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De Vlinderwinkel

Educatie

Vlinders en hun

Omgeving

Vlinders in de Duinen

Dag- en nachtvlinders in de

Nederlandse kuststreek. Werkbladen

met opdrachten voor binnen en bui-

ten.

Bestelnr. 0308. Prijs ƒ 25,-.

Vlinders voor Kleuters

Met tekeningen, liedjes, dansjes, ver-

halen,puzzels en bouwplaten over

vlinders.

Bestelnr. 0307. Prijs ƒ 25,-.

Vlinders in de Klas

Opdrachten bij levend materiaal.

Geschikt voor groep 3 t/m 8.

Bestelnr. 0302. Prijs ƒ 20,-.

Zoekkaart

Deze kaart toont in één oogopslag de

20 algemeenste vlinders. Bestelnr.

0006. Prijs ƒ 1,75. voor donateurs

ƒ 1,50. Bij minimaal 20 stuks ƒ 1,25

per
stuk.

Spreekbeurtpakket
met een boekje over vlinders, zoek-

kaart en plaatjes van vlinders.

Bestelnr. 0301.

Prijs ƒ 7,50 (incl. adm. + portokos-

ten).

Vraag naar de folder Voorlichting &

Educatie voor informatie over lesma-

teriaal, video's, tentoonstellingen en

lezingen De Vlinderstichting, 0317 -

46 73 45.

Vlinderboeken

Uw tuin vol vlinders

Onmisbaar bij het inrichten van een

vlindervriendelijketuin. Informatie over

vlinders, vlinderplanten en tuinontwer-

pen. 60 pag.
Bestelnr. 0009. Prijs

ƒ 21,50. Voor donateurs ƒ 19,90.

Dagactieve
Nachtvlinders

Voor dit boekje is een keus gemaakt

uit 176 soorten nachtvlinders die

overdag actief zijn en gemakkelijk

waargenomen
kunnen worden. 79

pag. Met foto's van de vlinders en

illustraties in kleur van de rupsen. Een

uitgave i.s.m. de KNNV Bestelnr.

0021. Prijs ƒ 29,50. Voor donateurs

ƒ 25,00.

Nachtvlinders in beeld

De 30 dagactieve nachtvlinders die in

dit boekje beschreven worden zijn

voorzien van schitterende aquarellen

van Annemarie van Lierop. Door zijn

handige formaat makkelijk mee te

nemen in het veld. 32 pag.
Bestelnr.

0022. Prijs ƒ 7,95. Voor donateurs

ƒ 6,95.

Nederlandse

Pijlstaartvlinders
Een studie van de biogeografie en

levenswijze van de Pijlstaartvlinders
door Jan C. Meerman. Bestelnr.

0030. Prijs ƒ 6,50. Voor donateurs

ƒ5,-.

Dagvlinders van de

Lage Landen

Een beschrijvend en fotografisch over-

zicht van 82 dagvlinder soorten die in

de Lage Landen voorkomen. 128

pag.
Bestelnr. 0020. Prijs ƒ 44,90.

Voor donateurs ƒ 35,90. Prijs inclu-

sief verzendkosten!!

Vlinders kijken in het

bos

Bestelnr. 0012. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,-.

Vlinders kijken in gras-
landen

Bestelnr. 0013. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,-.

Vlinders kijken in de

duinen

Bestelnr. 0014. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,-.

Vlinders kijken in stad

en dorp
Bestelnr. 0015. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,-.

Vlinders kijken in heide

en venen

Bestelnr. 0016. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,-.

Aan de hand van werkbladen wordt

de ecologie van de vlinder behan-

deld.

Bestelnr. 0303. Prijs ƒ 40,-.



DE VLINDERWINKEL

17

Basisrapport voorstel

Rode Lijst dagvlinders
Toekenning van de vlindersoorten aan

de Rode Lijst met per soort informatie

over de ecologie en de achteruitgang.
Bestelnr. 0812. Prijs ƒ 20,- Voor

donateurs ƒ 15,-.

Dagvlinders
Boekje over de biologie van de vlin-

ders en hun biotopen.
Tweekleurendruk. 31 pag.

Bestelnr. 0003. Prijs ƒ 8,50. Voor

donateurs ƒ 7,50.

Veldgids libellen

Tweede druk met Rode Lijst van

Nederland en Vlaanderen.

In deze gids worden alle Noord- en

Midden-Europese soorten beschreven.

De beschrijvingen van de 96 soorten

worden aangevuld met duidelijke

zwart-wittekeningen en prachtige
kleurenfoto's. Bestelnr. 0033. Prijs

ƒ 49,95. Voor donateursƒ 42,95.

Aanbiedingen

Rapport ‘Vlinders in het

Nederlandse landschap‘
In dit rapport staan de verspreidings-

gegevens van 1987-1992 van de

bedreigde dagvlinders afgebeeld. In

de tekst staat uitgebreid de ecologie
van deze soorten beschreven.

Bestelnr. 0810. Nu voor ƒ 10,- inclu-

sief porto- enadministratiekosten.

