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Het Vogeljaar biedt u aan:

□ ingebonJen jaargangen 1987-1988 en

1989-1990, per stuk in originele band f 59,95

bestelling per twee tegelijk f 112,50
□ insteekbanden voor twee jaargangen

(voorkomt zoekraken van losse nummers)

f 18,50

□ er zijn nog voor verzamelaars veertien-

daagse vogelkalenders met zowel Neder-

landse als met Franse tekst uit beperkte

voorraad leverbaar

□ hiervoor gelieve u contact op te nemen

met W.A. Werkman, Bellaertsstraat 16, 6721

WB Bennekom, 08389 - 17 024 (na 1 oktober

1991: W.A. Werkman, Boterbloemstraat 20,

5321 RR Hedel, 04199-1967)
□ overmakingen onder vermelding van hel

gewenste op postgirorekening 964 472 ten

name van 'Het Vogeljaar’, Bennekom (per 1

oktober: Hedel)

□ originele linnen bandjes voor de jaargan-

gen 1978-1988 en 1989-1990 (groen) inclusief

verzendkosten per stuk f 24,95
□ bestelling per twee tegelijk (geef er één

cadeau) f 44,90



101 Vragen over trekvogels

Met de komst van het najaar komt ook de vogel-
trek weer op gang. De toenemende belangstel-

ling voor de trek van de vogels is zeer

verheugend, De auteurs geven op 101 veel ge-

uite vragen over de vogeltrek een antwoord.

Een geschikt boekje om te gebruiken bij vogel-

cursussen, maar ook voor natuurgidsen, school-

projecten en geïnteresseerde vogelaars. Vanaf

september is het boekje verkrijgbaar bij de uitge-

breide boekhandelaren.

Pierre Maréchal & Jaap Taapken: 101 Vragen over trek-

vogels. 100 bladzijden met tekeningen van Maarten

Smit (1991). Uitg. Reaal Uitgevers (Ecoboek), postbus

376, 2160 AJ Lisse, prijs f 16,50.

Rectificatie

De onderschriften van de grafieken op bladzij-
den 113 en 114 zijn, zoals onze nauwkeurige le-

zers zeker al hebben opgemerkt, tot onze grote

spijt verwisseld.

Op bladzijde 123 van het vorige nummer vervalt

de tekst te beginnen in het midden van de 17de

regel van boven van de rechterkolom 'vooral

wanneer 'Natuurmonumenten' uitgesproken in

'natuurterreinen’ nestkasten gaat verwijderen’.


