
door de Futen zwemmende benaderd. 
Verder kan nog medegedeeld worden dat 
er een nauw verband bestond tussen de om
ringende vegetatie van het nest en het nest
materiaal. In slechts zeer weinig gevallen was 
hier enige afwijking in te bespeuren. Meest
al betroffen dit dan gevallen, waarin het 
nest juist werd gebouwd op de grens van 
twee of meer vegetatietypen. 

Op Schiermonnikoog, een onzer onvolpre
zen Waddeneilanden, zou ik met een vriend 
een week (17-23 augustus) van mijn va
kantie doorbrengen en wel in de jeugdher-

In het bovenstaande verslag is door ons uit
voerig melding gemaakt van nestplaatskeu
ze van de Futen in verband met de om
ringende vegetatie, alsmede van de gebruik
te nestmaterialen. Het is uiteraard moge
lijk dat enige lezers aanvullende of afwijken
de waarnemingen kunnen verstrekken. Wij 
zullen dit zeer op prijs stellen. 

berg „Rijsbergen", een oude burcht date
rend uit 1757. Het was onze bedoeling een 
indruk te krijgen (voor zover dit in één 
week mogelijk is) van de rijke flora van 

Summary: In this article the sunounding vegetation of the nest sites and the building materials of 
758 nests of the Great Crested Grebe (Podiceps cri.itatus) is discussed. 
All nests were found in 1967 at 52 different places in the Netherlands (table). (From one place (East-
Flevoland) we got information about 257 nests). 
Nest-sites were found in 22 different types of vegetation, from which Phragmites communis, Scirpus 
lacustris and Typha angustifolia numbered about 7 0 % . 
Also important were nests between willow coppices (figure 6) hanging in and over the water (13%). 
Extremely rare were 13 nests on dry land (see figures 1-5). 
Building material of the nests consists of a lot of different plants, but also paper, shells, plastic and 
so on. The main building material in the 758 nests consist of Phragmites (83%), Typha angustifolia 
(29%), Scirpus lacustris (23%), roots from these plants etc. ( l l 1 /2%) . rotten waterplants (11%), roots 
from Salix and Alnus (6%), branches and twigs (4Vi%), Nymphaea and Nuphar ( < 3%). 
We noted at least 40 plant species and about ten sorts of other material. 
There is a correlation between the surrounding vegetation of the nesl-sites and the building materials. 

L i t t e r a t u u r : 

1. Schiermann. G.. (1927). Untersuchungen an Nesten des Haubentauchers. Journ. f. Om. 75: 619-638. 
2. Venables. L. S. V. and D. Lack, 1934. Territory in the Great Crested Grebe. British Birds Vol. 

XXVIII: 191-198. 
3. Wangrin, G , 1941. Haubenlaucher nistet auf nackten Boden. Beitrag Fortpfl. biol. Vogel 17: 175. 
4. Haartman, L. von. 1945. Zur biologie der Wasser- und Ufervogel im Scharenmeer Siidwestfinn-

lands. Act. Zool. Fenn. 44: 1-125. 
5. Hanzak, J., 1952. The Great Crested Grebe, its ecology and economic significance. Act. Mus. Nat. 

Prague Vol. V11I B. no. 1: 1-37. 
6. Simmons, K. E. L., 1955. Studies on the Great Crested Grebes. The Avicult. Mag. Vol. LXI: 3 e.v. 
7. Suetens, W., 1960. De Kuiffuut (Podiceps cristatus (L.)) in België. De Giervalk 50: 231-264. 
8. Bauer, K. M. en U. N. Glutz von Blotzheim, 1966. Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Band I: 

94-117. 