Actieplan Grote

vuurvlinder

In dit boekje staat uitgebreid beschre-

ven welke eisen de Grote vuurvlinder

aan zijn leefgebied stelt en wat er

gedaan moet worden om deze unieke

soort in ons land te behouden. 60

pag.
Bestelnr. 0034. Nu voor ƒ 10,-.

De artikelen uit de

Vlinderwinkel zijn uitsluitend

schriftelijk Ie bestellen bij De

Vlinderstichting. U kunt daar-

voor gebruikmaken van de

bestelbon die in ditblad is

meegeniet. Tenzij anders ver-

meld wordt per bestelling een

eenmalige bijdrage van

f 7,50 aan verzend- en

administratiekosten in reke-

ning gebracht. Artikelen zijn
leverbaar zolang de voorraad

strekt. Prijzen zijn geldig tot

1 mei 1999.

Bestellen

Artikelen uit de Vlinderwinkel zijn behalve bij De Vlinderstichting
ook te koop bij:

Haarlem, IVN Groenwinkel, dhr. Meijer, 023-5247437 (van 18.30 - 19.30u).

Amsterdam, IVN, Amstelpark, zondag van 13.00-16.00 uur.

Castricum, Noord-Hollands Landschap, Dorpsstraat 72c, 0251-679231.

Schiedam, KNNV Natuurcentrum De Boshoek, Churchillweg 52, 010-4704273.

Numansdorp, Stichting NatuurBehoud Hoekse Waard, Veerweg 22, 0186-653512.

Dordrecht, Bezoekerscentrum De Hollandse Biesbos, Baanhoekweg 53, 078-6211311.

Rockanje, Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12a, 0181-483909.

Baarn, Stichting Groeneveld, Groeneveld 2, 035-5420446.

Harderwijk, Milieucentrum Harderwijk, Joden kerksteeg 1,0341-427406.

Brunssum, IVN Brunssum, Jacintahof 15, 045-5256996.

Drimmelen, Biesboschcentrum, Biesboschweg 4, 0162-682233.

Middelburg, Milieuwinkel Micmec, Reigerstraat 2, 0118-633419.

Oostkapelle, Zeeuws Biologisch Centrum, Duinvlietweg 6, 0118-582620.

Heinkenszand, Vlinderwerkgroep Midden- Zeeland, Plattendijk 10, 0113-563077.

Hulst, Entomologie-Speciaalzaak Vermande!, Poorterslaan 118, 0114-315617.

Tilburg, MEC Midden-Brabant,Spoorlaan 434, 013-5353935.

Nistelrode, Bezoekerscentrum Slabroek, Erenakkerstraat 5, 0412-611945.

Winterswijk, Centrum NME Oost-Achterhoek, Groenloseweg 86, 0543-523369.

Lochem, IVN Lochem, Emmastraat 30, 0573-254634.

Zwolle, Ecodrome, Willemswaard 19, 038-4215050, 10.00-17.00 uur.

Nunspeet, SBB Bezoekerscentrum Zandenbos, Eperweg 132, 0341-252996.

Mander (Tubbergen), Stichting Overijssels Landschap, De Molen van Frans, Oosterikweg 26, 0529-401731

Balkbrug, Stichting Overijssels Landschap, De Wheem, Oud Avereest 22, 0529-401731.

Dedemsvaart, Stichting Tuinen van Mien Ruys, Moerbeimstraat 78, 0523-614774.

Ommen, St. Natuurinformatiecentrum,Hammerweg 59A, 0529-450702.

Ossenzijl, Natuurrecreatiebedrijf De Gele Lis, Hoogeweg 27, 0561-477442.

Schiermonnikoog, Bezoekerscentrum Schiermonnikoog, 0519-531641.

Buitenpost, De Kruidhof, Schoolstraat 29b, 0511-541253.

Muntendam,De Heemtuin, Nieuweweg 125, 0598-624261.

Zuidbroek, Vlinderwerkgroep 'Stad en Ommelaand', Jacob Catsstraat 28, 0598-452122.

Bovenstaande adressen hebben niet altijd alle artikelen in voorraad. U kunt altijd even bellen voor informatie.

DIVERSEN

Twee wandplaten
De eerste plaat toont aan de hand

van het Icarusblauwtje de bouw van

de vlinder, de andere de levenscyclus

van de Koninginnepage.Getekend

door Annemarie van Lierop. 42x59

cm. Bestelnr. 0210. Prijs ƒ 5,- per set.

Vlinder Vliegtijd
Kalender

Voor de Benelux en aangrenzende

gebieden. Bestelnr. 0821. Prijs incl.

verzendkosten ƒ 6,00. Voor dona-

teurs ƒ 4,00.

KAARTEN

Ansichtkaarten

Set van 4 verschillende ansichtkaarten

met foto's van Nederlandse dagvlin-
ders. Bestelnr. 0203. Prijs ƒ 2,50.

Wenskaarten zwart-wit

Set van 5 verschillende dubbele kaar-

ten met pentekeningen van verschil-

lende vlinders. Met bijpassende enve-

lop. Bestelnr. 0201. Prijs ƒ 7,50. Voor

donateurs ƒ 6,00.

