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Jaarverslag van de subgroep Zuide-

Flevoland, 1972

1.Ver gadering en

2. Tellingen
De tëïïïngën langs de Z.Plevopol-
derdijk vanaf Muiderberg tot Eem-

mond werden ook dit jaar wekelijks
uitgevoerd. De tellingen van het

afgelopen jaar zijn in gedeelten in
de Korhaan gepubliceerd. Een voor-

lopig rapport van de tellingen over

de laatste jaren is samengesteld en

ter kritiek voorgelegd aan prof.

Voous, Het ligt in de bedoeling het

geheel of gedeeltelijk in Limosa te

laten publiceren.
3. Waarnemingen.
De plannen tot het inventariseren

v*n de broedvogels in het noordelijk

deel van de polder worden ter hand

genomen. De tijdstippen en de wijze

waarop de waarnemingen zullen wor-

den gedaan zullen worden afgestemd

op die van de tellingen langs de

dijk.

4. Almere.

ïn 1972 ïs men in de polder begon-

nen met het opspuiten van het eer-

ste terrein, waarop de start zal

worden gemaakt met de bouw van Al-

mere. Met de aanleg van wegen en

het. verder in cultuur brengen van

de polder langs de dijk heeft het

biotoop een aanmerkelijke verande-

ring ondergaan. Dit komt bij de

tellingen over 1972 dan ook duide-

lijk tot uiting. Via het tijdschrift

"Cultuur R.IJ.P." en langs andere

wegen wordt de subgroep van de be-

langrijkste ontwikkelingsplannen op
de hoogte gehouden. Hierop is al e-

nige malen gereageerd.

5. Gooimeer.

De pionnen 5m te komen tot het doen

van tellingen aan de Gooise kant

van het Gooimeer kregen dit 3 aar

meer vorm, zodat verwacht mag wor-

den dat in 1973 gestart kan worden,

De waarde van de waterwildinventa-

risaties in het Gooimeer zal daar-

mee aanmerkelijk worden vergroot.
6. Vergunningen.
De uitbreiding van het wegennet in

de polder en het steeds meer open-
stellen van weggedeelten maken

eensdeels het hebben van een ver-

gunning minder noodzakelijk. Ander-

zijds wordt de belangrijkheid van

de "binnenlanden*' voor dë subgroep
steeds groter, zodat enige proble-

De leden kwamen in 1972 vijfmaal

bij elkaar nl. op 20-1, 20-3, 1-6,
12-9 en 14-10. Er werd besloten te

streven naar een schema van eenmaal

in de twee maanden en wel op de

tweede dinsdag van de maand. Op
verzoek van het bestuur werd de

naam “commissie” i.v.m. de aard van

de werkzaamheden gewijzigd in “sub-

groep”.

Fuut, Podiceps cristatus.
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men rond hét verkrijgen van de ver-

eiste papieren moesten worden opge-

lost.

7. De leden.

Het aantal leden (12) bleef''ongewij-
zigd. Er hebben wel enige 'wisseling

gen plaats gevonden en er zal ook

i.v.m. de onder punt s...genoemde" ac-

tiviteiten wel enige uitbreiding ■■■

noodzakelijk blijken. , ■■■

De secretaris .van. dë

subgro'öp ■ Z* Flevoland

J. Koel

13.

JAARVERSLAG 1972 controleurs -voge/wet 7936 en ringers


