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Ontvangen literatuur

Stichting “Het Noordhollandsch Land-

schap”, jaarverslag over 1972.

Verslag Vogelstudie 1972 van het Con-

tactorgaan voor Vogelstudie van de KMV,

Lijst contactadressen - Jaarverslag con-

tactorgaan - Verslagen over trekonder-

zoek, inspectie natuurbehoud Staatsbos-

beheer, broedvogelonderzoek, nestkaston-

derzoek, sociologisch en oecologisch on-

derzoek vogelbevolkingen - Broedvogelin-

ventarisatios 1973 - Verslagen van 26

vogelwerkgroepen.

Botshol.

Inventarisatiegegevens van Ad Hartog c.s

over de periode 1 sept. 1971 t/m 31 aug.

1972; het verslag omvat 58 pagina's w.o,

16 kaarten met territoriumaanduidingen.

Mededelingenblad KNNV-VWG Amsterdam, 11e

jrg,, nr. 1, maart 1973.

Inventarisatie van de Ronde Hoep 1972 -

Een kwarteeuw avifauna van de rioolwa-

terzuiveringsinrichting west - Verslag
excursie Schiermonnikoog okt. 1972 -

Waarnemingen in het Amsterdamse ,Bos, Ie

kwartaal 1973 - Waarnemingen in de Ara-

stelveense parken.

De Strandloper, orgaan van de ver, voor

natuur- en vogelbescherming "Noordwijk",
5e jrg., nr. 2, maart 1973.

De trek over zee vergeleken met waarne-

mingen uit 1918 - Waarnemingen nov, 1972
t/m februari 1973.

De Wulp, periodieke informatie van de

ver. voor vogelbescherming ”'s-Gravenha-

ge e.0.", 4e jrg., nr. 2, april 1973.

Excursieverslagen - Nijlganzen in en om

Den Haag.

Vanellus, joff. orgaan van de Bond van

Friese Vogelbeschermingswachten.
26e jrg., nr. 3, maart 1973.

De goudplevierenvangst - Overzicht

wachtgebieden 1972 - Overwinterende

Grote Bonte Spechten in en rond Leeu-

warden,

26c jrg., nr -

,
april 1973.

Wolhandkrabben nu en in het verleden I

- Onderling toilet maken bij Meerkoeten

- Grote Lijster en Maretak - Opschorten
en herwaarderen technische ingrepen in

het landschap bepleit.

26e jrg, nr. 5, mei 1973.

Wolhandkrabben nu en in het verleden II

- Schade aan Gele Plomp door Meerkoet -

Waarneming van een Sperweruil - Bijzon-
dere waarnemingen - Verslag van de jaar-

vergadering 1973 - Het Priesch Natuur-

historisch Museum,

26e jrg., nr, 6, juni 1973.

Het probleem van öe diepontwatering -

Wolhandkrabben nu en in het verled.en 111

- Over spreeuwenpotten - Dagroofvogels

en Uilen in en rond Leeuwarden in het

trekseizoen 1972/1973 - De V/espendief -

Bijzondere waarnemingen - Jaarvergade-

ring It Fryske Gea - Vijftig jaar

Priesch Natuurhistorisch Museum - Blauwe

Reiger vist vanaf paal.

De_Pieper, maandblad van de WVG "Noord-

hollands Noorderkwartier.

12e jrg,, nr, 3, maart 1973.

Passage van. zee- en kustvogels in de

herfst 1972 - Mortaliteit en broedsucces

bij de Kolgans,

12e. jrg,, nr. 4, april 1973.

De jacht op Texel - Roofvogelstand in de

A.ïï,duinen 1972 - De Distelvink (=Putter

-Red.) in de Zaanstreek - Veldwaarnemin-

gen.

12e jrg,, nr. 5, mei 1973.

Vragen rond de geringe aanwas van Eiders

en Bergeenden op Vlieland I,

12e jrg., nr. 6, juni/juli 1973.

Vragen rond de geringe aanwas van Elders

en Bergeenden op Vlieland II - De Zwarte

Kraai en Ekster als broedvogel op Texel

- Veldwaarnemingen.

Overzicht activiteiten in het verslag-
jaar - Verslag over de 14 terneinen van

de stichting.
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De Pitis, med, blad VWG Haarlem,

9e jrg,, nr. 2, april 1973.

Dé Avifauna van west-Nederland en het

atlasprojecc - Inventarisatiegegevens

van de Heksloot 1972.

9e jrg., nr. 3, juni 1973.

Broedyogelinventarisatie 1972 van het

Jachtduin e,o, - De Kleine Mantelmoeuw

voor het eerst broedend in de A.W,duinen

- Broedvogelverslag Elswout 1972 - Nast-

kastverslag idem - Het gedrag van vogels
- Over het broeden van de. Kuifeend in de

A,W,duinen in 1972 - Veldwaarnemingen -

Terugmeldingen uit Zuid-Kennemerland.

De Tjiftjaf, orgaan van de VWG van C.en

K, J.N., 13e jrg,, ilr. 2.

Stookolieslaoixuu. xers op Vlieland - Ge-

dragtsoeschrijvxag van zangvogels - Welk

gedrag wijst op het broeden van een

soort? - Bijzondere waarnemingen.

52Ï_Y2£2iii®5i> 21e 3r 6»f 3.,. juni' 73.

De Blauwe Reiger in Nederland.,.wel of

wee II - Roeken gevraagd - Ganzen in

Noord-Groningen in het winterseizoen

1971/1972 - Vogelen aan de Bosporus -

Waarom vinden wij vogels mooi? - Invloed

van bestrijdingsmiddelen,

- (afgesloten 18 juli 1973)


