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Nieuwe uitgaven

Voorjaarstrek bij Breskens in 1997

Ruim dertig bladzijden vol informatie over de

spectaculaire voorjaarstrek bij Breskens met het

accent op 1997 zijn reeds nu te bestellen.

Te bestellen door f 8,- over te maken op giro 76 442 ten

name van RL. Meininger, Vlissingen onder vermelding
van 'Breskens '97' (bij bankoverschrijvingen gaarne vol-

ledig adres vermelden)of f 10,- (Bfr. 200) in een envelop

te zenden aan Peter Meininger, Lisztlaan 5, 4384 KM

Vlissingen, (0118) 67 23 31.

Naamlijst van de vogels van België

De tweede naamlijst van de vogels van België Is

een aanvulling en bewerking van de eerste die In

1995 werd gepubliceerd (zie Het Vogeljaar 45

(5): 229).
Van alle in België waargenomen vogelsoorten

wordt het Euringnummer vermeld, de Neder-

landse, Franse en Latijnse naam en de status. Bij
de broedvogels is het aantal broedparen ver-

meld voor de periode 1989-1994, tenzij anders

vermeld. Ook de periode van doortrek wordt

aangegeven. Een lange lijst van niet aanvaarde

of nog niet onderzochte nieuwe soorten of onder-

soorten besluit deze waardevolle lijst die ook

voor de Nederlandse vogelmensen belangrijke
informatie bevat en niet zelden veel gezoek kan

voorkomen.

Paul Herroelen; Naamlijst van de vogels van België
(soorten, ondersoorten, status en aantal broedparen)
1901-1995 (2de uitgave). Liste des oiseaux de Belgique
1901-1995. 36 bladzijden (1997). Boutersem, eigen be-

heer. Prijs Bfr. 200 (verzending inbegrepen) te zenden

onder omslag aan de auteur P. Herroelen, Leuven-

sesteenweg 347, B-3370 Boutersem, België.

Men kan het beste betalen via een internationaal post-

mandaat (roze kaart), omdat de kosten bij toegezonden

cheques, bank- of girooverschrijvingen bij de uitbeta-

ling in verhouding tot het te betalen bedrag enorm hoog

liggen.

In april 1998 verschijnt het derde ’Breskensboek-

je’ dat is samengesteld door Sander Lili, Peter

Meininger en Pim Wols (zie ook Het Vogeljaar44

(3): 128 & 45 (2): 93).

Er zijn onder meer berichten opgenomen over

de geschiedenis van de telpost bij Breskens,

jaartotalen en fenologie 1990-1997, dagrecords,
de voorjaarstrek in 1997 en speciale hoofdstuk-

ken over de trek van ’gele kwikstaarten’, topda-

gen gememoreerd en dergelijke. Bovendien wor-

den tarieven en vertrektijden van het veer

Vlissingen-Breskens vermeld en andere bruik-

bare informatie.


