
Nieuwe uitgaven

Het Laegieskamp- eenvergeten na-

tuurgebied.

Inventarisaties 1972 - avifaunis-

tische gegevens van enkele Gooige

heidevelden.

De in hei voorjaar van 1972 gehou-
den inventarisaties op de Blaricum-

merheide, de Tafelbergheide, de

Franse Kaxnpheide, do Bussummerheide

de Westerheide, de Zuiderheide en

de Hoomeboegseheide zijn in dit

rapport samengevat. De inventarisa-

tiegegevens zijn voorzien van aan-

tekeningen omtrent eigendom en be-

heer van de terreinen, de methode

van inventarisatie, de broedvogels

vroeger en nu, de recreatie-invloe-

den en -effecten en een samenvat-

ting en conclusie.

Het gehele rapport omvat 18 pagina fe

Prijs: ƒ2,25 bij afhalen; ƒ3,25 bij

toezending.

De rapporten zijn verkrijgbaar bij

J,Klein, Zwaardemakerstraat 12,

Bussum, tel, 02159-13389. Bestel-

lingen kunnen ook geschieden door

overschrijving van het verschuldig-
de bedrag op postgirorekening nr.

2529179 t.n.v. de penningmeester

vande Vogelwerkgroep "Kot Gooi e.oV

te Hilversum; of op de rekening van

de,W/G Het Gooi e.o. bij do Algeme-

ne Bank Nederland, Hilversum, giro

328587 of de Coöperatieve Raiffei-

senbank te Hilversum, giro 368387,
rek.nr. 32.82,96.880.

Nestkastenhandlelding.

Een zeer praktisch en buitengewoon

leerzaam boekje is door de gezame-

lijke Jeugdbonden uitgegeven t.b.v.

het nestkastenwerk. Allerlei nutti-

ge tips en wetenswaardigheden die

betrekking hebben op het controle-

ren, maken, e.d. van nestkasten,

zijn hierin gebundeld. Een vraag-

baak voor de nestkastoontx-oleür en

zoker ook voor ieder die iets meer

van onze holenbroeders wil weten, U

kunt dit,.- 120 pagina's tollende

werkje bestellen voor ƒ 2,50 bij de

subgroep Nestkasten door storting-
van het verschuldigde bedrag op'
postgironr. 2528494, t.n.v. R.G.

Moolenbeek, Erfgppiersstraat 597 te

Hilversum.

In dit 35 pagina’s groot rapport,

uitgegeven door de Vogelwerkgroep
“Het Gooi e.o.” en het Instituut

voor Natuurbeschermingseducatie afd

het Gooi, wordt uitvoerig aandacht

geschonken aan de situatie met be-

trekking van dit unieke natuurter-

reintje. Besproken wordt: de lig-

ging en terreinbeschrijving, de bo-

demgesteldheid en waterhuishouding,

eigendom en beheer, korte schets

van de historie, enkele planologi-

sche overwegingen, de flora, de

avifauna, de mammalia (=zoogdieren,

Red.), de recreatie, particuliere
initiatieven en conclusies en aan-

bevelingen.

Prijs : ƒ 3,- bij afhalen; ƒ 4,- bij

toezending.
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