Schiermonnikoog - klein eiland in de Waddenzee 
PAUL DE MEY. 
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Schier en tevens het een en ander te zien 
van de avifauna van het eiland. 
We namen 's zaterdags de trein naar Gro
ningen en fietsten daarna naar Zoutkamp, 
waar we een kleine drie uur moesten wach
ten. De boot zou nl. pas om 15.15 uur uit 
Zoutkamp vertrekken en daar we hier om 
12.00 uur aankwamen was er alle tijd om 
wat in het dorp rond te kijken. Het weer 
was echter niet al te best. Het woei flink en 
het regende voortdurend en daarom besloten 
we het vertrek van de boot maar af te wach
ten in een plaatselijk cafeetje, in de hoop 
dat het weer wat op zou klaren. Dit ge
beurde inderdaad en de overtocht met de 
„Johan Willem Friso" werd gemaakt zon
der verdere buien, terwijl we vrolijk uitge
leide werden gedaan door Kok-, Storm- en 
Zilvermeeuwen, die achter iedere veerboot 
aanvliegen in de hoop door de passagiers 
getrakteerd te worden, en, minder brutaal, 
door Grote sterns en Visdiefjes, die boven 
het kielzog van de boot hun voedsel zochten. 
Na Oostmahorn aangedaan te hebben, pas
seerden we de Lauwerszeewerken en via het 
Gat van Schiermonnikoog en de Groote 
Siege meerde de boot tenslotte aan de stei
ger van de Nieuwe Veerdam en Schiermon
nikoog lag voor ons. 

Via de Banckspolder, genoemd naar Mr. 
John Eric Banck, eertijds eigenaar van het 
eiland, fietsten we naar „Rijsbergen", waar
bij we onderweg in de sloten rond de pol
der veel Lidsteng (Hippuris vulgaris) zagen 
en ook nogal wat Ruwe bies (Scirpus la
custris ssp. glaucus), die in tegenstelling 
met de welbekende Mattenbies (Scirpus la
custris ssp. lacustris) gesteld is op brak wa
ter. De Mattenbies komt op het eiland ove
rigens niet voor. Hiervan getuigt het ont
breken van deze soort op de lijst van plan
tesoorten, op Schiermonnikoog waargeno
men sinds 1961, samengesteld op het La
boratorium voor Plantenoecologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Deze lijst ver
meldt thans 563 (!) soorten. Een duidelijk 
voorbeeld van de rijke flora van het eiland. 
Via het enige dorp dat Schiermonnikoog rijk 
is, nl. Oosterburen (drie andere dorpen zijn 
eertijds door de zee verzwolgen, waaronder 
Westerburen en De Dompen), bereikten 
we de jeugdherberg, nadat eerst enige der 
prachtige Iepen (Ulmus carpinifolia) in het 
dorp bekeken werden, die rijk begroeid wa
ren met diverse mossoorten en waaronder 
vrij snel Zygodon viridissimus en Cryphaea 
heteromalla (!) ondekt werden. Zygodon 
is een echt „iepemos", doch Cryphaea 
wordt hier slechts zeer zelden op gevonden 
(meestal op Vlier). Beide soorten werden 
hier overigens reeds gevonden tijdens de 
voorjaarsexcursie 1962 van de Bryologi-
sche Werkgroep der K.N.N.V. 
Nauwelijks op „Rijsbergen" aangekomen, 
vernamen we van een der gebroeders Marra, 
dat op het eiland verscheidene Notekrakers 
