
Uitgebreide collectie

De bibliotheek van RAVON groeit door 
onder andere genereuze donaties van 
privécollecties. In de bibliotheek staan 
naast wetenschappelijke literatuur, 
waaronder ook heel oude artikelen 
die elders lastig te verkrijgen zijn, 
ook vele naslagwerken, determinatie-
gidsen   voor   binnen- en buitenland, 
standaardwerken over   fysiologie,  
ecologie  &  genetisch onderzoek, 
onderzoeksrapporten en informatie 
over beheer. 

Kom langs                                         

Een volledig overzicht van de items 
staat op www.ravon.nl/bieb. Wil je eens 
langskomen in Nijmegen, maak dan een 
afspraak via het contactformulier op de 
website. 

Meer info:
www.ravon.nl/bieb
bibliotheek@ravon.nl

Welkom in de bibliotheek van RAVON
Van harte welkom in onze grote ichthyologische en herpetologische bibliotheek. 
Met in totaal meer dan 24.000 items vormt deze bibliotheek het ultieme startpunt 
voor je onderzoek, werkstuk, lezing, of voor je eigen nieuwsgierigheid.



RAVON voor u

RAVON zet zich in voor de bescherming van reptielen,  amfi bieën en vissen in 
Nederland.

Websites,Twitter en Facebook
De belangrijkste websites van RAVON zijn:
www.ravon.nl 
www.padden.nu 
www.poelen.nu 
www.SOSsalamander.nl
Volg RAVON op Twitter via @ravon en op Facebook via ravonNL.

Steun RAVON
Wilt u RAVON helpen bij het beschermen van onze soorten? Word dan nu 
donateur! U ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift RAVON en krijgt korting 
op de producten in onze winkel. U kunt zich aanmelden via www.ravon.nl.
Een eenmalige gift is uiteraard ook van harte welkom. Maak dan uw bijdrage 
over op giro NL87INGB0005167681 ten name van Stichting RAVON, onder 
vermelding van ‘schenking’. De BIC code is INGBNL2A.
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