
- 17 – 
 
Familie der sterbladigen (rubiaceae) 
echt walstro (galium verum) 
liggend walstro (galium hercynicum)  
kleefkruid (galium aparine) 

Familie der samengesteldbloemigen (compositae) 
echt bitterkruid (picris hieracioides) 
paardebloem (taraxacum) de verschillende species zijn in dit kader nog 
                        niet als zodanig onderscheiden. 
jacobskruiskruid (senecio jacobaea var.flosculesus) 
gewoon duizendblad (achillea millefolium) 
alsemambrosia (ambrosia artemisifolia) 
madeliefje (bellis perennis) 
schermhavikskruid (hieracium umbellatum) 
herfstleeuwetand (leotodon autumnalis) 
bijvoet (artemisia vulgaris) 
bleekgele droogbloem (gnaphalium luteo-album) 
gewone klis (arctium pubens) 
gewone melkdistel (sonchus oleraceus) 
akkermelkdistel (sonchus arvensis) 
speerdistel (cirsium vulgare) 
akkerdistel (cirsium arvense) 
kruldistel (carduus crispus) 

Zoals uit het hierboven staande overzicht blijkt, zijn er nu reeds een  
129-tal plantensoorten aan te treffen op het golfbadterrein, een gebied  
dat nog geen jaar geleden goeddeels braak lag. Dit wekt ongetwijfeld ver- 
wachtingen voor de toekomst. Evenwel moet worden bedacht, dat een aantal soorten 
behoort tot de zogenaamde pioniersvegetatie, een vegetatie, die bij voor- 
keur te vinden is op plaatsen, die telkenmale in beroering worden gebracht.  
Naar verwachting zal een deel van deze vegetatie binnenkort weer verdwijnen. 
Daarentegen komen er vele nieuwe levenskansen voor plantensoorten, die zich  
wat meer in een tot rust gekomen milieu thuis voelen. Kortom, binnen de plan-
tenwereld op het golfbadterrein zullen nog de nodige verrassingen te verwach- 
ten zijn. Het ligt in ieder geval in onze bedoeling ook in de toekomst regel- 
matig verslag over dit terrein uit te brengen. 
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VLIEGRAMP  

In de Noord-Schotse plaats Mackrahanish ontkwam 18 november j.l. een marine- 
piloot van een tweemotorige Brequet Atlantic ternauwernood aan een vliegramp.  
Toen de piloot wilde landen, hadden juist een grote hoeveelheid zilver- 
meeuwen de landingsbaan als rustplaats gekozen. Erg onhandig van ze, want  
+ 300 vogels sneuvelden door de landing. 
Verantwoordelijk is de vliegbasis, want die is ernstig in gebreke gebleven.  
Zij hadden geen toestemming mogen verlenen voor een landing, als de landings- 
baan bezet was door meeuwen. De Brequet Atlantic, een 42 ton wegend onderzee-
bootbestrijdingsvliegtuig van 30 miljoen, liep een schade op van ƒ 300,000,-- 
De 2 motoren van ƒ 1½  miljoen elk, bleven verrassenderwijs onbeschadigd.  
Wel zaten zij vol bloed en meeuwen. Foto's vertoonden complete vogelafdruk- 
ken in romp en remflappen. Enkele 'pechvogels' waren zelfs dwars door het  
metaal gegaan. 
Een erg kostbaar grapje voor de marine. Eén troost: In Amerika brandde er  
door een zelfde ongeluk een vliegtuig compleet uit. 
Als u het mij vraagt, zullen directeuren van vliegtuigmaatschappijen waar- 
schijnlijk geen lid zijn van een vogelvereniging!! 
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