(Nucifraga caryocatactes) aanwezig waren! 
We hadden het geluk er nog diezelfde avond 
een te zien, in het grote dennenbos, waar 
hij zich te goed deed aan de zaden van de 
Zwarte den (Pinus nigra). Het was opval
lend dat deze vogel, die toch lang niet klein 
is, zo weinig geluid maakte. Hij ging rustig 
zijn gang, pikte in de dennekegels en ook 
wel in de grond (kennelijk op zoek naar in-
sekten), hipte nu en dan wat onbeholpen 
rond, vloog weinig en dan slechts zeer korte 
afstanden en stoorde zich nauwelijks aan 
ons. Dit was de enige keer dat we de soort 
in het bos aantroffen. Later, we zagen deze 
vogels iedere dag tijdens ons verblijf, waren 
ze uitsluitend te vinden langs de zuidrand 
van het dennenbos, waar lage duintjes zijn 
en waar ze graag verbleven. Er zat altijd wel 
een exemplaar op het Dennenpad, een schel
penpad dat om het bos heen loopt. Vaak 
zagen we er twee, ook eenmaal drie exem
plaren, terwijl toen een vierde aanwezig 
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moet zijn geweest in de dennen aan de rand 
van het bos, waaruit nu en dan een gaai
achtige schreeuw weerklonk, waarop de an
dere Notekrakers soms antwoordden. Schier
monnikoog was overigens niet de enige 
plaats waar ze waargenomen werden. Min 
of meer tegelijkertijd werden ze gezien op 
o.a. Ameland, Schouwen, de Veluwe, in de 
N.O.P., in Rotterdam, op Goeree, op Voor-
ne en later in België. Een te verwachten 
overzicht van het aantal plaatsen waar ze 
gezien zijn, met misschien een schatting van 
het totale aantal naar Nederland afgedwaal
de vogels, zal zeker een goed beeld geven 
van de invasie van dit jaar. 
Daar het zondag slecht weer was, de gehele 
dag dreven onweersbuien over het eiland en 
het regende voortdurend, werd die dag niet 
veel gedaan. Vanaf maandag verbeterde het 
weer echter en de rest van ons verblijf ken
merkte zich door bijzonder mooi weer. Ter
wijl mijn metgezel naar de Balg (Zeehon
den) fietste, toog ik zelf naar het bekende 
Kapenglop en het Ijsbaantje, teneinde daar 
de vegetatie te bekijken. 
Het Kapenglop (ten oosten van de Badweg), 
een vochtige duinvallei met plaatselijk een 
blauwgraslandvegetatie (Cirsieto-Molinie-
tum dunense) bleek heel wat interessante 
soorten te herbergen: Spaanse ruiter (Cir-
sium dissectum), Bosrus (Juncus acutiflo-
rus), Pijpestrootje (Molinia caerulea), Pluim-
struisriet (Calamagrostis canescens). Struik
en Dopheide (Calluna vulgaris. Erica te-
tralix), Moeraskartelblad (Pedicularis pa
lustris) en o.a. Groot laddermos (Pseudo-
scleropodium purum), het gaffeltandmos Di-
cranum polysetum, Sterregoudmos (Cam-
pylium stellatum), Haakmos en Pluimstaart-
mos (Rhytidiadelphus squarrosus en Rh, 
triquetrus). Het zeldzame levermos Preissia 
quadrata werd niet gevonden, evenmin 
Haplomitrium hookeri. doch beide soorten 
komen hier voor. Via een paadje ging het 

