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Ontvangen literatuur

K.N.N.V. Mededelingenblad VWG "AMSTERDAM", 13e jaargang, nr. 4-.

-Jaarverslag over 1975

-Verslag Amstelpark, een rapport over de bevindingen met 6 verschillende

types van nestkasten,

-Kiekendieven-onderzoek, een zeer intensief uitgevoerd onderzoek van de

3 soorten Kiekendieven met het doel meer gegevens te verkrijgen over de

verschillen in terreinkeuze, prooien, gedrag, etc.

~,Bij nestcontrole werd waargenomen, dat tijdens regenbuien de jongen

schuilen onder de uitgespreide staart en vleugels van het vrouwtje,,,
~,Verder inspecteert het vrouwtje de jongen regelmatig op insecten en

maden,..

-Vogelwaarnemingen in het Hooggebergte, een boeiend verslag van een "vo-

gelvakantie"in het Vanoise Nationale Park in Zuld-Frankrijk,

~,Zwarte Roodstaarten en Beflijsters zongen zich haast schor boven *t

gekolk en gebruis van tientallen beekjes,,.
-Amsterdamse Bos 4-e kwartaal 1975, een systematische opsomming van vele

vogelwaarnemingen in dit gebied, zoals b,v, van Roodhalsfuut, Geoorde

Fuut, Kwak, Middelste Zaagbek, Casarca, Nachtegaal en Witstuitbarmsijs.

-Waarnemingen in en om Amsterdam (excl, Amsterdamse Bos) Z-e kwartaal •75,

Observaties van ondermeer: Geoorde Fuut, Kwak, Zwarte Zeeëend, Smelle-

ken, Bokje, Regenwulp, Pestvogel, Zwarte Roodstaart, Sneeuwgors en Wit-

stuitbarmsijs I ! !

-Waarnemingen Amstelveense Parken Ze kwartaal 1975.

De Tjiftjaf, no, 1, 1976, VWG-blad der Chr, Jeugdbond der Natuurvrienden,

-Overzomerde Knobbelzwanen, een verzorgd artikel over het voorkomen, rui

én voedsel van de overzomerde Knobbelzwanen op het IJsselmeer, Een on-

derzoek waarvoor twee enthousiaste vogelaars een fietstocht rond het

IJsselmeer voor over hadden! Besproken wordt de manier van tellen, tel-

resultaten, sexratio, de rui, voedsel en foerageergedrag,

De Pieper, 15e jrg, no,s l/2, VWG, Noordhollands Noorderkwartier,

-Het Atlasprojekt in Noordholland Noord in 1975.

-Coördinatie van werkzaamheden die verband houden met het bouwen en plaat-

sen van nestkasten en kunstnesten voor stootvogels en uilen - 2,

-Nieuws in Vogelvlucht;

~,De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniglng wil discussiëren over de

jacht en wel met open vizier! Vandaar dat vele artikelen in het verend-

gingsorgaan met een pseudoniem worden ondertekend

-Waarnemingen,van o.a. Geoorde Fuut, Kuifdulker, Noordse Stormvogel, Wit-

oogeend, Havik, Slechtvalk, Snelleken, Porseleinhoen en Witstaartkievit!

(nieuwe soort voor Nederland!)

Vanellus, jan./febr, 1976, Officieel orgaan van de Bond van Friese Vogel-

beschermlngswachten,

In deze aflevering van Vanellus enkele artikelen betreffende de raaptljd
van Kievitseieren, de bescherming van én nazorg voor de nesten van de

Kievit,

Verder: -Vogelnleuws, een veldwaarnemingenrubriek

-Meldingdionst, de verslagen van diverse Vogelbeschermingswachten
in Friesland.
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De Fitis, 11e jaargang, aflevering 6, Mededelingeblad VWG "Haarlem",

-Vogels rond en op de Zuidpier van IJmuiden,

In dit artikel legt A, van den Berg al zijn waarnemingen van de laatste

vijf jaar rond de Zuidpier vast in overzichtelijke tabellen, waardoor

men een goede indruk krijgt van wat er -per jaargetijde- daar te ver-

vrachten is. En dat is erg veel !!!

~,Het schouwspel van een grote groep vissende Jan van Genten is onver-

getelijk!.,,

...De laatste winters overwintert de Kuifaalscholver rond de pier...

-Excurise-verslag Flevopolders,

-Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland, o.a, van Nijlgans, Canadese Gans,

Roodkeelduikers, Roodhalsfuten, Kuifduiker, Havik, Rode Wouw, Slecht-

valk, Smelleken, Beflijster, Pestvogels, Geel-, IJs- en Sneeuwgorzen,
Kwak en Witstuitbarmsij zen !!!

idem, 12e jaargang, aflevering 1, februari 1976,

-Voorlopig verslag Herfsttrek 197

-Wist u,hét artikel van Rob Moolenbeek en dhr. Van Swelm,

-Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland: Roodhalsfuut, Witoog-, Ijseend,
Middelste Zaagbek, Nijlgans, Smelleken, Boomvalk, Dwergmeeuw, Zeekoet en

Pestvogels,

De Wulp, 7e jaargang, februari 1976. Periodieke Informatie Vereniging
*** ,<,<> *

Vogelbescherming 's Gravenhage e.o.

-Kort verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 1975»
-De jeugd in actie; excursie-verslagen,

-Herfsttrekonderzoek,

-Vogelagenda: Februari,

-Vogel en Onkerkelijkheid,

Verder ontvangen; Verslag 1975 Vogelwacht Franeker en Omstreken.

Verslag 1975 van de "Ringgroep Franeker”, werk-

groep van de Vogelwacht Franeker en Omstreken,


