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Bestellen

Verrekijkers

Bij het kijken naar vlinders is het

reuze handig om een verrekijkertje

bij de hand te hebben. Van een

afstandje kunt u zo, voordat de vlin-

der wegvliegt, bepalen welke soort

het is. Ook voor mensen die libellen

op naam willen brengen is een kij-
ker onmisbaar. Libellen zijn veel

moeilijker te benaderen dan vlinders

en zitten bovendien vaak op lastig
bereikbare plaatsen. We hebben

een aantal kijkers getest op hun

geschiktheid als vlinder- of libellen-

kijker. Door prijsafspraken kunnen

we deze kijkers met een flinke kor-

ting aan donateurs van De Vlinder-

stichting aanbieden. De vermelde

minimale afstand waarop scherp

gesteld kan worden, kan per per-

soon verschillen. Met name bij
oudere personen is deze afstand

vaak groter. (Prijswijzigingen door

de leverancier voorbehouden).

Bushnell 7 x 21 Falcon

Een goedkoop kijkertje met een

heel redelijke beeld- en gebruiks-
kwaliteit. Instelafstand 2,00 m.

Gewicht 133 gram

Bestelnr. 0494.

Adviesprijs f 257,23,

Donateursprijs f 220,-.

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een zeer degelijke compacte kijker

met een mooi helder beeld. Uitste-

kende prijs-kwaliteitverhouding.
Gewicht 196 gram.

Bestelnr. 0495.

Adviesprijs f 358,23

Donateursprijs f 305,-.

Bausch & Lomb 8 X 24 Legacy

Een zeer goed, helder en contrast-

rijk beeld. De goede kwaliteit en het

gebruikscomfort zijn in de prijs

terug te vinden.

Gewicht 235 gram.

Bestel nr. 0497.

Adviesprijs 662,-.

Donateursprijs f 563,-.

Bausch & Lomb 7 x 26 Custom

Duidelijk de beste vlinderkijker, die

op alle beoordeelde punten goed

scoort, dat mag ook voor deze prijs.
Kan tot op ca. 2,4 meter worden

scherpgesteld. Gewicht 320 gram.

Bestelnr. 0498.

Adviesprijs f 1.514,78

Donateursprijs f 1.288,-.

Boeken

Dagactieve nachtvlinders

Voor dit boekje is een keus

gemaakt uit 176 soorten nachtvlin-

ders 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 t 25,00.

Nachtvlinders in beeld

De 30 dagactieve nachtvlinders die

in dit boekje beschreven worden

zijn voorzien van schitterende aqua-

rellen van Annemarie van Lierop. In

handig meeneemformaat.32 pag.

Bestelnr. 0022. Prijs f 7,95. Voor

donateurs f 6,95.

Veldgids libellen

Tweede druk met Rode Lijst van

Nederland en Vlaanderen.

In deze gids worden alle Noord- en

Midden-Europese libellensoorten

beschreven. De beschrijvingen van

de 96 soorten worden aangevuld

met duidelijke zwart-wiftekeningen

en prachtige kleurenfoto's.

Bestelnr. 0033. Prijs t 52,50. Voor

donateurs t 47,50.

Veldgids dagvlinders
Geschreven door Irma Wynhotf e.a.

Hierin worden alle (circa 1 50) dag-

vlindersoorten van het Europese

laagland beschreven. Bijzonder is,

dat deze rijk geïllustreerde gids ook

een aantal afbeeldingen bevat van

in het veld herkenbare rupsen. Met

duidelijke vliegtijdtabellen en recen-

te verspreidingsgegevens.

Bestelnr. 0023. Prijs f 52,50. Voor

donateurs f 47,95.

Educatie

Lespakketten:

• Vlinders en hun omgeving
Aan de hand van werkbladen

wordt de ecologie van de vlinder

behandeld.

Bestelnr. 0303. Prijs f 40,-.

