
Tellingen van Stootvogels in de Flevopolders

Het resultaat van de stootvogoltelling wass
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Dozo cijfors geven aan, dat het'interessant zou zijn cens oen volledige

telling te houden in de Flevolanden. Hot zou oen goed beeld kunnen geven

van hot schadelijk ongedierte (muizen), dat door deze massa stootvogols
wordt verdelgd. Vooral in de omgeving van het vliegveldje van waar do

vlv. :hten worde n'gehouden voor b< spuiting van d© akkers met verdelgingsmid—-
delen.

J.L.M. Bos en F. Rijnja

Wij worden op onze wenken bediend. Naar het schijnt zal de Werkgroep

Midden—Nederland, waarover de heer Jonkers elders schrijft, een vol-

ledige telling houden van de Vogels van Oostelijk-Flevoland, Zoals

zo vaak bij deze spontane acties, bereikte ons het eericht te laat

om alsnog leden in te schakelen bij het tel-werk, We hopen de resul-

ten in cijfers, van Midden-Nederland te ontvangen en te kunnen publi-

ceren.

Op 23 januari hebben wij in een betrekkelijk klein gebied van de Flevôlanden

een telling gehouden van stootvogels. Wij zijn hierbij zeer nauwkeurig te

werk gegaan en de telling valt oerder naar een te lage dan naar een te hoge

kant uit. Het was zwaar bewolkt bij een temperatuur van plm. 2°C. en er

stond een matige Z.O.-wind.

In Zuidelijk-Flevoland werd geteld langs de Zuiddijk tot paal 21 en langs
het gehele Oostvaardersdiep en in Oostelijk-Flevoland langs de volgende
route: Knardijk tot Torenvalkweg (vanaf Lelystad-haven), Torenvalkweg,

Larserweg, Strandgaperweg, Bremerbergweg, bosjes Spijkweg, Lanseringweg tot

Lelystad, vervolgens de wegen naar Lelystad—haven en de Flevocentrale.

Een grote concentratie stootvogels verbleef rondom het vliegveldje. Voorts

stonden op deze stoppelakkers een twintigduizend ganzen.
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