Fotokaarten

Set van zes verschillende fotokaarten

van Nederlandse dagvlinders, dubbe-

le kaarten met envelop.
Bestelnr. 0200. Prijs ƒ 8,50.

BUITENVLINDERS

Decoratieve buitenvlinders, bestendig

tegenweer en wind. Prijs vanaf

ƒ 115,-. Informatie en bestellijst kunt

u aanvragen bij De Vlinderstichting.

VLINDERZADEN

De tijd om plannen voor

een prachtige vlindertuin

te maken is weer aan-

gebroken. De Vlinder-

stichting heeft een aantal

een- en tweejarige soorten

geselecteerd die vlinders

naar uw tuin lokken.

Medio februari verkrijg-
baar:

EENJARIGE SOORTEN

Vlinderbloemenmengsel
Bevat 20 verschillende inheemse en

uitheemse soorten.

0501 ƒ 2,95 (ƒ 2,50 voor donateurs)

Gilia

Gilia leptantha, met 8 mm grote diep-
blauwe bloemen die van juni tot sep-

tember bloeien.

34290 ƒ 3,50
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Deze 1-1,5 m hoge plant voegt met

haar transparante gratie een dimen-

sie aan uw tuin toe, violette bloeme-

tjes.
36145 ƒ4,00

Verbena bonariensis

Kleinbloemige
Afrikaantjes

Tagetes signata pumila, citroengele

Afrikaantjes die van juli tot in oktober

bloeien.

35965 ƒ2,25

Grootbloemige Cosmea

Cosmos bipinnatus, Sensation,

gemengdekleuren, bloeit van juli tot

in oktober

33950 ƒ 2,00

Moerasbloem

Limnanthes douglasii, lage witte bloe-

men met een geel hart, bloeit van mei

tot september.

34905 ƒ 2,25

Spoorbloem
Centranthus macrosiphon, met helder-

roze buisvormige bloemetjes.

33700 ƒ3,75

Siertabak

Nicotiana alata Urne Green, een

groengele siertabak die vanaf juli
bloeit.

35105 ƒ2,25

Chrysantsoort
Chrysanthemum carinatum, gemeng-

de kleuren, bloeit vanaf juli tot in sep-

tember.

33785 ƒ 2,00

Korenbloem

Centaurea cyanus, prachtige blauwe

akkerbloemen, bloeien van juni tot

augustus.

33695 ƒ 1,50

Bijenvoer
Phacelia tanacetifolia, met lichtblauwe

bloemen van juni tot augustus.
35250 ƒ 1,75

Reseda

Reseda odorata

35395 ƒ1,75

Grootbloemig Duifkruid

Scabiosa atropurpurea, gemengde

kleuren, bloeit van juli tot in septem-
ber.

35615 ƒ 2,50

TWEEJARIGE SOORTEN

Duizendschoon

Dianthus barbatus, lage enkelbloemi

ge
duizendschonen in verschillende

kleuren.

36445 ƒ1,75

Witte judaspenning
Lunaria annuaSissinghurst White,

een ideale plant die zich trouw uit-

zaait en in grote groepen mooi uit-

komt.

36461 ƒ 3,50

Damastbloem

Hesperis Matronalis, in gemengde
kleuren.

36458 ƒ1,75

Uitslag prijsvraag Vlinders bij huis

Over de ecologische kennistest in het

novembernummer heeft een flink aan-

tal lezers zich het hoofd gebroken.
Zoals één van hen schreef: "Wat een

leuk idee, zo'n vraag! We hebben er

een tijdje over gepraat en al pratende
en bladerende in de boeken weer een

hoop kennis opgehaald!" Deze

inzendster behoorde dan ook tot de

groep lezers, die het juiste erf uitvijf

omschrijvingen hadden gekozen.

Zoals u elders in het blad in het arti-

kel 'Zeventien jaarvlinders tellen' zelf

kunt constateren, was de goede

oplossing 'Erf 4'. "Erf 4 biedt de

meeste variatie voor vlinders. Deels

open, deel beschut, met een geva-

rieerde opbouwin de begroeiing: de

ideale biotoop voor met name Bont

zandoogje. De Argusvlinder zal zich

op
de

open zandgronden thuis voe-

len, het Koevinkje zal genietenvan

het braamstruweel. het extensieve

beheer en de inheems planten zullen

zorgen voor voldoende waard- en

nectarplanten. Kortom: een ideale

biotoop voor onze inheemse dagvlin-
ders", aldus de winnaar van de le

prijs, HJ. Wagenaar

Uit de goede oplossingen heeft de

redactie de prijswinnaars bij loting

vastgesteld. De gelukkigen zijn:

Ie prijs: HJ. Wagenaar, Kapelle

(Libellengids)

2e prijs: M.E. v.d. Staay-Pot

(Serie Vlinders kijken in...,)

3e prijs: Stef Spruytte, Nieuwkerke

(België) (Set bloemenzaden)

4e prijs: H.H. van Gessel, Ochten

(Verjaardagskalender)


