
AUGUSTUS/SEPTEMBER 1940. AFLEVERING 4/5. 

D, i ^^ "^ jBi^W?!fftW^M^lwB^p ̂ ü̂ 
^ M - N ATUUR- WkM 

NADRUK VERBODEN. 

Opgericht door E. HEIMANS, J. 
REDACTIE : 

Dr J. HEIMANS, AMSTERDAM. 

Dr JAG. P. THIJSSE, BLOEMENDAAL, 

ADRES DER REDACTIE : 
D r J. H E I M A N S , MICHEL ANGELO-

STRAAT 41 , AMSTERDAM-ZUID. 

JASPERS Jr. en JAC. P. THIJSSE. 

UITGAVE VAN : 
W. V E R S L U Y S TE AMSTERDAM. 

ADMINISTRATIE : 
2c OOSTERPARKSTRAAT 223, AMSTERDAM. 

POSTCHEQUE E N GIRO 15205. 
GEM. GIROKANTOOR AMSTERDAM V. 6482. 

B A N K I E R S : INCASSOBANK 
(Bijk. Linnaeusstraat) . 

PRIJS PER JAAR I 6.50 BIJ VOORUITBETALING 

OP INSPECTIE. 

N aar Texel moesten wij en als het mogelijk was ook naar „De Beer", naar de 
broedplaatsen langs de Friesche kust en op de Zeeuwsche eilanden. Wij 
wilden weten hoe onze natuurmonumenten het oorlogsgeweld hadden door

staan en hoe de bekende en beroemde vogelkolonies het er af gebracht hadden. Hoe 
zou het er uitzien op de Naardermeer, in de Bergerduinen en in de kolonies van 
Wanneperveen en Lekkerkerk? Hoe was het op Schouwen gesteld en in het Brabant-
sche vennenland en in al die grootere en kleinere natuurmonumenten in den Achter
hoek en langs den Veluwerand? 

Van dat oorspronkelijke plan kwam echter maar een gedeelte tot uitvoering. Je 
kunt ook teveel hooi op je vork nemen en door allerlei omstandigheden buiten onzen 
wil en door gebrek aan den noodigen tijd, konden wij slechts een gedeelte van ons 
verlanglijstje afwerken. Feitelijk strandden wij op Texel, want daar bleven wij ruim 
twaalf dagen hangen. Ons gezegende eiland was mooier dan ooit en bleef ons boeien, 
zoodat daar het grootste deel van den beschikbaren tijd versnoept werd. 
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Achteraf hebben wij daar geen spijt van gehad. Nog nimmer heb ik Texel zoo rijk 
en indrukwekkend gezien, als dit voorjaar. Alle broedkolonies waren intact en ver
keerden in Wakenden welstand. Het ongekend mooie weer van Mei en Juni was 
oorzaak, dat de vogels op een zeer gunstig verloopen broedseizoen kunnen terug zien. 
Regen en wind bleven uit, de vogels hadden dit jaar niet te lijden van hooge zomer-
vloeden, zoodat een zeer groot aantal jonge vogels de wijde wereld introk. 

De zeer bijzondere omstandigheden waren oorzaak, dat vele terreinen op Texel 
dit voorjaar niet regelmatig bewaakt werden, zooals dat anders altijd het geval is. 
Dat was feitelijk ook niet noodig, want van een druk bezoek gedurende het broed
seizoen, was thans geen sprake. Voor de belangrijkste natuurmonumenten en broed
plaatsen werd de bewaking echter niet opgeheven. Frans Stark, die sinds jaar en 
dag de bewaking van de beroemde Muy op zich nam, was dit voorjaar niet beschik
baar, maar werd vervangen door den vogelwachter Bakker, die in normale jaren 
steeds te vinden is in de kolonie van de Westerduinen, Klaas Kalis was weer trouw op 
zijn post in het vogelland van het Spang, Dijkmanshuizen, Thijsse's Fienweid en 
Burdet'sHop. De schorrenen slikken achter den polder de Eendracht waren als gewoon
lijk toevertrouwd aan de goede zorgen van Teun Brouwer, Cor Boot bewaakte de 
bezittingen in Walenburg en van de Ooster- en Westerkolk, terwijl Klaas Boon een 
oogje in het zeil hield in de Hemmer en op de Petten. 

