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VOOR DE VALLEI VAN DE LINDE. 
,,Opent harten en beurzen". 

In de tweede aflevering van dezen jaargang van ons tijdschrift had ik het groote 
genoegen een referaat te geven van het jaarverslag over 1938 van It Fryske Gea. 
Daarin besteedde ik een paar bladzijden aan het dal van de Linde. Daar staat 

dan ook: ,,en bovenal zit It Fryske Gea nu in zorgen voor het dal van de Linde". 
Nu is bij die Friezen ,,in zorgen zitten" eigenlijk geen goede beeldspraak; zij zijn 
daarvoor veel te actief en grijpen liefst direct de koe bij de horens. Reeds in 1938 
kochten ze dan ook direct 30 ha van het beroemde veen-moeras en pettengebied, 
nadat ,,een particulier" reeds een aanloopje had genomen. En thans bestaat de ge
legenheid hier een aaneengesloten bezit te verwerven, groot 110 ha en gelegen aan 
beide oevers van de Linde. Vier perceelen liggen aan den rechteroever n.1. de Van 
Heioma polder, de Bleeker-Vegelin van Claerbergen petten, de Entegatten en het 
Mej. Sickenga-veen. Het vijfde, grootste perceel ligt aan den linkeroever en heeft 
nog geen naam, maar het bestuur van It Fryske Gea stelt voor, daar den naam aan te 
verbinden van wijlen Dr. Botke, ons allen wel bekend door zijn uitmuntende boeken 
op allerlei gebied en door zijn onvermoeid strijden voor natuurstudie en natuur-
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bescherming. Misschien herinnert u zich met hoeveel geestdrift ik hier zijn uitmuntend 
boek over Dantumadiel heb besproken en zijn Geologyske Sketsen Fen Fryslan's 
Groun staan in mijn studeerkamer tusschen Van Dieren en Holkema. Wanneer ik 
straks twee rijksdaalders naar It Fryske Gea gireer (postrekening 195212, It Fryske Gea 
te Leeuwarden) dan is één daarvan bedoeld als hulde aan Botke, de tweede aan Dijkstra 
en dan moet er nog een derde bij voor Wiegersma, een vierde voor Buisman en dan 
nog een vijfde voor den Onbekenden Schooljongen. Meer kan Bruin niet trekken. 

Wat nu dien Onbekenden Schooljongen betreft, dat zit zoo. It Fryske Gea heeft 
voor alle zekerheid door een Commissie uit de Botanische Vereeniging een rapport 
laten uitbrengen over de flora van het aan te koopen gebied. Dit rapport leest als een 
inventaris van een vondst van een juweelenschat en vat in 't kort het oordeel samen 
met de woorden: ,,een prachtland met de typische veenflora van de Linde-oevers in 
zijn volledigsten vorm". Die deskundigen van de Botanische Vereeniging zijn niet 
gauw tevreden, maar hier liepen ze flink warm. 

In deze petten en poelen en moerassen vertoonen zich allerlei plantengezelschappen, 
van die van het open water af tot bloemrijk overgangsveen, wordend hoogveen, toe. 
Het open water is meestal dicht, want daar liggen de rozetten van Krabbeschaar 
mannetje aan mannetje, elkaar opdringen tot een vasten vloer, waarop nu werkelijk 
eens de Zwarte Sterns hun nesten bouwen. De oevers hebben hun riet en lisschen en 
lischdodden, maar ook de hooge rietgrassen en forsche waterzuringen en weelderige 
moerasvarens, die ook hier aan de verlanding meewerken evengoed als in het Naarder-
meer. Dan volgen de groote mossen: Haarmos en Veenmos in ouderlingen wedijver, 
kleurig en schitterend door de Zonnedauwtjes en, wat nog mooier is, oversponnen 
met de mooie Veen-boschbes. Dit herinnert aan de mooiste stukken van de Oosteinder 
Poel onder Aalsmeer, temeer daar ook Sturmia niet ontbreekt, het aardige groene 
orchideetje. En dan als klap op de vuurpijl nog Malaxis en Parnassia! 

Ook de fauna laat niets te wenschen over: Roerdomp, Bruine Kiekendief, Ransuil, 
Wulp, Zwarte Stern, Waterral, Karekieten, Snor, Purperreiger, Otter en de Groote 
Vuurvlinder en bij die Vuurvlinder komt nu onze Schooljongen op de proppen. 

Over die Vuurvlinder vindt ge alles en nog wat in onze jaargangen XXXIII en 
XXXVI. Die zijn zoo gemakkelijk niet meer te krijgen en voor onze nieuwe abonné's 
diene dus het volgende. De Groote Vuurvlinder is een van „onze" mooiste vlinders, 
anderhalf maal zoo groot als het welbekend gewone vuurvlindertje en met dezelfde 
schittering van kleur. 

Het is nu bijna een eeuw geleden dat deze vlinder, die naar men destijds meende, alleen 
in Engeland voorkwam, van de wereld verdween, voornamelijk doordat de moerassen 
en oevers waar zijn voederplant, de Groote Waterzuring, groeit, werden ontwaterd en 
ontgonnen en ook door de verzamelwoede der Engelschen, die steeg, naarmate het 
dier zeldzamer werd. In 1848 was de Groote Vuurvlinder in Engeland uitgestorven. 

In Nederland was hij niet bekend, maar wel aanwezig, doch men had er, wonderlijk 
genoeg, geen acht op geslagen. En nu komt de Onbekende Schooljongen op de 
proppen. In 1915 kreeg de heer R. A. Polak, de welbekende vlinderkundige en leider 
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Groote Vuurvlinder. 
Mannetje. 

van het Insectarium in Artis, van een onderwijzer 
in Friesland een doosje toegezonden van door 
hem en zijn leerlingen verzamelde vlinders met 
verzoek ze te determineeren. En daar, tusschen 
allerlei gewoon goedje zag Polak een deerlijk ver
fomfaaid exemplaar van den Grooten Vuurvlin
der (Chrysophanus dispar), het uitgestorven ge
waande dier! 

