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Educatie

Vlinders en hun omgeving

Vlinders in de duinen

Dag- en nachtvlinders in de Neder-

landse kuststreek. Werkbladen met

opdrachten voor binnen en buiten.

Bestelnr. 0308. Prijs f 25,-.

Vlinders voor kleuters

Met tekeningen, liedjes, dansjes, ver-

halen, puzzels en bouwplaten over

vlinders.

Bestelnr. 0307. Prijs f 25,-.

Vlinders in de klas

Opdrachten bij levend materiaal.

Geschikt voor groep 3 t/m 8.

Bestelnr. 0302. Prijs f 20,-.

Zoekkaart

Deze kaart toont in één oogopslag de

20 algemeenste vlinders. Bestelnr.

0006. Prijs f 1,75.

Voor donateurs f 1,50. Bij minimaal

20 stuks f 1,25 per stuk.

Spreekbeurtpakket
met een boekje over vlinders, zoek-

kaart en plaatjes van vlinders.

Bestelnr. 0301. Prijs f 7,50 (incl, adm,

+ portokosten).

Vraag naar de folder Voorlichting &

Educatie voor informatie
over lesma-

teriaal, video's, tentoonstellingen en

lezingen De Vlinderstichting,
tel.0317-467345.

Vlinderboeken

Uw tuin vol vlinders

Onmisbaar bij het inrichten van een

vlindervriendelijke tuin. Informatie

over vlinders, vlinderplanten en tuin-

ontwerpen. 60 pag.

Bestelnr, 0009. Prijs f 21,50. Voor

donateurs f 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 f 29,50. Voor

donateurs f 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 f 7,95. Voor

donateurs f 6,95.

Nederlandse Pijlstaart-
vlinders

Een studie van de biogeografie en

levenswijze van de Pijlstaartvlinders
door Jan C. Meerman.

Bestelnr. 0030. Prijs f 6,50. Voor

donateurs f 5,-.

Dagvlinders van de Lage Landen

Een beschrijvend en fotografisch
overzicht van 82 dagvlindersoorten
die in de Lage Landen voorkomen.

128 pag.

Bestelnr. 0020. Prijs f 44,90. Voor

donateurs f 35,90. Prijs inclusief ver-

zendkosten I!

Basisrapport voorstel Rode Lijst dag-
vlinders

Toekenning van de vlindersoorten aan

de Rode Lijst met
per

soort informatie

over
de ecologie en

de achteruitgang.
Bestelnr. 0812. Prijs f 20,- Voor

donateurs f 15,-.

Dagvlinders

Boekje over de biologie van de vlin-

ders en hun biotopen. Tweekleuren-

druk. 31 pag.

Bestelnr. 0003. Prijs F 8,50. Voor

donateurs f 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 f 49,95. Voor

donateurs f 42,95.

Veldgids dagvlinders
Geschreven door Irma Wynhoff e.a.

Hierin worden alle (circa 150) dag-
vlindersoorten van het Europese laag-
land beschreven. Bijzonder is, dat

naast deze rijk geïllustreerde

gids een aantal afbeeldingen bevat

van in het veld herkenbare rupsen.

Met duidelijke sdiegtijdtabellen en

recente verspreidingsgegevens.
Bestelnr, 0023. Prijs f 49,95. Voor

donateurs f 44,95.

De Nieuwe vlindergids

Inge van Halder, oudmedewerkster

van De Vlinderstichting, bewerkte en

vertaalde Collins Field Guide,

geschreven door Tolman en Lewing-
ton. Bevat alle dagvlinders van Euro-

pa (ca. 450 soorten).

Bestelnr. 0024. Prijs f 69,50. Voor

donateurs f 59,95.

Herstelplan Dagvlinders
Hierin worden maatregelen voorge-

steld om de leefomstandigheden en

daarmee de overlevingskansen van

kwetsbare en bedreigde vlindersoor-

ten te verbeteren. De medewerking
van overheden en terreinbeherende

instanties is daarbij onontbeerlijk.
Bestelnr. 0035. Prijs f 25,00. Voor

donateurs f 15,00.

