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Ontvangen litteratuur

De Fitis Mededelingenblad van de VWG Haarlem, jaargang 11, num-

mer2;
Ervaringen uit Israël - Nijlgans III - Stookolieramp december

1974 - veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland.

idem jaargang 11, nummer 3;

Nestkastverslag 1974 - Verdere inventarisatieresultaten infiltra—-

tiegebieden A.W. duinen in 1974 - Veldwaarnemingen in Zuid-Kenne-

merland.

De Pieper Maandblad VWG Noord-Hollands Noorderkwartier, jaargang

Ü~~nürm.et 4; •

Inventarisatiemerkwaardigheden bij de Kleine karekiet - Driebeen-

strandloper met kleurring - Veldwaarnemingen.

idem jaargang 14, nummer 5;

Verwêrking van voedselgegevens bij uilen en stootvogels.

idem jaargang 14, nummer 6;

Alle
s

ganzen in Nederland beschermd! - Veldwaarnemingen.

De Lepelaar Nieuwsbreif van de vogelbescherming, nummer 395

Strüktüur Vogelbescherming- Het roofvogelrevalidatiecentrum -

Italiaanse vogelvangsten - Hoe te handelen met gestorven vogels?

idem nummer 40;

Verslag algemene ledenvergadering 1975 - Kerkuilenstand baart

nog steeds zorgen.

De Wulp Periodieke informatie van de Vereniging voor Vogelbe-

ichërmiAg I s-Gravenhage en omstreken, jaargang 6, nummer 2;

Luizepraat - Vogelagenda - Herfsttrekonderzoek 1974*

Het Vogeljaar Tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en

vogelbescherming, jaargang 23, nummer 2;

Veluwenummer- Jonge buizerden drijven op eigen wieken - Spechten

en rode bosmieren - De broedvogelbevolking van Planken Wambuis -

Herinneringen aan de oude Hanzestad Harderwijk en haar vogel-

vangers - De Bonte vliegenvanger op de N.W.Veluwe - De vogelbe-

volking van enkele open gebieden op de Veluwe - De Grauwe gors

aan de Veluwekust - Waternood - Vogelstand en rekreatie in de

Hoge Veluwe - Het ontstaan van overlappende broedterritoria van

Ransuil en Torenvalk.

idem jaargang 23, nummer 3;
.

Dê"pfo'blematiek in onze weidevogelgehieden - Paringsgedrag dij

Kluten - Inventarisatie van de Kluut in de Delta in 1974 - Eenden-

rui, hotulisme en Deltaplan - Bedreiging van de stootvogelstand

in Zuid-Nederland - De laatste lege Blokken in het atlasplan.

Mededelingenhladen_KNVY-VWG_Amsterdam jaargang 13, nummers 1
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Waarnemingen in het'Amsterdamse Bos - Waarnemingen in en om Amster-

dam - Waarnemingen Amstelveense Paren - Diverse tellingsverslagen.

Vanellus Tweemaandelijks tijdschrift van de Bond van. Friese Vogel-

wacEten, ’jaargang 28, nummer 2;
De jacht op steltlopers in Europa in 1969 - 1970 - Onderzoek naar

de hroedresultaten hij enkele weidevogelsoorten te Oudehaske in de

periode 1970 - 1974 (I) - Vogeltrek langs de noordoever van het

Tjeukomeer in de zomer en herfst 1974 - Overzicht wachtgehieden

1974 - Trillingen lokken, regenwormen uit de'•grond.

idem jaargang 28, nummer 3;
__

ïïeeftijdstellingen bij de Kolgans - Onderzoek naar de broedresulta-

ten bij enkele weidevogelsoorten te Oudehaske in de periode 1970 -

1974 (slot) - Ontmoetingen met Ijsvogels - Landbouw en natuurbehoud

- Waarnemingen - Elf stellingen inzake de jacht - Predatie van be-

schermde vogels en praktische vogelbescherming. •

De_Tjiftj_ af orgaan van de CJN-VWG, jaargang 20, nummer 2;

Verslag van’de twaalfde IJsselmeerwaterwildtelling op 11 januari

1975 - idem dertiende op 15 maart 1975 - Verslag van het VWG-

Fenelogie-onderzoek in 1972.