naar het Ijsbaantje, nadat eerst nog was 
gestopt bij een vegetatie van duizenden 
exemplaren van het Dwergvlas (Radiola li-
noides), aan de zuidkant van het Kapen
glop, op een vochtig, afgeplagd gedeelte. 
Even werd nog gezocht naar de Draadgen
tiaan (Cicendia filiformis), evenals het 
Dwergvlas een kensoort van de Draadgen
tiaan-gemeenschap (Cicendietum filiformis), 
een associatie van het zeer interessante 
Dwergbiezen-verbond (Nanocyperion flaves-
centis). Het gele gentiaantje werd echter niet 
gevonden, maar is hier wellicht nog te ver
wachten, temeer daar dit zeer zeldzame 
dwergplantje nog het meest voorkomt in 
het Waddendistrict. 
Bij het Ijsbaantje bleek langs de rand het 
Oeverkruid (Littorella uniflora) voor te ko
men, tezamen met de Kleine waterweegbree 
(Echinodorus ranunculoides). Beide soorten 
zijn kenmerkend voor de randbegroeiing 
van voedselarme vennen, duinplasjes etc. 
met periodiek sterk wisselende waterstand 
en horen thuis in het Oeverkruid-verbond 
(Littorellion uniflorae). 
Daar het nog vrij vroeg in de middag was 
en prachtig weer, kon nog een bezoek ge
bracht worden aan een vallei waar rijkelijk 
de orchidee voorkomt die in de rest van ons 
land zo zeldzaam is en waarvan de naam 
voor ons onverbrekelijk met Schiermonnik
oog verbonden is, nl. Herminium, op het 
eiland in het geheel niet zeldzaam. Via 
Duinpad en Berkenpad ging het richting 
„Notekrakerbos". Natuurlijk zaten ze er 
weer! Een mooi bemost noord-hellinkje 
noodde tot onderzoek. Zonder van een 
struiklaag vergezeld te gaan groeiden hier 
het mooie Etagemos (Hylocomium splen-
dens), het sterremos Mnium cuspidatum, 
Bronsmos (Pleurozium schreberi) en het ge
makkelijk te herkennen Rozetmos (Rhodo-
bryum roseum). waarvan deze plaats voor 
het eiland de tweede bekende vindplaats is. 
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De eerste is een graswal nabij het parkeer
terrein. Daar voor Rhodobryum verschei
dene geschikte plaatsen aanwezig zijn, zullen 
elders ook nog wel vondsten gedaan wor
den. Dwars door het dennenbos, met steile 
wandjes, begroeid met rijk kapselend Ge
woon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) 
en Knopmos (Aulacomnium androgynum) 
met pseudopodia, naar het Bospad, met aan 
de noordkant grazige duinvalleien, en daar 
stonden op één plaats de Herminiums (Her
minium monorchis) bij tientallen, onaan
zienlijk misschien, met kleine groengele 
bloempjes, maar daardoor ook niet het ge
vaar lopend door de vakantiegangers ge
plukt te worden. In deze vallei kwamen 
ook veel Parnassia (Parnassia palustris) en 
Noordse ogentroost (Euphrasia borealis ssp. 
borealis) voor, waarbij de exemplaren van 
de laatste soort sterk in grootte en kleur 
bleken te variëren. 

