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Ontvangen literatuur

Activiteiten van de Natuurbeschernlngscocuiiissie
_

Voorlopig verslag Herfsttrek

1976 - Veldwaarnemingen in Z, Xennemerland.

De Pieper. Maandblad VWG NoordyHollands Noorderkwartier,""'jrg, 15 no. 12

Ruilverkaveling "Het Grootslag" - Gegevens Atlas project - De Zonerschouw,

een problematisch gebeuren.

De Wulp. Periodieke informatie Vogelbescherming *s-Gravenhage en Omstreken,

jrg. 7 no. 4.

De Strandloper, Orgaan van de Ver» voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk,

jrg. 8 no. 3.

Aankoms'tdata zomergasten - "Drenthe" - beschrijving van heidevelden, bossen,
vloeiveldeh en cultuurgronden met vermelding van de meest interessante vogels

in deze gebieden in de periode 12 -17 juli. ledereen die zijn zomervakantie

in deze mooie rustige provincie wil doorbrengen lezp dit stukje! -

Over zaden 'en verspreiding van zaden - Indrukken van het dieren en planten

leven in Zwitserland - Veldwaarnemingen,

Idem, jrg, 8 no. K

Bramen plukken op de Kaap - Polder Hogeweg, najaar 1976 - Verslag van de trek

over zee- in de periode 1 augustus tot 15 november - Veldwaarnemingen,

KNNV Mededelingenblad VWG Amsterdam, .jrg, IA- no, U

Jaarverslag 1976 - Excursioverslag Arkenhoempolder en Flevoland - de Fuut

als broedvogel in Groot Amsterdam - Corsica -Vogels rond Istanboel, eind

augustus 1976 - Waarnemingen Amsterdamse .Bos - Veldwaarnemingen,

Vanellus. tweemaandelijks tijdschrift van de Bond van Friese Vogelwachten,

jrg, 29 no, 6

Standpunten over Kievitseieren rapen - Futen-varia - De Rotsduif - Onderzoek naar

verdwljnsnelheid van draadslachtoffers te Rottum Overzicht broedvogels in een

gebied van totaal 26767 ha, - Vogelmoord in Nederland - Veldwaarnemingen,

Argus. Blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer no, 1

Verantwoord faunabeheer - Vijf jaar uit het leven van een jager -

Dwergbever - Bewoners van een Kraaiennest - Hand in eigen boezem

IdoD no. L - Kievltensymposiun - Bestuur in het vizier - Een verfoeilijk
plezier (de ‘plezierjacht!) - Het intieme leven van de haakneus zeehond -

Enquete kievitseieren rapen - Leve de Kerstmaaltijd - Geen jager meer als

president van het WNF - Jagen in Frankrijk - Waterwild tellen - Jacht in

Natuurmonumenten - De konijntjesmoord van den Haag - Merkwaardig natuurbeheer.

Verslag van de Vogeltellingen in de broedseizoenen 1973-1974--1975*

de Weidevogels iri Eemland door de werkgroep Ontwikkeling Eeraland,

Jaarverslag 1975-76 Ver, voor Vogelbescherming
I s-Gravenhage en Omstreken

Alle mededelingenbladen, verslagen en periodieken zijn voor onze leden ter

inzage in het archief, "Noodschqol", Graaf Wichmanftraat 3, Hilversum,

geopend iedere tweede dinsdag van de maand vanaf 19.30,

De Fitis, Mededelingenblad VWG Haarlem, jrg. 12 no. 6

Botulisme, ook in de A.W. duinen (1976). Uitvoerig artikel over de weers-

omstandigheden, bestrijdingsmogelijkheid en getroffen maatregelen - lijst

van 30 soorten, 1454 vogels werden slachtofer.


