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Ontvangen literatuur

De Strandloper. org, v,d, Ver, voor Natuur- en Vogelbescherming "Npordwijk",

jaargang 7 no, 3. In deze aflevering onder neer "Zeetrekverslagen 1 & 2, een

selectie uit de vele trekwaarneningen langs onze kust door de Club van Zee-

trekwaarnemers. Verder; Aankomstdata Zomergasten-Geknipt uit de kranten.

idem, n0,4.: Zo was het toevallig ook nog eens een keer op Terschelllng-Ge-

knipt uit de kranten-Spanje-Enige kanttekeningen bij het vogelonderzoek
"Avifauna West Nederland"- veldwaarnemingen september/oktober.

De Pieper. Maandblad VWG Noord-Hollands Noorderkwartier, jaargang 14, no,lo,

"De Blauwe Reiger in Niedorp", een verslag van de VWG "Niedorp" over oen nog

betrekkelijk jonge Reigerkolonie, "Het Smelleken in Noordhollands Noorder-

kwatior, een artikel van dhr, P, Boer over ’Falco columbarius aesalon', waar-

in hij het een en ander vertelt over deze trekvogel,..."Onze kleinste valk

is het Smelleken, Eens was het de geliefde valk van -door de valkerij- ge-

fascineerde dames van adel, vooral vanwege zijn bij deze vrouwen passende

afmeting, Verder; Nieuws in vogelvlucht-Veldwaarnemingen,

idem, no, 11,:Nestkastaktie voor Torenvalken in Oostelijk WestrFriesland

Veldwaarnemingen

idem, no, 12.;"Politiek en Jacht", Een korte samenvatting van de zitting van

de Tweede Saaer over de wijziging van de Jachtwet,

~.De enige politieke partij, die zich in het geheel niet kon vinden inde

mentaliteit van hen die de jacht ervaren als een passie, is de P.P.R,...

~,De leden van de V.V.D.-fraktie konstateerden met instemming, dat de mo-

derne opvatting over de jachtwetgeving de jacht intregeert in het gehele

complex van natuurbescherming, in het bijzonder in een verantwoord fauna-

beheer,,., Verder; Ganzen-informatle en Veldwaarnemingen.

K.N.N.V. Mededelingenblad VWG "Amsterdam", jaargang 13 no, 3.

"Botulisme": Een interessant In leerzaam artikel dat gaat over het ontstaan

van botulisme, wanneer zich de eerste gevallen van b, voordeden, de verschil-

lende types Clostridum botulinura en wat de "gunstige" omstandigheden zijn
voor deze bacterie on zich uit te breiden. Ook worden er enige richtlijnen

gegeven hoe te handelen Indien dode vogels worden aangetroffen en voor het

nemen van maatregelen ter voorkoming van botulisme.

Vanellus. 2-maandelijks tijdschrift, org, van Friese Vogelbeschermingswachten
-Een artikel dat gaat over het voorkomen in de winter en in het beginman de

voorjaarstrek van de Scholekster in het binnenland van de prov. Friesland.

-Nogmaals de vissterfte op
! t IJsselmeer ...."Als een zilverwitte sliert

dreven ontelbare dode Spieringen in oostelijke richting..."

-Een strandmeer bij paal 5, Terschellings Het onstaan van dit "meer" wordt

hier uitvoerig beschreven,

-De gesteldheid van het water in Friesland: In dit verslag naast enkele opti-

mistische geluiden ook iets over de methodiek van het wateronderzoek,

-Craspedacusta sowerbii (lees; Zoetwaterkwalletjes) in het Tjeukemeer

"Er komen mannelijke dn vrouwelijke kwallen voor "(Oja?, Red.)

-Nog eens en voor het laatst het Botulisme: Een artikeltje met o.a, "Zwemmen

in met botulisme besmet water", "Aan het rapen van kadavers zijn risico's

verbonden",

-Vogelnieuws; Een rubriek gevuld met waarnemingen van o.a. Grauwe Franjepoot,
Roodborsttapuit, Wespendief, Groonpootrulters, Ooievaars, Roodkeelduikers en

Visarenden I!I

idem, XXVTIIe jaargang, december 1975 no. 6,
-Een wetenschappelijk rapport???: Een artikel dat de grote meningsverschillen
in de zaak "Kievitseieren rapen" laat zien,