De Petten in het Hoornder Nieuwland, het aardige vogelplasje aan den duinvoet 
achter den Hoorn, was bijzonder mooi, ofschoon het aantal kluten niet extra groot 
was. De eilandjes, welke oorspronkelijk bedoeld waren voor de sierlijke en elegante 
kluten, werden voornamelijk in bezit genomen door de vischdiefjes. Minstens zes 
paren kluten brachten hun jongen groot in het omringende land, voornamelijk in 
het bouwland. Met de vischdiefjes, welke langs de randen van de plas nestelden, ging 
het echter niet naar wensch en Klaas Boon vertelde ons, dat hij daar „geen nest over
eind kon brengen". Stelselmatig werden daar de eieren geroofd door de ratten en 
ofschoon hij ijverig met rattengif werkte, had dit geen noemenswaardig effect. Een 
dergelijke rattenplaag hebben wij jaren geleden ook gehad in de Prins Hendrikpolder, 
waardoor de kluten gedecimeerd werden. Meermalen gebeurde het, dat wij daar 
toen vijf, zes pootjes van jonge kluten voor de rattenholen vonden, eiken dag weer 
nieuwe. Op de eilandjes in de Petten, welke daar ten behoeve van de vogels kunst
matig zijn opgeworpen, ging het echter best. Bijzonder in onzen schik waren wij met 
een nest van een vischdiefje met vier eieren, dat wij in het land langs den plasrand 
vonden. Dat gebeurt meer, maar dan blijkt mee«tal, dat deze eieren niet van één 
en het zelfde wijfje zijn. Hier betrof het echter vier eieren, die waarschijnlijk door 
het zelfde wijfje gelegd waren, want er was absoluut geen verschil te ontdekken, noch 
in grootte en vorm, noch in kleur der eischalen of teekening der vlekken. Maar den 
volgenden dag waren de eieren verdwenen, leeggedronken door de ratten, zoodat wij 
geen nader onderzoek naar de herkomst der eieren konden instellen. 

Daar de Geul niet stelselmatig bewaakt werd, hadden de kapmeeuwen hier vrij 
spel. Een groote kolonie van vier- of vijfhonderd broedparen had zich hier gevormd 
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en konden zich ongestoord wijden aan de voortplanting. Verleden jaar broedde hier een 
bruine kiekendief, maar ofschoon wij den vogel wel zagen, een nest konden wij niet 
vinden. Het aantal aschgrauwe kiekendieven, die hier vaak in meerdere paren tot 
broeden kwam, was dit jaar kleiner en de torenvalken ontbraken zelfs geheel. Ook 
de meerkoeten, die toch altijd in de duinpias nestelden, waren vrijwel verdwenen. 
Het open water, dat aan deze plas altijd zoo'n bijzondere charme verleende, raakt 
hier op den duur geheel dicht gegroeid. Moeten wij dit verlandingsproces remmen 

Foto Jan P. Strijbos. 
Fig. I. Kluut, eieren keerende; „de Beer". 

of onmogelijk maken, of dienen wij de natuur haar gang te laten gaan? Ik waag het 
niet hierop een antwoord te geven. Een feit is het, dat door het dichtgroeien veel 
moois verloren gaat, bovendien gaan hierdoor de mogelijkheden voor verschillende 
vogels verloren, waardoor de stoffage eenvormiger wordt. 

De duinvallei achter de Geul, een jonge formatie vol belofte, had zoowaar ook een 
kapmeeuwenkolonie gekregen. Haar aantal was echter niet groot. De weidevogels, 
zooals de kieviten, de tureluurs, de grutto's en de scholeksters hadden daar allemaal 
al jongen en voor zoover wij dat konden beoordeelen, hadden zij geen overlast onder-
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vonden van de kapmeeuwen. Hier en daar verspreid nestelden verschillende paren 
zilvermeeuwen en ook een kleine zeemeeuw kwam boven ons hangen en alarmeerde; 
een bewijs dat er ergens een nest moest zijn. 

