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De Vlinderwinkel

Het bestellen van verrekijkers
en educatief materiaal

Educatie

Onderstaande lespakketten
kunnen besteld worden tot

1 januari 2002. Na die datum

zullen de pakketten alleen nog

via internet te downloadenzijn.

• Vlinders en hun omgeving
Aan de hand van werkbladen

wordt de ecologie van de vlinder

behandeld.

Bestelnr. 0303.

Prijs f 40,-/€ 18,15.

• Vlinders in de duinen

Dag- en nachtvlinders in de

Nederlandse kuststreek. Werkbla-

den met opdrachten voor binnen

en buiten. Bestelnr. 0308.

Prijs f 25,-/€ 11,34.

• Vlinders voor kleuters

Met tekeningen, liedjes, dansjes,

verhalen, puzzels en bouwplaten

over vlinders.

Bestelnr. 0307.

Prijs f 25,-/€ 11,34.

• Vlinders in de klas

Opdrachten bij levend materiaal

Geschikt voor groep 3 t/m 8.

Bestelnr. 0302.

Prijs f 20,-/€ 9,08.

Vlinderzoekkaart

Deze kaart toont in één oogopslag
de 20 algemeenste vlinders.

Bestelnr. 0006.

Prijs f 1,75/€ 0,80.

Voor donateurs f l,50/€ 0,70. Bij

minimaal 20 stuks f 1,25 per stuk.

Een libellen- of rupsenzoekkaart
kunt u kopen bij Stichting Veldwerk

NL, Het Woldhuis 11, 7325 WN

Apeldoorn, tel, 055 3667199,

Spreekbeurtpakket
Met een boekje over vlinders, zoek-

kaart en plaatjes van vlinders.

Bestelnr. 0301. Prijs f 7,50/€3,40

incl. adm. & portokosten.

Verrekijkers

Bij het kijken naar vlinders en libel-

len is het reuze handig om eenver-

rekijkertje bij de hand te hebben.

Van een afstandje kunt u zo bepalen
welke soort het is. We hebben een

aantal kijkers getest op
hun

geschiktheid als vlinder- of libellen-

kijker. De vermelde minimale

afstand waarop scherp gesteld kan

worden, kon per persoon verschil-

len. Met name bij oudere personen

is deze afstand vaak groter.

Doordat wij de kijkers sinds kort

rechtstreeks bij de fabriek betrekken

zijn de prijzen nu sterk verlaagd!

(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 156,97/€ 71,23.

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een zeer degelijke compacte kijker

met een mooi helderbeeld. Uitste-

kende prijs-kwaliteitverhouding.

Gewicht 196 gram

Bestelnr. 0495

Adviesprijs f 276,43/€ 125,44.

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

Bestelnr. 0497

Adviesprijs t 457,59/€ 207,64.

Diversen

Buitenvlinders

De Vlinderstichting verkoopt deco-

ratieve buitenvlinders, bestendig

tegen weer en wind. Prijzen vanaf

f 115,- Informatie en een bestel-

lijst kunt u krijgen bij De Vlinder-

stichting, tel. 0317 467346.

CD-rom Tuin(d)ieren

De Vlinderstichting heeft samen met

SWAN de CD Tuin(d)ieren uitgege-

ven. Deze praktische CD-rom staat

boordevol informatie over de dieren

in uw tuin. Door middel van veel

informatie, foto's, illustraties en

geluiden leert u bijna 300 algeme-

ne tuindieren kennen. En met

behulp van de tuinideeën kunt u uw

tuin nog aantrekkelijker maken

voor bijvoorbeeld de zwarte rood-

staart, het oranjetipjeof de blauwe

glazenmaker. Ontdek zelf de rijk-
dom aan vogels, vlinders en andere

dieren in uw tuin met Tuin(d)ieren.

De CD-rom is voor f 79,50/

€ 36,08,donateursprijs f 69,50/

€ 31,54 verkrijgbaar bij De Vlinder-

stichting. De prijs is inclusief ver-

zendkosten.

Bestelnummer; 0606

Boeken

Het bestellen van boeken

Onderstaande boeken en de CD-

rom Europese Dagvlinders kun-

nen alleen worden besteld bij de

KNNV Uitgeverij en wel door het

overmaken van het verschuldigde

bedrag vermeerderd met f 7,71/

€ 3,50 handling- en verzendkos-

ten op gironr. 13028 t.n.v. KNNV

Uitgeverij te Utrecht, Vermeld

hierbij titel en/of bestelcode en

-
als u dat bent

-
'donateur van

De Vlinderstichting'.

Dagvlinders in beeld

In dit boekje wordt de levenswijze

van dagvlinders beschreven,

gevolgd door een uitgebreide

bespreking van 30 soorten dagvlin-

ders die doorgaans te zien zijn in

de stad of tijdens een wandeling.
Een aantal van deze soorten staat

ook afgedeeld op de uitklapkaart

achterin.

Bestelcode D46.

Prijs f 9,95/€ 3 4,52. Voor dona-

teurs f 7,95/€ 3,61.

Veldgids dagvlinders
Geschreven door Irma Wynhoff e.a.

Hierin worden alle (circa 150) 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.
Bestelcode VG11.

Prijs f 52,50/€ 23,82. Voor dona-

teurs f 47,50/€ 21,55.

CD Europese dagvlinders
Deze CD, geproduceerd door ETI in

samenwerking met De Vlinderstich-

ting, behandelt alle dagvlinders van

Europa, met uitzondering van de

voormalige Sovjet Unie. Voor elke

vlinder zijn er fraaie tekeningen van

Richard Lewington. De teksten zijn

geschreven door Inge van Halder

en Irma Wynhoff. Van veel soorten

zijn er toto's van 'levende' vlinders

en hun habitat. In kaartjes is de

verspreiding op landniveau beschik-

baar’ waarin ook informatie over de

voor- en achteruitgang per
land is

opgenomen.

Daarnaast is er de mogelijkheid te

zoeken
op een combinatie van

maand, regio in Europa en habitat.

Zo kun je dus
gaan kijken welke

vlinders
op Zuid-Franse kalkgras-

landen te verwachten zijn in mei.

Bestelcode K4.

Prijs f 99,90/€ 45,33. Voor dona-

teurs f89,90/€40,79.

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-wittekeningen

en prachtige kleurenfoto's.

Bestelcode VG9.

Prijs f 52,50/€ 23,82. Voor dona-

teurs f 47,50/€21,55.

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.

Bestelcode WM 213,

Prijs f 29,50/€ 13,39. Voor dona-

teurs f 25,00/€ 11,34.

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.

Bestelcode D27.

Prijs f 9,95/€ 4,52 euro. Voor

donateurs f 7,95/€ 3,61 euro.

Dagvlinders in Fryslân

Bevat informatie over het voorko-

men van vlinders in de provincie.
Met kaartjes van en informatieover

de soorten en hun vliegtijden. Aar-

dig is het hoofdstuk met leuke vlin-

dergebieden zodat men zelf de vlin-

ders kan
gaan opzoeken.

Bestelcode K2.

Prijs f 47,50/€ 21,55. Voor dona-

teurs f 2,50/€ 19,29.

Onderstaande artikelen - met uit-

zondering van de boeken
-

kunt u

bestellen met de bestelkaart in dit

blad. Prijzen zijn geldig tot

1 februari 2002 en zolang de

voorraad strekt. Tenzij anders ver-

meld, bedragen de handling- en

verzendkosten f7,50/€ 3,40.


