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Van de redaktie

Zoals U reeds weet, worden de eerste exemplaren van het boek op 31 oktober

tijdens de Vierde Noordhollandse Vogeldag in "De Dobber" in Kortenhoef, aan-

geboden aan de Burgemeesters van de gemeenten in ons werkgebied.
Het boek, dat in een gebonden uitgave verschijnt, ruim 320 pagina's omvat en

geïllustreerd is met diverse landschap- en vogelfoto's, is in eerste instantie

geschreven voor geïnteresseerde natuur- en vogelliefhebbers.
Daarnaast is de tekst zo samengesteld, dat ook de meer gespecialiseerde

vogelaar op avifaunistisch wetenschappelijk gebied aan zijn trekken komt.

Aan elke vogelsoort die ooit in Het Gooi, de Eempolders en het Noordelijk

Vechtplassengebied is waargenomen wordt aandacht besteed.

Om de lezer in de gelegenheid te stellen zoveel raogelijk met het vogelgebeuren
mee te leven, is een twintigtal wandel-, fiets- en vaarroutes in het gebied

beschreven. Bij elke tocht wordt, behalve route-informatie, ook vermeld welke

vogelsoorten zich in het betreffende gebied ophouden.

Een greep uit de inhoud:

* Wordingsgeschiedenis van het gebied

* Historie van de Gooise Avifauna

* Bosvogels tussen Vecht en Eem

* Slaapplaatsen

* Het voedsel van de Gooise Uilen

* Watervogels

* Soortbeschrijvingen

* Mens en landschep

* Landschap vegetatie en Avifauna

* Nestkasten en hun bewoners

* Vogeltrek

* Roofvogeltellingen

* Waterhoentjes in de winter

* Excursieraogelijkheden

De prijs bedraagt ƒ 27,50 exclusief verzend- en verpakkingskosten,
of ƒ 36, — inclusief verzend- en verpakkingskosten.

U kunt bestellen door overmaking van een van beide bedragen op girorekening
nr. 5178253 t.n.v. Avifauna van het Gooi te Weesp.

In november verschijnt bij SOVON de Atlas van de Nederlandse Vogels, het vervolg

op de Atlas van de Nederlandse Broedvogels.
Zo'n vijfduizend vogelaars hebben gedurende vijf jaren gegevens voor deze nieuwe

Atlas aangeleverd; het resultaat is een gebonden boek van ruim 600 bladzijden,

voorzien van vele illustraties. In een aantal inleidende hoofdstukken wordt

het voorkomen van vogels in Nederland samenvattend besproken, waarbij wordt

ingegaan op allerlei factomi die daar invloed op uitoefenen, zoals landschaps-

structuur en weersgesteldheid.

De Atlas is van belang voor vogelstudie en vogelbescherming, maar ook voor

overheden en planologen. Daarnaast is het een aanvulling op vogelgidsen; na

de informatie over het uiterlijk van vogels is nu eenvoudig te vinden waar de

vogels te zien zijn. Handig voor ieder die wil weten welke vogels er in de

Graag willen wij deze keer twee nieuwe boeken onder Uw aandacht brengen.

Allereerst verschijnt eind oktober wat ik zou willen noemen 'ons eigen boek':

“Vogels tussen Vecht en Eem”. Een beschrijving van de Avifauna in ons werkgebied,
waaraan veel van onze leden met grote ijver en enthousiasme hebben meegewerkt.
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omgeving leven, of in vakantie- of excursiegebieden voorkomen.

De Atlas van de Nederlandse Vogels verschijnt in november 1987 en kost in de

boekhandel ƒ 69,50.

Leden van Sovon en waarnemers, die in de periode van 1978-1983 aan het Atlas-

project hebben meegewerkt (individueel of als lid van een vogelwerkgroep),

betalen slechts ƒ 39,50 (inclusief ƒ 7,- verzend- en verpakkingskosten).
Na 31 december 1987: ƒ 42,50.

Te bestellen door overmaking op Postbank 290.59.88 t.n.v. Sovon in Arnhem,

onder vermelding van "Atlas" en nummer van het Atlasblok waarover U gegevens

hebt verzameld.

Dit jaar wordt de Landelijke Dag voor vogelstudie gehouden op zaterdag 12

december a.s., in de Reehorst te Ede.

Het centrale thema is het ringen van vogels. Voor nadere inlichtingen en

aanmeldingen s.v.p. kontakt opnemen met SOVON, Kemperbergerweg 67,

6816 RM Arnhem, tel. 085-452991.

De toegang is gratis; bij Sovon kunnen NS-reductiebonnen worden aangevraagd.
Zodra het programma is vastgesteld wordt U dit door Sovon toegestuurd..

Op die dag is de meeneemprijs voor de hierboven beschreven Atlas ƒ 32,50 !!!