Ofschoon een afsnoering door een nieuwe schoorwal hier nog geen voldongen feit 
is, kunnen wij hier toch al van een tweede Geul spreken. Een prachtige, jonge duin
vallei, waar de zoutflora nog een zeer voorname rol speelt, een uniek studieterrein, 
waar wij de verschillende phasen kunnen volgen, waarin een dergelijk terrein evolueert. 

Op het terrein in den Prins Hendrikpolder bij onzen vriend Kloosterman was het 
broedseizoen ook zeer goed verloopen. Wel waren hier meer kapmeeuwen verschenen 
dan gewoonlijk, maar zij hadden geen noemenswaardige schade kunnen toebrengen 
aan de kluten. Deze laatste vertoonen de neiging zich steeds meer te vestigen in het 
omringende bouwland, waardoor zij zich op een doeltreffende wijze kunnen ont
trekken aan de agressie van de kapmeeuwen. Het aantal vischdieven, dat op de striepen 
land van de plas nestelde was echter gering, want hier hadden de kapmeeuwen vrijwel 
alle beschikbare grond in beslag genomen; de weidevogels, die ook hier zeer vroeg 
waren begonnen, hadden het er goed afgebracht. De albino scholekster, die wij hier 
met de Paschen ontdekten, was echter niet meer te vinden. Het betrof hier een schol
ekster, die bijna geheel wit was, alleen de vleugel vertoonde wat donkere en zwarte 
vlekken, de snavel en de pooten waren rood, zooals gewoonlijk. 

Ook in den polder Walenburg en in het lage land bij Dijkmanshuizen brachten vele 
weidevogels hun jongen met succes groot. Gestimuleerd door het zeldzaam mooie 
weer waren ze al heel vroeg met broeden begonnen en toen wij half Juni Texel be
zochten, waren vrijwel alle nesten uitgeloopen. Kalis had zooals gewoonlijk de kap
meeuwen weer duchtig aan de tand gevoeld, ofschoon hij er niet zooveel eieren 
raapte als de laatste jaren. In het begin van Mei verschenen daar achter de boerderij 
van Dijkmanshuizen weer de groote sterns, er waren reeds enkele nesten, toen de 
oorlog over ons land losbrak. Kalis meent nu dat laag overvüegende vliegmachines 
en het geknetter van mitrailleurvuur, waarop deze onthaald werden, oorzaak waren, 
dat de groote sterns weer vertrokken. Deze sterns zijn, vooral in het begin van den 
broedtijd, wanneer de kolonie zich gaat „zetten", buitengewoon gevoelig. Meer dan 
ooit hebben zij dan behoefte aan volstrekte rust en het is zeer wel mogelijk, dat het 
oorlogsgerucht de vogels verdreef. Zeer waarschijnlijk hebben zij zich daarna gevoegd 
bij de hoofdmacht, welke op de schorren achter de Eendracht haar tenten had opge
slagen. Hier is het broedseizoen buitengewoon gunstig verloopen en nog nimmer 
hebben er zooveel groote sterns gebroed. Door partieele tellingen en schattingen kwam 
Teun Brouwer, de bewaker van dit gebied, dit jaar op een totaal van 15000 broed-
paren ')• Bij het aanschouwen van deze indrukwekkende kolonie kwamen wij tot de 
overtuiging, dat de schatting van Teun Brouwer stellig aan den lagen kant is. Ook 
het aantal vischdiefjes was zeer groot, terwijl een flink aantal paren kluten eveneens 

1,) De sterke toename op de Texelsche schorren staat ongetwijfeld in verband met de afname op 
Griend. De laatste jaren werd het aantal op dit eilandje in de Waddenzee op 25000—30000 broed-
paren geschat. In 1940 nestelden er niet meer dan ± 15000 paren groote sterns. 
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met succes tot nestelen kwam. Opmerkelijk groot was ook het aantal bergeenden; 
trouwens overal op Texel gaat deze soort vooruit. 

