Juni
Het is alweer juni, de zomermaand, de maand waarin de zomer van 2022 begint. We krijgen in
deze maand de kortste nacht en de langste dag van dit jaar en daarna beginnen de dagen weer te
korten en de nachten weer te lengen. Nu kunnen we genieten van de natuur op zijn mooist.
Daar heb ik de voorlaatste week van mei volop kunnen genieten in een van de of misschien wel
het mooist natuurreservaat van Nederland: Schiermonnikoog. Natuurlijk, er zijn heel veel mooie
natuurgebieden ook in Nederland, denk maar aan het Kempenbroek, maar Schiermonnikoog is
toch wel heel apart.
Het is een van de Waddeneilanden en de naam betekent “eiland van de schiere (grijze) monniken.
Het is, en dat is voor natuurliefhebbers werkelijk heerlijk, autovrij.
Er rijden natuurlijk wel enkele auto’s maar als bezoeker moet je de auto netjes in Lauwersoog
laten staan. Dat maakt fietsen en wandelen heel relaxt.
Het is een klein eiland en op dat kleine eiland kun je op korte afstand van elkaar een aantal heel
verschillende biotopen vinden: het wad, de duinen, de kwelders, weilanden, bos en duinen.

Veel verschillende biotopen betekent ook een hele grote verscheidenheid aan planten en dieren
en dan vooral vogels.
Hoewel en ook veel planten zeker aan de randen van het wad staat is het toch in eerste instantie
een vogelparadijs. Zittend aan de rand van het wad, op de dijk en uit de wind waan je je als
vogelaar in het paradijs.
Scholeksters, tureluurs, bontbekplevieren, kieviten, bergeenden, rotganzen, rietganzen of grauwe
ganzen (ik kan ze niet uit elkaar houden), grutto’s en dan overvliegende aalscholvers, lepelaars en
boerenzwaluwen en ook diverse meeuwen (die ik ook niet allemaal uit elkaar kan houden) en in

de verte ook nog de jodelende roep van een wulp. Ja, het koste moeite om op te staan en verder
te gaan.
Wat verder op het eiland opviel, deze keer tenminste, zijn de vele meidoorns. Ze stonden toen wij
er waren allemaal in bloei. Wij kennen hier de meidoorn met witte bloemen en een enkele keer de
aangeplante rode vorm. Op Schiermonnikoog zag ik ook veelvuldig een tussen vorm, wit met een
roodachtig randje. Een prachtige plant.

Ik denk dat veel van die meidoorns door de vogels uitgezaaid zijn. Dit in tegenstelling tot de
appelboompjes of struikjes die ook wel her en der in de bermen ziet staan. Die zouden daar zijn
gekomen doordat toeristen onderweg een appeltje eten en dan het klokhuis weggooien. En soms
komt dan uit een pitje een appelboompje. Dat gebeurt niet makkelijk maar met heel, heel veel
toeristen, heb je ook heel veel klokhuizen.

Sta je zo naar al die bloeiende struiken te kijken, dan komt er opeens een grote roofvogel in je
blikveld: de bruine kiekendief. Ik heb elke dag zowel het mannetje als het vrouwtje door de duinen
en in de kwelders zien jagen. Een prachtig gezicht.
Wandelen door de kwelders zag ik weer wat anders: zingende leeuweriken, nou dat is jaren
geleden dat ik die heb gezien en gehoord. Zittend op een bankje bij de eendenkooi zag ik opeens
een huiszwaluw voorbij vliegen. Na enig zoeken vond ik zijn nest onder de dakrand. Dat was heel
lang geleden dat ik zoiets had gezien. Wandelend over het eiland heb ik ook op een stuk of 7 à 8
plaatsen de nachtegaal horen zingen, volop en diverse exemplaren tegen elkaar op.
Ook plantenliefhebbers komen op Schiermonnikoog aan hun trekken. Dit jaar was het lang te
droog geweest, dus orchideeën hebben we niet gezien, maar op eerder bezoeken! Velden die
paar zien van de gevlekte orchis met grote plekken moeraswespenorchis daartussen. Je kunt je
geluk niet op. Dit jaar heb ik wel op twee vochtige plaatsen, een in de kwelder en een in de duinen
het moeraskartelblad gezien.

Tenslotte, op de laatste dag wandelen door de duinen hoorde ik een paar stenen tegen elkaar
slaan: de roep van de roodborsttapuit en even later zowel mannetje als vrouwtje gezien.

U ziet wel, om iets moois te zien, hoeft u niet ver te reizen, niet uren in de rij op Schiphol te staan
maar gewoon in eigen land te blijven maar wel in het uiterste noordelijke puntje.
Herman Beuvens
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