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speculeeren op millionairs of bedelen bij Rockefeller. Het penningske der weduwe 
mag niet ontbreken. 

Wie de circulaire soms niet ontvangt kan altijd terecht bij het kantoor van 
Natuurmonumenten, Heerengracht 540, Amsterdam. JAC. P. THIJSSE. 

DE GROOTE TOCHT. 
{Vervolg van blz. 150). 

DEN volgenden morgen begonnen wij met te profiteeren van den klinker
weg en het snelverkeer en lieten ons met de autobus regelrecht brengen 
naar Oosterend. Eerst zagen wij daar een alleraardigsten kweekaanleg van 

allerlei geboomte, zoo naald- als loofhout, door een ondernemend liefhebber 
aangelegd, om eens te weten te komen hoe het met den boomgroei kan gaan 
in het klimaat en op den bodem van deze Noordzee-eilanden. Daar was ook 
nog een broedend talinkje en toen wij dit begroet hadden gingen we verder 
naar de Eendenkooi, die bij de plantkundigen beroemd is geworden, doordat 
daar de Zevenster groeit, Trientalis europaea. 

Wij kennen de Zevenster tegenwoordig van nog al veel plaatsen op onze 
oudere gronden in Westerwolde, in Drente en Twente, op een enkele merkwaar
dige plaats aan den Veluwerand en op een nog merkwaardiger in Zuid-Limburg. 

Zoo'n eiland als Rottum is natuurlijk piepjong, nergens ouder dan een halve 
eeuw. De kern van Terschelling echter heeft in vergelijking daarmee al een 
eerbiedwaardigen ouderdom, genoeg, om aan de ongestoorde plekjes de gele
genheid te verschaffen voor de vestiging van minder gewone planten. Derge
lijke plekjes zijn de oude boschjes en eendekooien. Daaronder zijn er die eeuwen 
en eeuwen oud zijn en dan in die lange jaren op hun bodem een laag bosch-
turf gevormd hebben van decimeters dik. In het bijzonder gebeurt dat waar de 
ondergroei bestaat uit een dicht gewas van stekelvaren (Aspidium spinulosum), 
zooals in Meyerboonsbosch en de Blauwe Poort op Texel en nu ook hier in 
de Eendekooi bij Oosterend op Terschelling. Op die dikke laag van boschturf 
groeide hier nu onze Zevenster in grooten overvloed en een stuk waar de turf-
bodem tot op halverhoogte was afgeplagd was alweer rijkelijk bedekt met fris-
sche uitloopers en nieuwe stengels. Als de kooi blijft, zooals ze nu is, dan blijft 
ook wel de Trientalis en het is alweer een aangename taak, om te onderzoeken 
of de plant zich verder over de eilanden verspreidt en door welke oorzaak dat 
gebeurt. De Zevenster is een van de zonderlinge planten, die prachtig bloeien, 
maar weinig insecten lokken en weinig vrucht zetten en op het gebied van ver
spreiding van vruchten en zaden heeft zij niet veel bijzonders te vertoonen. De 
sprong die zij gemaakt moet hebben om hier op Terschelling te belanden is 
dus wel zeer merkwaardig. 

Nu ging het verder, langs het slijkerig strand op de Boschplaat aan, het laatste 
derde deel van Terschelling; het eerste deel is de Noordvaarder, het tweede het 
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bewoonde deel van het eiland. De Boschplaat wordt ook bewoond maar dan 
alleen door de vogels en wel in het bijzonder door de zilvermeeuwen, die er in 
dit jaar 1930 tot 10 Juli toe niet minder dan 2269 legsels hebben groot gebracht. 
Daarbij komen dan nog 7 legsels van de kleine mantelmeeuw en 2 van mantel
meeuw gepaard met zilvermeeuw. Te midden van al die groote meeuwen hebben 
de kleine stormmeeuwtjes kans gezien, om toch ook nog 4 legsels groot te brengen. 

