 