Daar het inmiddels te laat was geworden om 
de prachtige Knopbiesvegetaties te gaan zien, 
werd over de Prins Bernhardweg de terug
tocht naar „Rijsbergen" aanvaard, niet na 
even gestopt te hebben bij een ruderaal ge
deelte aan de oostzijde van de weg, in het 
zicht van het Bunker-terras, waar het mooie 
Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) stond 
met lila bloemen, en de Kromhals (Lycop-
sis arvensis) voor het blauw zorgde. 
Daar het nu tijd was om aan de maaltijd 
te gaan, werd zonder stoppen naar de jeugd
herberg gereden, waar bij aankomst de 
Huiszwaluwen, die zes nesten bleken te heb
ben onder de overkapping van de voorge
vel, voor een vrolijk welkom zorgden. 
's Avonds werd in gezelschap van een der 
gasten van de jeugdherberg een bezoek ge
bracht aan het goed ingerichte Natuurhisto
risch Museum in het dorp. Hier waren aller
lei vogels, schelpen etc. tentoongesteld, die 
op Schiermonnikoog voorkomen of er ge
vonden zijn. Ook vele foto's waren er te be

wonderen, waaronder verscheidene van onze 
Jan P. Strijbos. Hoewel het niet tot een 
tweede bezoek is gekomen, zal dit verzuim 
zeker het volgend jaar goed gemaakt 
worden. 
Een bezoek aan Schiermonnikoog zou niet 
volledig zijn zonder een bezoek te brengen 
aan de prachtige Knopbiesvegetaties (Schoe-
netum nigricantis metuonense), die vooral 
zeer goed ontwikkeld zijn op de afgesnoer-
de strandvlakten ten oosten van het parkeer
terrein bij het Badstrand. Hier waren als 
kenmerkende soorten voor de associatie 
aanwezig: Knopbies (Schoenus nigricans) 
en Sturmia (Liparis loeselii), Moeraswespen-
orchis (Epipactis palustris) en Vleeskleurige 
orchis (Orchis incarnata). Men zou hier we
ken kunnen doorbrengen temidden van deze 
vegetaties, met in het oosten duinhellinkjes 
geheel paarsrood gekleurd door de Wilge
roosjes (Epilobium angustifolium), de hogere 
gedeelten van de kwelder rose door het En
gels gras (Armeria maritima) en door de 
kwelder heen een strook zilverkleurige Zee-
alsem (Artemisia maritima), door de eilan
ders destijds (thans nog?) als „Vlooien-
kruid" in de linnenkast bewaard. 
Verder het pad door de Kobbeduinen vol
gend, komen we langs slenken, waarin enige 
merkwaardige plantjes voorkomen, nl. Rup-
pia (Ruppia maritima) en Zoutwaterzanni-
chellia (Zannichellia palustris ssp. pedicel-
lata). Beide zijn elodeïden (planten in de 
bodem wortelend, zonder in het bezit te zijn 
van drijvende bladen); ze komen bij ons 
voor langs de kust in poikilohalien (brak) 
water, hoewel ze daar niet toe beperkt zijn, 
en behoren tot het Ruppia-verbond (Rup-
pion maritimae), een soortenarme planten-
combinatie in wateren met een vrij hoog 
zoutgehalte. 

Door het duin, waarboven Blauwe en Brui
ne kiekendief zweefden, werd tot paal 11 
gefietst en langs het water naar het groene 
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strand bij de vuurtoren gereden, waar in 
een paar ondiepe plasjes enige Dwergsterns 
op hun grappige manier aan het vissen wa
ren: een ogenblik „biddend" en zich dan 
pardoes op het water vallen latend. Op 
Het Rif lag een jonge Jan van Gent, dood, 
gestikt in een stuk visnet, dat zó stevig om 
zijn snavel gewikkeld zat dat het niet was 
los te krijgen. 

Op de plas bij de Johannespolder doken Do-
daarsjes en dreven Toppereenden, een 
Grauwe kiekendief zweefde boven het riet 
en een Buizerd vloog traag zijn rondjes. Een 
leuke waarneming leverden twee Oeverpie
pers aan de zuidkant van de plas. Zó vroeg 
(20-8-1968) werden ze door ons nooit ge
zien! 

Over de nieuwe dijk bij de Westerkwelder, 
waar enige tientallen exemplaren van de 
Knikkende distel (Carduus nutans) stonden 
(adventief?) en iets westelijker een flinke 
Bremstruik (Sarothamnus scoparius), ging 
het, langs enkele late Koekoeksbloemen 
(Lychnis flos-cuculi) in de berm van de 
Reeweg en een eenzame Zwanebloem (Bu
tomus umhellatus) in de sloot er naast, weer 
naar „Rijsbergen", waar ons, zoals steeds, 
een welverzorgde maaltijd wachtte. 
Dat het, in een artikel als dit, moest blijven 
bij een zeer oppervlakkige kennismaking 
met dit prachtige eiland, was onvermijdelijk. 
Het aantal vogels, planten en andere levens

vormen die men hier tegen kan komen is 
zó groot, dat het niet mogelijk was ze alle 
afzonderlijk te noemen. Dat was bovendien 
niet de opzet, nl.: het weergeven van „zo 
maar" enige impressies, die wij op Schier
monnikoog hebben opgedaan. 
Dat Schiermonnikoog uniek genoemd kan 
worden, is zonder meer duidelijk. Waar im
mers vindt men bij ons een eiland of streek, 
waar een auto zó zeldzaam is, dat men er in 
het geheel geen rekening mee behoeft te 
houden en men zonder levensgevaar over 
de dorpsstraten kan wandelen, waar geen 
„flats" zijn, maar vriendelijke kleine huisjes, 
in volkomen harmonie met de rest van de 
omgeving? Waar bovendien vinden we nog 
een vegetatie, die zó weinig door menselijke 
activiteiten beïnvloed is als hier, waar bijna 
alles bezocht kan worden zonder de be
kende bordjes tegen te komen? Zeker is, dat 
we dit alles op Schiermonnikoog wèl kun
nen vinden. Een reden, waarom de waarde 
van het eiland niet te hoog geschat kan 
worden. 