De Boschplaat is niet vlak, zooals de Vliehors, maar er heeft duinvorming 
plaats en zoo zijn er een paar lange breede richels ontstaan, gescheiden door 
breede geulen en hier en daar afgewisseld met lage golvende kleine duintjes, 
alles schaars begroeid met biestarwegras, helm, zwenkgras. Een paar brandnetels, 
daarover behoeven wij ons niet te verwonderen, die behooren tot de „menschen-
flora" die zich gevormd heeft in de omgeving van de bewakershut, waar wij 
ditmaal heel vriendelijk getracteerd worden op koffie met koek. 

Nu gaan we naar de meeuwenstad. De dieren zijn talrijker dan in de Texelsche 
kolonie, maar minder luidruchtig, minder agressief. Niet lang duurt het, of we 
bespeuren ook de donkere vleugels van de mantelmeeuwen, zien ook een paar 
van hun nesten en we sloven ons af om een duidelijk en steekhoudend verschil 
te vinden tusschen de eieren van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw, maar het 
mag ons niet gelukken. De bewakers hebben het legsel van mantelmeeuw X 
zilvermeeuw nog niet kunnen vinden, maar weten wel ongeveer waar het liggen 
moet, en nu we toch met ons achten zijn kunnen wij samen wel probeeren het 
te ontdekken. In een wijden kring rondom de vermoedelijke broedplaats nemen 
we stelling en we graven ons in achter lage topjes, nog al ver weg en al spoedig 
worden de vogels rustig, strijken neer en gaan stil staan. Iedereen weet dat de 
meeuwen onovertroffen zijn in het stil staan. Het duurde niet lang of het ge
mengde paar stond ook op een duintje, maar toen verliep minuut na minuut 
eer er een een voet verzette. Het was een goede beproeving voor het geduld, 
maar onder heel aangename omstandigheden. Eindelijk stapte het zilvermeeuwtje 
naar een der vele nesten en zette zich neer. Toen waren wij klaar, staken een 
stokje bij het nest en nu zouden de bewakers één of meer jongen ringen, wat 
dan ook behoorlijk is gebeurd. Zelfs zijn zij er in geslaagd om het volwassen 
paar te ringen en nu komen wij misschien in den loop der volgende jaren te 
weten, waar die vogels zich alzoo in de wereld ophouden. 

Ik zou dol graag nog een paar dagen op die Boschplaat zijn gebleven, maar 
we moesten verder, of eigenlijk terug, naar de beroemde Grie en naar de duinen 
en duinpannen van het eigenlijke eiland in de buurt van paal 19. 

Voort ging het over de heete blinkende zandvlakte. Ver naar rechts zagen we 
een breede donkere streep, dat waren weer rijshorden van Waterstaat, die niet 
tevreden met den natuurlijken gang van zaken, ook in dit deel van het eiland 
de vorming van stuifdijken tracht te bespoedigen. 

Op de Grie stonden nog een aantal blauwe zeedistels (Eryngium maritimum), 
maar niet in echten, weelderigen overvloed, zooals vroeger en zooals thans nog 



De kleine Mantelmeeuw (links) en de Zilvermeeuw bij hun nest. Foto N. TINBEEQEK. 
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(hoop ik) op Ameland. Wij gingen nu noordwestwaarts, eerst door golvend grazig 
terrein, het gebied van de „Wilde weiden" en langzamerhand door een dicht 
begroeide lage duinvlakte, die bij iets hooger waterstand ongeveer dezelfde flora 
zou hebben, als het natuurmonument bij paal 6. Achter die vlakte verhief zich 
een hooge, tamelijk goed begroeide duin, die we van de oostzijde beklommen 
en aan den top gekomen, hadden wij voor ons een allerfraaiste krater, diep uit
gewaaid, tot op den vochtigen bodem toe. Dit duin was dus hol, veel holler 
dan het mooie duin in het Kooiplakslid op Vlieland, maar wel iets kleiner. 
Natuurlijk houden wij er niet van dat de wind „de duinen" vernielt, maar dat 
neemt niet weg, dat wij groote bewondering hebben voor de vormende kracht 
van den blazer, voor zijn indrukwekkende sculpturale werking. Ook is een stuif-
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Natuurlijke duinvorming op de Noordzee-eilanden Foto KONINO. 