Het allermooiste was de Muy en ik geloof niet, dat ik ooit zoo intens genoten heb 
van dit landschap, als juist dit voorjaar. Met de lepelaars, wel een der voornaamste 
vogelfiguren van dit gebied, was het dit jaar uitstekend gegaan. Minstens honderd 
en vijftig paren hadden er hun nesten tusschen het riet en in de lage wilgenboschjes 
gebouwd (verleden jaar 140 paren). Het aantal blauwe reigers was echter kleiner dan 

Foto Jan P. Strijbos. 

Fig. 2. Kapmeeuw met jongen. Prins Hendrikpolder, Texel. Juni 1940. 

gewoonlijk. Of de roerdompen er nog nestelden, blijft een groote vraag, ook de meer
koeten waren er niet zoo talrijk als de laatste jaren. De achteruitgang van de blauwe 
reigers, meerkoeten en roerdompen is zonder eenigen twijfel te wijten aan den strengen 
winter, waardoor deze soorten buitengewoon zwaar getroffen werden. Het zelfde is 
het geval met de torenvalken, die althans op Texel dit voorjaar lang zoo talrijk niet 
waren als voorheen. In het geheele duinengebied van Texel, van de Krim en de 
Vuurtorenduinen, tot in het Zuiden bij de Geul, werden slechts enkele nesten van 
toren valken gevonden. Waarschijnlijk staat dit ook weer in verband met den bitteren 
nood in den afgeloopen winter. In de Muy vonden wij een nest van een torenvalk 
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in een vlier en in de Westerduinen een dito in een meidoorn. Verder werd nog een 
nest gevonden in de duinen achter den Hoorn, maar meer nesten konden wij niet 
opsporen. En dat is wel heel weinig, want gewoonlijk worden toch in alle duinvalleien 
van eenige beteekenis torenvalknesten aangetroffen en dan in den regel op den grond. 
Nu was alleen het nest achter den Hoorn een grondnest. Het aantal nesten van 
velduil en ransuil was vrijwel normaal, alleen de Muy moest het dit jaar waarschijnlijk 
zonder velduil stellen; een nest werd daar althans niet gevonden. Het aantal asch-

Foto Jan P. Strijbos. 

Fig. 3. Het Landschap van de Muy. Juni 1940. 

grauwe kiekendieven leek mij dit jaar iets kleiner dan gewoonlijk het geval is. De 
bruine kiekendief kwam hier echter in minstens twee paren voor. Eén paar nestelde 
in de Muy zelf, een tweede nest werd door ons in de Buiten-Muy ontdekt. 

In de lage zomerduintjes van de breede strandvlakte bij paal 24 broedden als van
ouds weer de kleine zeemeeuwen in minstens een dozijn paren. Ook de kleine dwerg
sterns waren er present, maar bovendien had zich hier een flinke kolonie zilver
meeuwen van eenige honderden paren gevestigd. De Slufter en de Kralen zelf waren 
dit jaar niet zoo vogelrijk als anders, vooral miste ik er de kluten, waarvan wij nu 
maar eenige paren konden ontdekken. De bergeenden waren hier echter weer zeer 
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talrijk. Het blijkt wel dat deze soort nog steeds toeneemt en dan niet alleen op Texel, 
ondanks de bedreiging van de zilvermeeuwen. Wanneer komen hier op de Slufter 
en in de nabije duinen de eerste eidereenden? 

De Westerduinen werden dit jaar niet bewaakt en evenmin werden hier de eieren der 
zilvermeeuwen geraapt of geschud. De meeuwen konden zich hier dus ongestoord ver
meerderen. Het aantal paren, dat hier nestelde, durf ik met geen mogelijkheid te 
schatten, maar in elk geval was de kolonie veel grooter dan vorige jaren. Alles met 

Foto Jan P. Strijbos. 
Fig. 4. Voerende Zilvermeeuw. Westerduinen, Texel. Juni 1940. 

elkaar genomen, kunnen wij zeggen dat de natuurmonumenten en de groote broed
kolonies op Texel in het minst niet geleden hebben, ondanks het feit, dat het oorlogs
gerucht vaak zeer nabij was. De gevolgen van het niet verstoren der zilvermeeuwen 
en het niet rapen van hun eieren zijn nog niet te overzien. Dat zou ons nog wel eens 
leelijke parten kunnen spelen. Ook tegen de kapmeeuwen dient plaatselijk met kracht 
opgetreden te worden en ook dat bleef ditmaal hier en daar achterwege. 

