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Nieuws van de JEUGDCLUB

Een groot aantal jeugdleden is mee geweest naar Vlieland op 9,10 en 11 september. Een tweetal verslagjes hieronder getuigt hiervan.
Iets over de planten op Vlieland.
Op Vlieland was de zoutwaterflora met Zeekraal, Zeealsem en Lamsoor niet zo
sterk ontwikkeld. Misschien komt dit doordat de kust een andere vorm heeft
dan op Terschelling, waar de duinen aan de Noordzeekant verder landinwaarts
liggen en het water verder landinwaarts kan komen.
Men vond in het binnenduin een mooie vindplaats van Parnassia die men dan
ook veel fotografeerde. Ook stond daar vlakbij Strandduizendguldenkruid en
Krielparnassia. Krielparnassia is geen familie van de Parnassia maar een lid
van de Vetmuurfamilie. Vroeger heette het Knopig Vetmuur (Sagina nodosa), maar
een aantal jaren geleden zijn de namen van een heel stel Nederlandse planten gewijzigd. Zo werd de plant die vroeger Leverkruid heette, voortaan Koninginnekruid genoemd en zo werd ook besloten dat Knopig Vetmuur in het vervolg Krielparnassia zou heten.
Verder stond daar nog Rode Ogentroots en Zeepostelein. Een bijzondere vondst
was een aantal nog bloeiende Moeraswespenorchissen direct achter de eerste
duinenrij. Op het eiland groeide ook veel Lepeltjesheide, beter bekend als
Cranberries.
De bessen werden dan ook in grote hoeveelheden geplukt !
Wim Brama
Hoewel sommige jeugdleden wat sceptisch tegenover de nog onrijpe Cranberries
stonden, kan ik meedelen, dat de jam die ik er inmiddels van gekookt heb overheerlijk is. Voor mensen die hun bessen nog niet verwerkt hebben, is een recept beschikbaar!
Coby van Dijk
-------------Vogellijst van Vlieland: 9-11 september 1983, samengesteld door Annet Lindhout
onderweg naar Vlieland:
Knobbelzwaan
Toppereend
Waterhoen
Dwergmeeuw (afsl.dijk)
Fuut
(idem)
Aalscholver(op boot)
Wulp
Visdiefje
Op Vlieland zelf:
Wilde eend
Slobeend
Fuut

Zw.zeeëend
Eidereend
Bergeend
Smient
Pijlstaart
Kuifeend
Krakeend
Wintertaling
Kokmeeuw
Kl.Mantelmeeuw
Gr.Mantelmeenw
Zilvermeeuw
(veel dode
jonge meeuwen)

Stormmeeuw
Visdiefje
Dwergstern
Kl.Jager
Rotgans
Waterral
Lepelaar
Kluut
Wulp
Tureluur
Grutto
Rosse grutto
Bl.Reiger
Witgatje

Zw.Ruiter
Groenpootruiter
Scholekster
Witte Scholekster!
Zilverplevier
Bontbekplevier
Goudplevier
Bonte strandloper
Steenloper
Kanoetstrandloper
Drieteenstrandloper
Jan van Gent
Buizerd
Bl.Kiekendief
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Vervolg vogellijst van Vlieland
Br.Kiekendief
Tortelduif
Boomvalk
Fazant
Kauw
Patrijs
Bone kraai
Koolmees
Zw.Kraai
Pimpelmees
Vlaamse gaai
Goudhaantje
Ekster
Braamsluiper
Houtduif
Winterkoning
Holenduif
Roodborstje

Roodb.tapuit
Tapuit
Paapje
Kneutje
Witte Kwikstaart
Gr.Vliegenvanger
Graspieper
Tuinfluiter
Zwartkop

Vink
Kramsvogel
Huismus
Spreeuw
Merel
Op de terug op de boot:
Visdief
Kleinste Jager !!!!!!

-------------Zaterdag 19 november in de AW-duinen.
Na een tip dat er twee Zeearenden in de AW-duinen zouden zitten, zijn Arnold
Meijer en ik 's ochtend vroeg naar de AW-duinen gegaan. Daar aangekomen zijn
we langs een kanaal naar de meren gelopen, waar in de winter veel watervogels
zijn te zien.
Bij het eerste meer aangekomen zagen we veel Kuifeenden, Tafeleenden en een
paar Brilduikers. Een Buizerd vloog over de bosrand en grote groepen eenden
vlogen door de lucht. We liepen in de richting van de Zwanenplas, maar onze
aandacht werd getrokken door een vreemd geluid komend uit een rietkraag.
Na enige tijd gewacht te hebben, zag Arnold hem, en Waterral. Een Dodaars
dook op vlak naast de rietkraag en een paar Bergeenden kwamen uit een zijslootje gezwommen. Onze eerste Bonte kraai van die dag kwam langs, maar onze grootste belangstelling ging uit naar de Zwanenplas, die we nog steeds
niet bereikt hadden.
We zouden wat gaan eten en over de plas uitkijkend, hoorden we dat Waterrallengeluid weer. En ja hoor, nauwelijks 10 meter bij ons vandaan zaten twee Waterrallen elkaar achterna. Helaas zagen ze ons ook en verdwenen ze in het riet.
De Zwanenplas kwam in zicht; er zwommen grote aantallen Slobeenden, WinterTalingen, Bergeenden, Kuifeenden en een paar Dodaarzen. Twee reeën staken een
open plek over achter de Zwanenplas. We waren van plan rond de Zwanenplas te
lopen, maar achter ons kwamen vrij laag twee zwanen aangevlogen. We dachten
eerst dat het gewone Knobbelzwanen waren, maar na beter gekeken te hebben,
bleken het tot onze vreugde twee Wilde Zwanen te zijn. De twee Wilde Zwanen
landden in een smal kanaaltje aan de westkant van de Zwanenplas. Na een vrij
grote omweg gemaakt te hebben, kwamen we op een punt waar we dat kanaaltje
heel goed konden overzien. Na een half uur hadden we het volgende geien: vele
Wintertalingen, vier Wilde Zwanen, een paar Bergeenden, een enkele Dodaars,
één Waterral en vier Waterrallen gehoord.
Het weer begon een beetje te betrekken en we besloten weer richting huis
te gaan, maar wel langs een andere weg. We liepen langs een meertje met een
vrij grote rietkraag. Daar hoorden we weer enkele Waterrallen schreeuwen en
in het meertje zwommen Toppereenden, Pijlstaarten, Wintertalingen, Kuifeenden,
Bergeenden en een paar Brilduikers. We kwamen deze dag aan een groot aantal
Waterrallen, welgeteld elf! Al met al een ochtend vogelen om tevreden mee
te Zijn!
tekst AB Steenvoorden
tekeningen Arnold Meijer

