
De Vlinderwinkel

Boeken

Het bestellen van boeken

Dagvlinders in beeld

In dit boekje wordt de levenswij-

ze van dagvlinders beschreven,

gevolgd door een uitgebreide

bespreking van 30 soorten dag-

vlinders 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 € 4,75.

Voor donateurs € 3,75.

Veldgids dagvlinders

Hierin worden alle 150 dagvlin-

dersoorten van het Europese

laagland beschreven. Deze rijk

geïllustreerde gids bevat ook een

aantal afbeeldingen van in het

veld herkenbare rupsen, duidelij-

ke vliegtijdtabellen en recente

verspreidingsgegevens.

Bestelcode VG11.

Prijs € 24,95.

Voor donateurs € 21,95.

Cd Europese dagvlinders
Deze cd, geproduceerd door ETI

in samenwerking met De Vlin-

derstichting, behandeltalle dag-
vlinders van Europa. Voor elke

vlinder zijn er fraaie tekeningen

van Richard Lewington. Van veel

soorten zijn er foto's van 'leven-

de' vlinders en hun habitat. In

kaartjes is de verspreiding per

land beschikbaar met informatie

over de voor- en achteruitgang

per land. Het is mogelijk te zoe-

ken op een combinatie van

maand, regio in Europa en habi-

tat.

Bestelcode K4.

Prijs € 45,50.

Voor donateurs€ 42,50.

Veldgids libellen

Tweede druk met Rode Lijst van

Nederland en Vlaanderen.

In deze gids worden alle 96

Noord- en Midden-Europese

libellensoorten beschreven. De

beschrijvingen van de 96 soor-

ten worden aangevuld met dui-

delijke zwart-wittekeningen en

prachtige kleurenfoto’s.

Bestelcode VG9.

Prijs € 24,95.

Voor donateurs € 21,95.

Dagactieve nachtvlinders

Voor dit boekje is een keus

gemaakt uit 176 soorten nacht-

vlinders die overdag actief zijn

en gemakkelijk waargenomen

kunnen worden. Met foto's van

de vlinders en illustraties in kleur

van de rupsen. Een uitgave

i.s.m. de KNNV.

Bestelcode WM 213.

Prijs € 13,95.

Voor donateurs € 11,95.

Nachtvlinders in beeld

De 30 dagactieve nachtvlinders

die in dit boekje beschreven

worden zijn voorzien van schitte-

rende aquarellen van Annemarie

van üerop. In handig meeneem-

formaat.

Bestelcode D27.

Prijs € 4,75.

Voor donateurs € 3,75.

Dagvlinders in Fryslân
Bevat informatie over het voor-

komen van vlinders in de provin-

cie. Met kaartjes van en infor-

matie over de soorten en hun

vliegtijden. Aardig is het hoofd-

stuk met leuke vlindergebieden
zodat men zelf de vlinders kan

gaan opzoeken.

Bestelcode K2.

Prijs: € 22,75.
Voor donateurs € 19,50.

Praktisch Natuurbeheer:

vlinders en libellen

Met de concrete tips in dit nieu-

we boek kunnen buurtbewoners,

leden van (natuur)verenigingen,

leerkrachten, natuurbeherende

vrijwilligers daadwerkelijk iets

betekenen voor vlinders en libel-

len en daarmee voor alle natuur-

lijke bewoners van kleine stuk-

ken groen.

KNNV Uitgeverij, Utrecht.

ISBN 90-5011-149-1.

Bestelcode D48.

Prijs: € 27,95.

Voor donateurs € 24,95.