In dit verband mogen wij nog wel eens wijzen op de ervaringen, welke Simon de 
Jager, de vogelwachter van de Beer dit jaar weer opdeed. Daar werden in begin Mei 
alle eerste legsels van de groote stern, in totaal 4000 tot de laatste toe door de zilver-



72 s a s a s a s a s a s a s a D i ? LEVENDE NA TUUR 

meeuwen en kapmeeuwen vernietigd. Doch direct daarna zijn ze weer op andere 
plaatsen begonnen. En met succes, want minstens 6000 paren brachten er tenslotte 
haar jongen groot. Met de vischdiefjes, die op de begroeide gedeelten van het Groene 
Strand nestelden ging het ook best, maar op de open en kale gedeelten vielen de 
jongen en de eieren ten prooi aan de meeuwen; geen enkel jong kwam hier groot. 
Volgens de tellingen van Simon de Jager telde de kolonie dwergsterns minstens 600 
paren en ofschoon de zomer buitengewoon gunstig weer bracht, zijn alle jongen opge
peuzeld door de kapmeeuwen. Het zelfde verging het den strandpleviertjes. Ook de 
kluten moesten een veer laten, maar wisten toch flink wat jongen groot te brengen. 
Met de bergeenden ging het beter, vooral aan de Zuidpunt, waar honderden en hon
derden jongen werden groot gebracht onder de bescherming van de kluten. Grutto's, 
tureluurs en kieviten hebben op de grazige vlakte van „Het Breed" een zeer gunstig 
jaar gehad. Merkwaardig groot was het aantal kemphaantjes, soms werden daar 100 
mannetjes op één kampplaats geteld. Deze vogels nestelden op een stuk grasland in 
een rietgors. Op 20 Mei, juist tegen den tijd dat de eieren zouden moeten uitkomen, 
werden er 200 koeien losgelaten, zoodat er na twee dagen geen enkel nest meer intact 
was. Simon de Jager heeft dan ook geen enkele jonge kemphaan kunnen ontdekken. 

Uit het bovenstaande blijkt weer eens duidelijk, hoe groot de gevaren wel zijn, 
welke de vogel wereld vooral van de zijde der zilvermeeuwen en kapmeeuwen be
dreigen. Op de Beer kunnen wij die meeuwen zeker niet dulden. De maatregelen 
welke hier en ook op tal van andere plaatsen genomen werden, zijn absoluut onvol
doende. Hoe wij wel een einde kunnen maken aan de hegemonie der meeuwen, blijft 
echter hiermede onbeantwoord. Vogelbescherming staat hier inderdaad voor een 
uiterst netelig en moeilijk probleem. Maar de glorie van „De Beer" en gedeeltelijk 
ook van Texel en menig ander kostelijk oord staat hier op het spel. Mogen wij dat 
wel bedenken. JAN P. STRIJBOS. 

sa si si 

MET SPEURDERSOOGEN IN DE 
AALSCHOL VERKOLONIE.) 

Hoe moeilijk is het, om de fijne trekjes in het dierengedrag op te sporen! Iedereen 
kan gedurende Mei en Juni in de aalscholverkolonie te Lekkerkerk nesten 
met eieren of jongen van vlakbij bekijken, maar wie ziet de teedere blik van 

de oude aalscholver, wanneer in diens nest de eerste blijde gebeurtenis van het seizoen 
plaats heeft? Een ontroerend gezicht! Geen oogenblik kan zoo'n dier stilzitten als de 
eersteling zich zachtjes piepend uit de eischalen bevrijdt. In de grootste opwinding 
ziet moeder of vader het aan, gaat weer zitten, luistert aandachtig en draait zich 
eens om. Maar ach, die kinderen beginnen gauw te vervelen en na een dag is de 
aardigheid er al weer bijna af. 

1) Wij danken wijlen den Heer K. G. Smit de instandhouding van de aalscholverkolonie 
te Lekkerkerk, de mooiste des lands, welke sedert tientallen jaren een geliefkoosd waarnemings-
veld voor natuurliefhebbers en onderzoekers is. 


