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Subgroep Zuidelijk-Flevoland

Activiteiten in 1983

-Nestkasten : ca. 20 kasten zijn weer gecontroleerd. Wij hebben nogal wat

last gehad van diefstal van de kasten.

-Tellingen : 1. S0V0N Het is ons gelukt om met goed resultaat het

SOVON-project voor winter en trekvogels in

oktober af te sluiten,

2. Waterwild Maandelijks werd er bij het Gooimeer van de

"Dode Hond" tot de Hollandse Brug geteld.
3. Stootvogels In januari werd in geheel Z.F. geteld.

4. Penologie Voorjaars-fenologie werd nauwkeurig bijgehouden.
5. Herfsttrek

Er werd ca. 40 keer geteld Dij de Hollandse

Brug.

Verslag hiervan komt in "de Korhaan"

-Vogelcursus : Er werden twee vogelcursussen georganiseerd voor ca. 50 mensen

Dit gebeurde in samenwerking met Bureau Natuureducatie van de

ZIJP.

-Excursies : Als vervolg op de vogelcursus werden 5 introductie-excursies

georganiseerd.

Tevens werd meegewerkt aan een t.v.-programma over botulisme

van de regionale t.v. in Dronten.

Voor het NIVON-Almere werd een lezing met daarbij aansluitend

een excursie gehouden.
-Dia-avonden : Er werd een thema-dia-avond gehouden over zangvogels.

-Ringen : In het voorjaar werden ca. 100 vogels geringd.

-Vogeltuin : In samenwerking met de RIJP werden plannen gemaakt om langs de

Hoge vaart een vogeltuin met een oeverzwaluwenwand te creeren.

-Waarnemingen-

systeem/archief : In onze ruimte in het Natuureducatiecentrum van de ZIJP zijn wij

bezig met het opzetten van een archief met bibliotheek dat in

toekomst een basis kan gaan vormen vooreen avifauna van

Zuidelijk Flevoland.

Ger Blok

In het begin van 1983 hebben wij introductie-excursies georganiseerd voor mensen

die de vogelcursus bij ons hebben gevolgd. Hiernaast is er veel tijd besteed aan

het maken van plannen voor onze “Vogeltuin” en aan het onderzoek naar de herfst-

trek bij de Hollands brug. In de laatste maanden van het jaar werd de tijd geheel
besteed aan het inrichten van ons nieuwe onderkomen in het Natuureducatiecentrum

van de ZYP en het opzetten van ons archief.

De subgroep bestaat momenteel uit 10 leden.