Ieder entomoloog en verzamelaar kan begrijpen 
door wat voor duizeling van geluk Polak werd 
bevangen, maar dat belette hem niet, doortastend op te treden. De vhegtijd van den 
vlinder was haast voorbij en dus vroeg Polak — zelf ook onderwijzer — dadelijk 
een week verlof aan den Wethouder voor Onderwijs van Amsterdam, en snelde 
naar Friesland, waar hij tot zijn groote vreugde het prachtdier aantrof in het Water-
zuringland en genoeg in getale om exemplaren te verzamelen voor het Rijks Museum 

te Leiden, voor den Prins onzer Entomologen 
Dr. J. Th. Oudemans en voor kweeking in het 
Insectarium van Artis. De verdere lotgevallen 
moet ge maar nalezen in Polak's artikel in De 
Levende Natuur XXXVI van 1931—1932: hoe 
de vindplaats geheim werd gehouden, hoe het ge
heim uitlekte en er kapers op de kust kwamen, 
hoe Polak meewerkte, het Engelsch reservaat 
Wieken Fen opnieuw te bevolken met de,,Large 
Copper" en hoe de overplanting in het Naarder-
meer mislukte. Ook werden er nieuwe vind

plaatsen in Friesland ontdekt, maar die gingen door ontwatering en ontginning 
grootendeels verloren en zelfs de moerassen van de Linde-vallei verdwijnen het een 
na het ander. 

Nu beseft It Fryske Gea, dat het behoud van dezen vlinder een internationaal 
belang is voor de wetenschap. Het gaat niet aan, dat wij ons wereld-unicum hier laten 
uitsterven. Onze „kolonie" in Engeland heeft ook 
reeds geen al te zeker bestaan. En daarom, al was 
het heelemaal alleen om den Grooten Vuurvlinder 
te doen, moeten wij hier het wakkere Gea ter zijde 
staan en in de Lindevallei het mooie rijke land
schap van venen, moerassen, petten en plassen 
behouden in een uitgestrektheid die normale na
tuurlijke ontwikkeling mogelijk maakt. Deze n o h a 
zijn zoo gelegen, dat ze bewaakt kunnen worden 
en dat wandeling er met eenige beperking kan F i g 3 Groote Vuurvlinder, 
worden toegestaan. Zelfs de niet wetenschappelijk Wiifje. Onderzijde. 

_ L. J 
Fig. 2. Groote Vuurvlinder. Wijfje. 
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geschoolde zal zijn vreugde beleven aan dit prachtige dier, met, zooals Polak zegt, 
zijn „exotische schittering". 

Er is ruim/26000 noodig. Ge kunt velerlei dingen doen: 
1. Lid worden van It Fryske Gea voor het leven tegen een storting ineens van min

stens ƒ50.—. 
2. Gewoon lid worden tegen een contributie van minstens ƒ 2.50 per jaar. 
3. Een schenking doen of een renteloos voorschot te verleenen aan It Fryske Gea 

ten behoeve van den aankoop van het natuurmonument de Lindevallei. 
Secretaris van It Fryske Gea is de heer D. Dijkstra, leeraar aan de Kweekschool 

voor Onderwijzers te Drachten. Die schoolmeester van den Vuurvlinder is waarschijn
lijk wel een leerling van hem. 

Het postgironummer herhaal ik nog even: No. 195212 ten name van It Fryske Gea 
te Leeuwarden. 

Ten slotte nog dit. Doordat Nederland, dat zich een der meest beschaafde landen 
ter wereld waant, nog altijd geen Natuurbeschermingswet heeft, was tot nu toe de 
Groote Vuurvlinder reddeloos een prooi van verzamelaars en handelaars en heeft 
daardoor dan ook al veel geleden. Slagen wij erin, het Lindereservaat tot stand te 
brengen en uit te breiden, dan kunnen wij althans daar met het veel gesmade artikel 
461 toch nog iets uitrichten. 

En nu ga ik in Botke's Fen Fryslan's Groun het hoofdstuk over „Gaesterlan en it 
Koudumer Heech" eens bestudeeren, want daar zal ik binnenkort ook wel over 
moeten schrijven. 

Repos ailleurs. JAC. P. THIJSSE. 
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ONDERZOEKINGEN OVER DE DUINEN 
VAN VOORNE. 

(NATUURMONUMENT VOORNE'S DUIN). 

V. HET PERCEEL 730. 

Hebben we thans een vrij volledig overzicht verkregen omtrent perceel 726, 
indien we nagaan, wat gezegd is in ons artikel in het Thijsse-gedenkboek 
(De Periodiciteit, enz.; blz. 44-50) omtrent de periodiciteit der duinen in 

dit gebied (Bosduin genaamd), en wat thans aan het licht gebracht is door de ver
schillende boringen en door plantengeografische gegevens, zoowel in dit artikel, als 
ook in vorige artikelen, die reeds genoemd werden, omtrent het volgende perceel, 
730, ook grootendeels aan de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland behoorende, was tot nog toe weinig of niets bekend. We moesten het 
eerst in kaart brengen, en deze kaart laat weer duidelijk verschillende bijzonderheden 
zien (zie Fig. 7). Het gebied is zoodanig georiënteerd, dat de kust juist loodrecht 
op de meest heerschende windrichting, Zuid-West, gericht is. Daardoor staan de 