Rapport ‘Vlinders in het Nederland-

Aanbiedingen

se landschap’
In dit rapport staan de verspreidin

gegevens van 1987-1991 van de

bedreigde dagvlinders afgebeeld. In

de tekst staat uitgebreid de ecologie
van

deze soorten beschreven.

Bestelnr. 0810. Nu voor
f 10,- inclu-

sief porto- en administratiekosten.

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 f 10,-.

Serie Vlinders kijken
Welke vlinders komen er in bepaalde

leefgebieden voor? Waarom komen

sommige vlinders alleen daar voor?

Hoe kunt u ze herkennen, wanneer

vliegen ze en wat hebben ze nodig?
Dat leest u in de serie Vlinders kijken

Prijs per deeltje nu f 5,-.

...
in het bos

Bestelnr. 0012.

...
in graslanden

Bestelnr. 0013.

...
in de duinen

Bestelnr. 0014.

...

in stad en dorp
Bestelnr. 0015.

...
heide en venen

Bestelnr. 0016.

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 5,- per set.

VlinderVliegtijd Kalender

Voor de Benelux en aangrenzende

gebieden.
Bestelnr. 0821. Prijs incl. verzendkos-

ten f 6,00. Voor donateurs f 4,00.

Jaarverslag 1998

Begin juli is het jaarverslag van De

Vlinderstichting van de pers geko-

men. Dit jaarverslag is - zolang de

voorraad strekt - beschikbaar voor

geïnteresseerden tegen vergoeding

van de porto- en handlingkosten a f

7,50. Voor uw bestelling kunt u

gebruik maken
van de in dit tijd-

schrift meegeniete bestelbon.

NIEUW

Dagvlinders in Vlaanderen

Een uitgave van de Stichting Leefmilieu vzw/KBS in samenwerking met het

instituut voor natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep vaw. Auteurs

Dirk Maes en Hans van Dijck.
Het boek begint met een uitputtende samenvatting van de kennis over dag-
vlinderecologie. In het tweede gedeelte staat per soort alle informatie

over

ecologie, verspreiding en behoud bij elkaar. En dat alles geïllustreerd met

sublieme foto's van vooral Hugo Van Besauw en Roger Laps. Tot slot worden

allerlei mogelijkheden om dagvlinders te beschermen, te behouden en even-

tueel terug te krijgen besproken.
Bestelnr. 0036. Prijs f 68,30. Voor donateurs f 57,50.

Aan de hand van werkbladen wordt

de ecologie van de vlinder behan-

deld.

Bestelnr, 0303. Prijs f 40,-.



DE VLINDERWINKEL

20
Vlinders 3 (1999)

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

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

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

Balkbrug, Stichting Overijssels Landschap, De Wheem, Oud Avereest 22, 0529-401731.
Brunssum, IVN Brunssum, Jacintahof 15, 045-5256996.

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

Castricum, Noord-HollandsLandschap, Dorpsstraat 72c, 0251-679231.

Dedemsvaart, Stichting Tuinen van Mien Ruys, Moerheimstraat78, 0523-614774.

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

Drimmelen, Biesboschcentrum, Biesboschweg 4, 0162-682233.

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

Harderwijk, Milieucentrum Harderwijk, Jodenkerksteeg 1,0341-427406.

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

Hulst, Entomologie-Speciaalzaak Vermandel, Poorterslaan 118, 0114-370378.

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

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

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

Muntendam, De Heemtuin, Nieuweweg 125, 0598-624261.
Nistelrode, Bezoekerscentrum Slabroek, Erenakkerstraat 5, 0412-611945.

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

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

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

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

Ossenzijl, Natuurrecreatiebedrijf De Gele Lis, Hoogeweg27, 0561-477442.

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

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

Schiermonnikoog, Bezoekerscentrum Schiermonnikoog, 0519-531641.
Tilburg, MEC Midden-Brabant, Spoorban 434, 013-5353935.

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

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

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

Verrekijkers

Bij het kijken naar vlinders is het

reuze handig om een verrekijkertje bij
de hand te hebben. Van eenafstand-

je kunt u zo, voordat de vlinder weg-

vliegt, bepalen welke soort het is.

