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Jaarverslag 1975 van de subgroep Zuidelijk-Flevoland

Vergaderingen

Tellingen

In april is er diepgaand gediscussieerd over de doelstelling van de sub-

groep, het probleem van de verwerking van de telgegevens van de laatste

2 jaren en hot nut van het tellen van de dljkkant en de Gooikust-kant.

Geconcludeerd werd dat de tellingen voortgang moesten blijven vinden en

waarbij nieuwe afspraken werden gemaakt in verband met het perfektione-

ren van de betrouwbaarheid van de waarnemingen.

In september besloot de subgroep zich beschikbaar te stellen voor water-

wildtellingen in ons deel van het IJsselnoergebied, dat een onderdeel

uitmaakt van het gehele IJsselmeergebied, dat onder auspicieën van de hr,

R, van der Wal te Amsterdam, éénmaal per maand wordt geteld,.
De tellingen bestrijken de periode van 20-09-'75 t/m 17-04.-'76, Hiermee

vervallen de 14.-daagse tellingen van de subgroep.

Waarneningen

Er is een teruggang van aantallen én soorten waar te nemen, maar hoe de

samenhang is tussen deze feiten en bijvoorbeeld de toestand van het water,
het fourageren en het overwinteren, is niet geheel duidelijk.
Als de telgegevens zijn uitgewerkt, waarmee de heren Kok en Ploeger druk

doende zijn, kunnen er wellicht neer cönclusies getrokken worden.

Zanddijk

Het betreden van de Zanddijk gebeurde dit jaar zonder vergunning. Na aan-

merkingen van een controleur, zijn in afwachting van een vergunning van

de Dienst der Domeinen in Haarlem, de tellingen van dit gebied gestaakt.

Leden

De heer Koel heeft dit jaar zijn functie als voorzitter van de subgroep

overgedragen aan de heer Ploeger, Overigens bleef het aantal van de le-

den gehandhaafd; wel vond er een wisseling van personen plaats.

de secretaresse van de subgroep

Zuldelijk-Flevoland

A.C. Hartlief

Er zijn dit jaar een viertal bijeenkomsten gehouden, waarin voornamelijk
het vaststellen van tel-data en tellers werd behandeld. De vergaderingen

zijn gehouden op 07-01, 08-04, 09-09 en 04-11. Tweemaal dit jaar is er

een vergadering afgelast in verband met geringe opkomst of het ontbreken

van vergaderruimte. Besloten is niet te vergaderen in de noodschool,daar
de meeste leden in Bussum wonen.