duin — ik herhaal het — lang niet altijd gevaarlijk, want dikwijls legt het zich 
zelf weer vast. Onder de planten, die hier zandbindend optreden, merken wij 
alweer ^de melkdistel (Sonchus arvensis) op, die nog lang niet genoeg wordt 
gewaardeerd en aan den zeekant dikwijls met zeer belangrijke uitwerking optreedt, 
onmiddellijk na biestarwegras en helm. De plant maakt overvloedig veel onder-
aardsche uitloopers en vroolijkt het buitenduin op met heel mooie, groote gele 
bloemen en spierwit vruchtpluis alles in fraaie bloeiwijze gerangschikt. 

Nu kwamen we in een heel groote bijna volmaakt vlakke vallei, die op het 
eerste gezicht geheel begroeid leek met duindoorn en kruipwilg en hier en daar 
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wat gagel. Maar onder die struiken zag de grond geelgroen en frisch groen 
van dicht op elkaar gedrongen ovale en ronde bladeren, waaruit zich hier en 
daar ook reeds bloeistengels verhieven. Dat was allemaal wintergroen (Pirola). 

Nu weet iedereen, dat Pirola op de eilanden veel overvloediger groeit dan 
waar ook op den vasten wal en op deze wandeling hadden we in de valleien 

Kunstmatige duinvorming op de Noordzee-eilanden. 
Foto KONING. 

van de Vuurtorenduinen op Texel ook al wel echte Pirola-weiden aangetroffen, 
alweer dichter dan in Mui en Geul. Maar hier op Terschelling stonden ze nog 
dichter en over veel grooter uitgestrektheid en wat het mooist van alles is, twee 
soorten bij elkaar: het „gewone" rondbladig wintergroen {Pirola rotundifolia) 
en het kleine wintergroen {Pirola minor). Om het Zwanewater en in de Berger 
duinen komen deze beide soorten ook gezamenlijk voor, maar lang niet zoo 
mooi en overvloedig als in de duinvallei op Terschelling in de buurt van paal 19. 
Ze begonnen net te bloeien, het kleine wintergroen met een dichte tros van bolvor-
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mige bloempjes, het rondbladig wintergroen met een ijle tros van wijduitge-
spreide, roomwitte, welriekende bloemen. Het kan haast niet anders of de bast
aard van de twee soorten moet hier ook staan. Wij hadden (wat gebeurt dat 
toch dikwijls) den tijd niet, om er behoorlijk naar te zoeken en het toeval wilde 
ons niet gunstig zijn. De beschrijver van de Terschellinger Flora zal er echter 
wel mee voor den dag kunnen komen. In ieder geval is deze vallei (ook om 
andere redenen) botanisch van groot belang en zeer zeker dient er voor gewaakt 

Akker-melkdistel, (Sonchus arvensis) als zandbinder in de duinen. 
Foto KONINO. 

te'worden, dat zij beveiligd blijft tegen den invloed van de draineersloot, die 
ons al een paar jaren terug hier verontrust had. 

Nadat we nog even in het midden van het eiland het natuurmonument Koe-
gelwiek bezocht hadden keerden we na een langen, heerlijken, heeten, rijken 
dag opgewekt weer huiswaarts, met de overtuiging dat in het Staatsdomein van 
de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling, mits ruim genoeg opgevat een 
natuurmonument kan worden gesticht van groote maatschappelijke en weten
schappelijke waarde en van internationale beteekenis. 

JAC. P. THIJSSE. 