Met genoegen denken wij terug aan de 
vriendelijke eilanders, aan de prettige con
tacten met Belgische, Duitse en Nederland
se gasten op „Rijsbergen", maar bovenal 
aan het eiland zelf, met zijn brede stranden, 
zijn duinen, kwelders, wadden, flora en 
fauna, een groots bezit! 
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Regeneratie van de maquis en de 
garigue (rotsheide) op Elba na brand 

L. DE LANGE. 

(Hugo de Vries-laboratorium, Amsterdam) 

Bosbrand is in aride gebieden een dikwijls 
voorkomend verschijnsel en een oecologische 
factor van belang. Braun-Blanquet (2), Wal
ter (7) en vele anderen noemen brand als 
een der voornaamste oorzaken van het ont
staan van savannen, prairies, maquis en ga
rigue. Wymstra & Van der Hammen (8) 
vermelden dat één brand in 20 a 30 jaar in 
een droge zomer voldoende is om bos door 
steppe te vervangen. 

Hoewel de brand door natuurlijke oorzaken 
(bv. blikseminslag) kan ontstaan, is in het 
mediterrane gebied de oorzaak gewoonlijk 
antropogeen, doelbewust (voor het verkrij
gen van natuurlijke weide, voorbereiding 
voor ontginning e.d.) of onopzettelijk ver
oorzaakt. 
In juli 1965 was ik getuige van een hevige 
brand in de met een rijke maquis begroeide 
heuvels aan de zuidkust van het eiland 
Elba, ten oosten van Marina di Campo. 
Dagenlang trok het vuurfront verder, brand
weer noch bevolking greep in, tenzij wonin
gen direct gevaar liepen. Deze onverschil
ligheid verklaarde ik toen uit gebrek aan 
waardering van de lokale bevolking voor 
de in economisch opzicht weinig belangrijke 
vegetatie. Na mijn terugkomst op dezelfde 
plaats na verloop van drie jaar vermoed ik 
echter dat ook de ervaring van de bevol

king inzake de snelle regeneratie van deze 
vegetatie gedeeltelijk haar houding bepaalde. 
Mijn tweede bezoek viel in april van dit 
jaar. Eerst bekeek ik een op het noordwes
ten geëxponeerde helling van enige tiental
len meters hoogte met een inclinatie van 
ongeveer 30°. Aspectbepalend waren zwart-
grauwe staken van 1,5 tot 2,5 m hoogte, 
spookachtige getuigen van de brand van 
1965. Het bleken dode stammen van de 
Boomheide (Erica arhorea). Door hun ste
vigheid, ook na de brand dus, waren zij 
blijven staan en zelfs nu nog waren zij niet 
of met moeite door te breken (fig. 1). 
Hoe men dit hout ontdekt heeft als geschikt 
materiaal voor pijpen (bruyère) was wel 
duidelijk. Deze dode stammen stonden op 
stambases, die iets boven de grond uitsta
ken, met een doorsnede van ongeveer 2 dm, 
die in leven waren gebleven en waaruit zich 
nieuwe uitlopers hadden ontwikkeld. Deze 
hadden een hoogte van 8 dm bereikt en de 
vertakkingen wezen op een leeftijd van drie 
jaar, met een groei in het eerste jaar van 
6 dm. Zij stonden in bloei. De geprojec
teerde bedekking schatte ik op 5%. Veel 
hoger opgeschoten, soms tot 2,5 m, waren 
de nieuwe uitlopers van de Aardbeiboom 
(Arbutus unedo) (fig. 1). Ook zij bleken 3 
jaar oud en waren eveneens uitgelopen uit 
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