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Al ruim honderd jaar zijn de bossen op Texel sterk in ontwikke-
ling. Vele planten, insecten en vogels arriveerden en sommige 
zijn weer op hun retour. Planten en ongevleugelde kleine dieren 
verschenen soms door toedoen van de mens, maar het komen en 
gaan van insecten en vogels is voor 99% spontaan.

In Texelse naaldbossen komen kruiden van zure bodems voor. Op-
vallend zijn brede stekelvaren en de kamperfoelie, bijvoorbeeld 
rond Gerritsland en in ander meer open bos. Nu in de laatste 20-30 
jaar naaldhout steeds meer plaats maakt voor loofhout, ontstaan 
gemengde bossen van eiken, berken, beuken en naaldhout. Waar 
dood hout blijft liggen ontwikkelt zich een rijk insectenleven, ook 
mossen en varens nemen toe. In open bos staat veel braam en lijs-
terbes. Waar veel licht op de bosbodem valt, zoals in delen van de 
Everste Koog, komt struikhei in de ondergroei voor. Door stormen 
ging hier in de jaren 70 veel naaldbos tegen de vlakte, wat deels is 
opgevangen door de aanplant van jonge loofboompjes. Vooral in 
uitgespaarde open plekken en brede bermen staat nu veel struikhei.
Op enkele plaatsen staan veel bolgewassen (stinzeplanten). In de 
omgeving van de Botgras- en Tureluursweg bloeien in het vroege 
voorjaar massaal sneeuwklokjes. Bosanemoontjes, gevlekte dove-
netel en de zich makkelijk verspreidende vingerhelmbloem zijn 
vooral in de vochtiger loofbossen te vinden. Ook de ‘wilde’ hyacint, 
net als het sneeuwklokje uitgeplant, groeit tegenwoordig in grote 
delen van het bos. Het speenkruid dat in oude veldjes tussen de 
sneeuwklokjes staat is niet inheems, maar een onbedoeld geïmpor-
teerde ondersoort uit Frankrijk: ze maken geen knolletjes. Ook een 
aparte soort als de Turkse lelie is uitgezaaid.
 
Meegenomen overkanters en spontane verschijningen
Van de meer algemene planten van bos en bosrand is een groot deel 
kolonist. Er zijn heel aardige bosplanten het Marsdiep over gehol-
pen met de aanvoer van sneeuwklokjes en boshyacintjes: o.a. bos-
anemoon, daslook (de laatste jaren ook langs paden gevonden, wat 
aanplant doet vermoeden), Italiaanse aronskelk, gewone en knik-
kende vogelmelk, sterhyacint, vingerhelmbloem en muskuskruid, 
ook door Jan Wolkers geplant in zijn tuin aan de Rozendijk. Soorten 
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Sneeuwklokjes en slakken  Al rond 1930 verpachtte Staatsbosbeheer enkele 
percelen voor de teelt van sneeuwklokjes. In het begin van de jaren 50 trok een 
aantal Texelse bollenkwekers naar de bovenloop van de Loire in Frankrijk om 
daar in de bossen sneeuwklokjes te rooien en op te kopen van zigeuners. Deze 
sneeuwklokjes werden in loofhoutpercelen, gepacht van Staatsbosbeheer, 
uitgezet en verder gekweekt. Aanvankelijk werden deze percelen met kalkam-
monsalpeter bemest en met chemische middelen bespoten tegen brandne-
tels. Eind 20e eeuw is de verpachting gestopt; de bollenboeren rooiden hun 
sneeuwklokjes, maar een deel bleef achter en vermeerderde zich, samen met 
een aantal andere uit Frankrijk aangevoerde ‘adventieven’ en, heel verrassend, 
ook drie zuidelijke slakkensoorten: gladde spoelhoren, gekielde spoelhoren 
en het genaveld tonnetje. Tezamen met de drie zuidelijke soorten zijn nog 
twee uit ons land bekende, minder algemene slakken meegekomen: de vale 
spoelhoren en de bruine bosslak die vaak opvallend oranje is. 
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fitis houdt van loofbosranden en meer open bossen. Tuinfluiters 
zitten vooral in bossen met veel struiken. De boompieper vereist 
een meer open leefgebied en broedt veel in de overgangen van bos 
en duin, net als de gekraagde roodstaart. De verstoringsgevoelige 
houtsnip broedt vooral in percelen die volledig uit loofhout be-
staan. Heggemus en zomertortel gaan de laatste jaren achteruit.
De vogelrijkdom van monotone, dichte naaldbossen is beperkt, 
toch is een aantal soorten gebonden aan naaldbos: goudhaantje, 
zwarte mees en kruisbek. De kruisbek, een invasievogel die ons 
land soms in groten getale bezoekt, broedde er  de afgelopen jaren 
sporadisch. De ransuil geeft, bij een keuze tussen loof- of naald-
hout, aan het laatste de voorkeur. Ook de boomkruiper prefereert 
naaldbos want in de ruwe schors van dennen is ook ’s winters eten 
te halen. 
De vogelrijkdom in naaldbossen neemt toe wanneer er zich een 
rijke ondergroei ontwikkelt met loofhout, struiken en kruiden. In 
dit type bos zit veel winterkoning, roodborst en merel. In loofbos 
maar vooral in gemengd bos komen veel meer vogels voor, bijvoor-
beeld zwartkop, spotvogel, boomkruiper, tjiftjaf en gaai. Spotvogel 
en braamsluiper broeden nauwelijks in het bos en zijn alleen langs 
de randen bij woonhuizen te horen.