Ook voor mensendie libellen op

naam willen brengen is een kijker
onmisbaar. Libellen zijn veel moeilij-
ker te benaderen dan vlinders en zit-

ten bovendien vaak op lastig bereik-

bare plaatsen. We hebben een aantal

kijkers getest op hun geschiktheid als

vlinder-of libellenkijker. Door prijsaf-

spraken kunnen we deze kijkers met

een flinke korting aan donateursvan

De Vlinderstichting aanbieden. De

vermeldeminimale afstand waarop

scherp gesteld kan worden, kan per

persoon verschillen. Met name bij
oudere personen is deze afstand vaak

groter. Bestelnr. 0500.

A. Jenoptik, 8x16, Ultra Com-

pact Binoculars UC, Field 6.5.

Adviesprijs f 229,-, donateursprijs
f 195,-.

Een supercompact en helder vlinder-

kijkertje. Kan tot op 1,5 meter scherp

gesteld worden! Door het compacte

formaat vooral geschikt voor mensen

met kleine handen. Niet geschikt voor

brildragers. Gewicht 178 gram.

B. Jenoptik, 8 x 21, Super

Compact.

Adviesprijs f 139,-, donateursprijs
f 120,-.
Eveneens een supercompact kijkertje.

Optisch en
mechanisch goed. Kan

tot op 2 meter scherp worden

gesteld. Het scherpstellen gaat wat

lastiger dan bij de vorige kijker.
Gewicht 172 gram.

C. Bausch & Lomb, 7 x 26,

Custom

Adviesprijs f 1.019,-, donateursprijs f

865,-.

Duidelijk de beste vlinderkijker die op

alle beoordeelde punten goed scoort,

maar dat mag ook voor deze prijs.
Kan tot

op ca. 2,4 meter worden

scherpgesteld. Gewicht 320 gram.

D. Birdlife International, 8 x 40,

Wide Angle.
Adviesprijs f 215,-, donateursprijs
f 185,-.

Een goede vogelkijker met een helder

beeld. Minder geschikt als vlinderkij-
ker omdat de minimaleafstand waar-

op scherp gesteld kan worden ca. 4

meter is. Gewicht 670 gram.

E. Birdlife International, 8 x 42,

Wide Angle.
Adviesprijs f 429,-, donateursprijs
f 365,-.

Een prima vogelkijker met een mooi,

helder beeld. Deze kijker is optisch en

mechanisch beter dan de vorige.
Eveneens minder geschikt als vlinder-

kijker omdat pas vanaf 4 meter

scherp gesteld kan worden. Gewicht

729 gram.

Kaarten

Ansichtkaarten

Set van 4 verschillende ansichtkaar-

ten met foto's
van Nederlandse dag-

vlinders.

Bestelnr. 0203. Prijs f 2,50.

Wenskaarten zwart-wit

Set van 5 verschillende dubbele

kaarten met pentekeningen van ver-

schillende vlinders. Met bijpassende

envelop.
Bestelnr. 0201. Prijs 7,50. Voor

donateurs 6,00.
Fotokaarten

Set van zes verschillende fotokaarten

van Nederlandse dagvlinders, dub-

bele kaarten met envelop.
Bestelnr. 0200. Prijs 8,50.

Buitenvlinders

Decoratieve buitenvlinders, bestendig

tegen weer en wind. Prijs vanaf f

115,-. Informatie en bestellijst kunt u

aanvragen bij De Vlinderstichting.

Vlinderzaden

Vlinderbloemenmengsel, bevat 20

verschillende inheemse en uitheemse

soorten.

Bestelnr. 050. Prijs f 2,95. Voor

donateurs f 2,50.

Bestellen

De artikelen uit de Vlinderwinkel

zijn uitsluitend schriftelijk te bestel-

len bij De Vlinderstichting. U kunt

daarvoor gebruik maken van de

bestelbon die in ditblad is mee-

geniet. Tenzij anders vermeld

wordt per bestelling een eenmali-

ge bijdrage van f7,50 aan ver-

zend- enadministratiekosten in

rekening gebracht. Artikelen zijn
leverbaar zolang de voorraad

strekt.

Prijzen zijn geldig tot 1 november

1999.


