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Nieuws van de JEUGDCLUB 
 
 
Een groot aantal jeugdleden is mee geweest naar Vlieland op 9,10 en 11 sep- 
tember. 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 plan- 
ten gewijzigd. Zo werd de plant die vroeger Leverkruid heette, voortaan Ko-  
ninginnekruid genoemd en zo werd ook besloten dat Knopig Vetmuur in het ver- 
volg 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 over- 
heerlijk is. Voor mensen die hun bessen nog niet verwerkt hebben, is een re- 
cept beschikbaar! 
 

Coby van Dijk 
 

-------------- 
 
Vogellijst van Vlieland: 9-11 september 1983, samengesteld door Annet Lindhout 
 
onderweg naar Vlieland: Zw.zeeëend Stormmeeuw Zw.Ruiter 
Knobbelzwaan Eidereend Visdiefje Groenpootruiter 
Toppereend Bergeend Dwergstern Scholekster 
Waterhoen Smient Kl.Jager Witte Scholekster! 
Dwergmeeuw (afsl.dijk) Pijlstaart Rotgans Zilverplevier 
Fuut       (idem) Kuifeend Waterral Bontbekplevier 
Aalscholver(op boot) Krakeend Lepelaar Goudplevier 
Wulp Wintertaling Kluut Bonte strandloper 
Visdiefje Kokmeeuw Wulp Steenloper 
 Kl.Mantelmeeuw Tureluur Kanoetstrandloper 
Op Vlieland zelf: Gr.Mantelmeenw Grutto Drieteenstrandloper 
Wilde eend Zilvermeeuw Rosse grutto Jan van Gent 
Slobeend (veel dode Bl.Reiger Buizerd 
Fuut jonge meeuwen) Witgatje Bl.Kiekendief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