Vogels die kwamen en weer verdwenen 
Honderden vogelaars doen regelmatig waarnemingen, waardoor er 
veel bekend is over het komen en gaan van soorten. De fluiter, een 
typische bosvogel, bereikte het eiland in de jaren 50, grote bonte 
specht in 1962 en staartmees (na enkele pogingen vanaf 1957) defi-
nitief in 1972.
Niet elke bosvogel die op Texel komt broeden is een blijvertje: klei-
ne barmsijs en geelgors verschenen en gingen weer. De boomleeu-
werik kwam en is anno 2012 bijna verdwenen. Door het kappen van 
naaldbos is het niet ondenkbaar dat ook  zwarte mees en goud-
haantje zullen verdwijnen. Sinds 1998 verdween de wielewaal en de 
gekraagde roodstaart staat op het punt zijn voorbeeld te volgen. 
Succesvol waren buizerd, sperwer en havik (zie ook pag. 83). Van-
wege de havik is de ekster in het bos nog slechts met enkele paren 
present. Ze trekken, om risico’s te vermijden, naar bebouwing en 
campings waar de havik niet snel opduikt.

als vingerhoedskruid en kievitsbloem verschenen eveneens door 
mensenhand. 
Bij sommige planten is het aannemelijk dat ze op eigen kracht kwa-
men: als het bos maar oud genoeg wordt. De meeste kans maken 
sporenplanten zoals varens, soorten met stoffijn zaad zoals orchi-
deeën of pluizen (windverspreiders) en soorten met bessen (vogel-
verspreiders).
Het is een mooie lange lijst van spontane verschijningen: adelaars-
varen, drienerfmuur, geel nagelkruid, ijle zegge, knopig helmkruid, 
reuzenzwenkgras, robertskruid en schaduwgras, allemaal al voor 
1950. Na 1950 kwam de rankende helmbloem (overal in Nederland-
se bossen toegenomen) en na 1975 volgden boskortsteel (rond 
1995), bosgierstgras en, o.a. in sneeuwklokjesbos, het mogelijk al 
eerder verschenen maar niet gesignaleerde groot heksenkruid.
Enkele uit het bos bekende planten verdwenen ook weer: de gebo-
gen driehoeksvaren en het (aangeplante) Haarlems klokkenspel.

Bosvogels
Veel algemene bosvogelsoorten zijn inmiddels thuis in alle typen 
bos: koolmees, merel, vink, houtduif en tjiftjaf. Roodborst en 
zwartkop zijn sterk toegenomen door meer loofbos en ondergroei. 
Deze soorten namen overigens in heel Nederland sterk in aantal 
toe. In de Dennen broeden ruim 50 vogelsoorten. Naast onder-
staande Top tien ook  zanglijster, grauwe vliegenvanger, groenling 
en tuinfluiter met vele tientallen paren. 
Het aantal broedende dieren fluctueert sterk: in 1965 broedden er 36 
paren van het roodborstje, tegen 280 paren in 2009. In 1974 waren 
er 430 paren van de fitis, anno 2012 ruim een vijfde deel hiervan. De 

Ontbrekende vogels en vestigingspogingen
Opvallend is dat, ondanks het feit dat de Dennen zo’n 100 jaar oud 
zijn, nog steeds een aantal typische standvogels van bos ontbreekt. 
Zo ontbreken bijvoorbeeld kuifmees (een naaldbosvogel), glans-
kop, matkop en boomklever, als gevolg van de geïsoleerde ligging 
van Texel. Vogels zijn spreekwoordelijk mobiel maar juist bosvogels 
zijn relatief honkvast. Er moet echt een goede reden zijn om een 
zeegat over te steken. Ook bosuilen ontbreken en er zijn incidentele 
broedgevallen van de appelvink. Diverse spechten – de groene, de 
kleine bonte en de zwarte – zijn alleen waargenomen als dwaalgas-
ten, nooit broedend. It takes two to tango: een vestigingspoging 
van voorjaar 1987 tot april 1991 door een mannetje zwarte specht 
leidde bij gebrek aan partner tot niets. Een door deze specht gehakt 
hol is tijdelijk door een rondzwervende geelkuifkaketoe bewoond, 
eveneens zonder blijvende gevolgen voor de Texelse vogelstand.

Top tien: de meest voorkomende broedvogels in 500 ha bos (2009)

winterkoning (295) koolmees (161) 

roodborst (280) tjiftjaf (141)

houtduif (246) zwartkop (109)

merel (232) fitis (87)

vink (210) pimpelmees (81)

V.l.n.r. zwartkop, houtsnip, dubbelloof, bosanemonen en roodborst

V.l.n.r.  bruine wegslak,  gekielde spoelhoren, gladde spoelhoren, 
genaveld tonnetje, vale spoelhoren
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