• Vlinders in de duinen

Dag- en nachtvlinders in de

Nederlandse kuststreek. Werkbla-

den met opdrachten voor binnen

en buiten. Bestelnr. 0308. Prijs

f25,-.

• Vlinders voor kleuters

Met tekeningen, liedjes, dansjes,

verhalen, 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,-.

Vlinderzoekkaart

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.

Rupsenzoekkaart
Voor het op naam brengen van 19

veel voorkomende soorten rupsen.

Bestelnr. 0007. Prijs f 1,75.

Voor donateurs f 1,50. Bij minimaal

20 stuks f 1,25 per stuk.

Libellenzoekkaart

Voor het op naam brengen van 22

veel voorkomende soorten libellen

en juffers.

Bestelnr. 0001. Prijs f 1,75.

Voor donateurs t 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. 0317-467346.

Nieuw

In februari verschijnt het boekje

'Dagvlinders in beeld'. Kijk voor

meer informatie op bladzijde 1 8.

Tentoonstellingen

Te huur bij De Vlinderstichting:

Herstel dagvlinders, onze nieuw-

ste tentoonstelling, goot in op

achtergronden van de achteruit-

gang van de dagvlinders en de

mogelijkheden die er zijn voor

herstel. Aan de hand van een

viertal voorbeelden wordt infor-

matie gegeven over het leven van

vlinders en de eisen die ze aan

hun omgeving stellen.

Huurprijs: f 750,- per vier weken

• Vlinders in de duinen is een fraai

vormgegeven tentoonstelling over

het Nederlandse duingebied en

de vlinders die daar voorkomen.

Met informatie over de biologie

van vlinders, ecologische aspec-

ten, leefgebieden, de achteruit-

gang van vlinders en de moge-

lijkheden voor behoud, herstel en

ontwikkeling.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

Bescherm dagvlinders gaat over

het leven van vlinders, de bedrei-

gingen waaraan de leefgebieden

van vlinders blootstaan, en de

maatregelen die zowel in het lan-

delijk gebied als in de stedelijke

omgeving nodig zijn om vlinders

te beschermen.

Huurprijs; f 500,- per vier weken.

Vlinders in het veenweidegebied
behandelt vlindersoorten die ken-

merkend zijn voor het veenweide-

gebied.

Huurprijs: f 150,- per vier weken.

Minder maaien, meer dieren

informeert over de achtergronden

van gefaseerd maaibeheer. De

tentoonstelling geeft informatie

over wat er gebeurt met het die-

renleven als er wordt gemaaid en

hoe deze negatieve effecten kun-

nen worden voorkomen.

Huurprijs: f 100,- per vier weken.

Dagactieve nachtvlinders geeft

informatie over en afbeeldingen

van acht dagactieve nachtvlinder-

soorten.

Huurprijs: f 50,- per vier weken.

Tuinieren met planten en dieren

stimuleert mensen om hun tuin

op een natuurvriendelijke manier

in te richten en te onderhouden.

De tentoonstelling wordt beheerd

door De Vlinderstichting namens

het platform Tuinieren met plan-

ten en dieren.

Huurprijs: f 250,- per vier weken.

Meer informatie? Bel De Vlinder-

stichting, tel. 0317-467346,

e-mail info@vlinderstichting.nl

Wij stoppen met het verkopen

van een aantal artikelen in onze

vlinderwinkel. De restanten zullen

tegen sterk gereduceerd prijzen

worden verkocht tijdens de lande-

lijke vlinderdag op
10 maart a.s.

De verrekijkers, lespakketten en

boeken
op

deze pagina kunt u

gewoon blijven bestellen via de in

dit blad meegeniete antwoord-

kaart. Bestellingen van boeken

geven wij door aan de KNNV, die

de verzending hiervan gaat ver-

zorgen. Tenzij anders vermeld,
wordt per bestelling een eenmali-

ge bijdrage van f 7,50 aan ver-

zend- en administratiekosten in

rekening gebracht.