-Scholeksters als verkeersslachtoffers in Friesland,

-Vlinders in Friesland; ~,van Deillephila elpenor L, t/m Laothoë populi L, ,

ra.a.w, waarnemingen van een grote verscheidenheid van vlinders!
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Verder in deze aflevering van Vanellus; Onderzoek van de Sneekergrachten-
Vogelwaarneialngen van een Fries om utens in Cothen (U)-Vogelnieuws- Over

zicht 1975 van het aantal broedparentm~De natuurwetenschappelijke waarde

van . buitendijkse terreinen langs de Friese kust tussen Zwarte Haan en

Verslag Vogelstudie Contactorgaan voor vogelstudie K.N.N.V,

Dit 11de Verslag Vogelstudie is (wederom) tot stand gekomen door nauwe sa-

menwerking van een groot aantal vogelwerkgroepen en vogelbeschermings-

wachten» Inhoud: Trekonderzoek-Inspectie Natuurbehoud Staatsbcfebeheer-

Broedvogelonderzoek-Nestkastenonderzoek- Sociologisch en

Ecologisch onderzoek vogelbevolkingen-

Verslag van de contactvergadering, gehouden op L 4 dec, *74- met technische

leden en afgevaardigden van vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten.
Verder: 31 verslagen van even zoveel VWG’s en VBW's over het jaar 1974- en

de plannen voor 1975.

De Tjiftjaf, 20ste jrg, no. 3, VWG-blad der Chr, Jeugdbond der Natuurvrien-

den, Inhoud: Oproep tot medewerking aan het broedvogelonderzoek 1976 van

Torenvalk, Boomklever, Klapekster, Putter, Grauwe Gors, Ijsvogel, Grote Ge-

le Kwikstaart en Korhoen (de adressen vindt u in dit artikel)
-Een waarneming van sociaal-fouragerende Nonnetjes: Een interessant, leer-

zaam, •leesbaar’ en goed geïllustreerd artikel van Jan de Vries, Hij be-

schrijft hier het groepsgewijs-visvangen van de "Kleine Zaagbek" aan de

hand van zijn waarneming(en) in de Gouwzee, Naast de vismethode iets over

hot parasitisme tijdens de jacht en een bespreking en conclusie van het

geheel.

-Biotoopskeuze en ecologische isolatie; In dit artikel van Rob Bijlsma van

10 bladzijden (!) wordt door de schrijver, aan de hand van voorbeelden oat

illustraties van ecologische onderzoekjes, de stimulans gegeven om zélf 'n

dergelijk onderzoek te verrichten,,,"Dit is in principe zeer eenvoudig werk.

Er is alleen veel geduld voor nodig evenals een goed observatievermogen en

de wil alles precies en gedetailleerd te noteren,,,"
Het artikel bevat o,a, ook een Literatuurlijst en verscheidene definities

van enkele gebruikte termen, (lees;vaktermen)

De Fitis. Mededelingenblad VWG"Haarlem", jrg, 11, okt,*7s, no, 5,

Verslag Nestkastenonderzoek "Elswout"; Broedvogelinventarisatie van "Wie-

ringen","Houtglop" en "Klein Doornen"l97s; Veldwaarnemingen Zuid Kenneoer-

land; Overzicht enkele waarnemingen (Grote) Burgemeester,
-Infiltreren is nivelleren: Een protest-artikel tegen de inlaat van 2000000

kubieke meter Lekwater (voorgezuiverd Rijnwater) per jaar in het noordelijk
deel van de Kennemer duinen, "Het Klein Doornen",
-Waarnemingen aan een Zandwinningsplas; Een verslag van waarnemingen in en

rond een plas, waar het zand met buizen uitgezogen wordt, in de Haarlemmer-

meer, ~,,"Fuut"; Op 22 mei heb ik een nest gevonden, waarvan het wijfje
er dood naast lag, (doodgeslagen!!!),,,,
-De jacht in Nederland; Een zéér kritisch artikel tégen de jacht, een goed
geargumenteerd protest,,,, "Wij zullen trachten aan de hand van een aantal

recente berichten een bijdrage te leveren aan de meningsvorming",,.

N.B, 111 : Al deze periodieken liggen ter inzage in het archief van de VWG,
gehuisvest in de "Noodschool" aan de Graaf Wichmanstraat 3 te

Hilversum, geopend Elke Tweede Dinsdag van de Maand vanaf Half

Acht ( dus,,, 19.30 uur)

Komt ft ook?

Samengesteld door de Redactie