De boeken en de cd-rom Euro-

pese Dagvlinders kunnen alleen

worden besteld bij de KNNV

Uitgeverij en wel door het over-

maken van het verschuldigde

bedrag vermeerderd met € 3,50

handling- en verzendkosten 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’. Prijzen zijn

geldig tot 1 mei 2003 en zolang
de voorraad strekt. Hebt u vra-

gen over boeken, bel dan KNNV

Uitgeverij, tel. 030 2333544.
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Vlinders in de tuin
-

tuin-

ideeën en praktische tips

Vele tuinvragen worden beant-

woord in deze opvolger van ‘Uw

tuin voor vlinders'. Het is

bedoeld voor iedereen die er

plezier aan beleeft te zien welke

kleine dieren meegenieten van

de tuin en daar de inrichting en

het onderhoud ook op wil aan-

passen. Het geheel is geïllus-

treerd met vele kleurenfoto's en

tekeningen van Marjolein Bastin.

Naast ideeën over de aanleg en

de inrichting van een tuin voor

insecten, worden de insecten

besproken die u kunt gaan zien

in uw eigen tuin. Van een aantal

soortgroepen kunt u lezen hoe

de levenswijze is en wat u voor

die groep kunt doen in uw tuin.

KNNV Uitgeverij, Utrecht.

ISBN 90-5011-124-6.

Bestelcode D49.

Prijs € 17,95.

Voor donateurs € 14,95.

Diversen

Het bestellen van verrekijkers

en overige artikelen

De artikelen uit De Vlinderwinkel,

met uitzondering van de boeken,

kunt u schriftelijk, telefonisch of

via info@vlinderstichting.nl
bestellen. Prijzen zijn geldig tot

1 mei 2003 en zolang de

voorraad strekt. Tenzij anders

vermeld, bedragen de handling-

en verzendkosten € 3,50.

Vlinderzoekkaart

Deze kaart toont in één oogop-

slag de 20 algemeenste

vlinders.

Bestelnr. 0006.

Prijs € 0,80.

Voor donateurs € 0,70. Bij afna-

me van minimaal 20 stuks

€ 0,57.

Een libellen- of rupsenzoekkaart

kunt u kopen bij Stichting Veld-

werk NL, Het Woldhuis 11,
7325 WN Apeldoorn, tel. 055

3667199.

Spreekbeurtpakket
Met een boekje over vlinders,

zoekkaart en plaatjes van vlin-

ders.

Bestelnr. 0301.

Prijs € 3,40 incl. administratie-

en portokosten.

Herziene versie cd-rom Tuin(d)ieren - dierenleven in de tuin

Twee jaar na het verschijnen van de eerste versie is de herziene

cd-rom Tuin(d)ieren van de persen gerold. Deze versie bevat op

veel punten verbeteringen. Met name de plantenlijst is veel uitge-
breider en bevat nu meer dan 400 planten (zowel wilde als tuin-

planten) die voedsel bieden aan dieren in de tuin.

Tuin(d)ieren is een praktische cd, boordevol informatie, tekenin-

gen, foto's en geluiden van

bijna 300 algemeen in Neder-

landse tuinen voorkomende

dieren en hun favoriete plan-

ten. De cd-rom is verkrijgbaar

bij De Vlinderstichting.

Prijs incl. verzendkosten

€ 19,50

Prijs voor donateurs€ 17,50.

Bestelnr 0606.

Verrekijkers

Bij het kijken naar vlinders en

libellen is het reuze handig om

een verrekijkertje 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 libellenkijker. De ver-

melde minimaleafetand waarop

scherp gesteld kan worden, kan

per persoon verschillen. Met

name bij oudere personen is

deze afstand vaak groter. Voor

de kijkers geldt een levenslange

garantie mits de kijker normaal

gebruikt wordt natuurlijk.

We hebben een aantal kijkers

getesten goed genoeg bevon-

den om via De Vlinderstichting

aan te bieden.

Bushnell 7 x 21 Falcon

Een goedkoop kijkertje met een

heel redelijke beeld- en

gebruikskwaliteit. Instelafstand

2,00 m.

Gewicht 133 gram

Bestelnr. 0493

Prijs € 59,86

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een degelijke compacte kijker I

met een mooi helder beeld. Uit- 1

stekende prijs-kwaliteitverhou-
'

ding.

Gewicht 196 gram

Bestelnr. 0494

Prijs € 105,41

Bausch & Lomb 8 X 24 H2O

PORRO Compact

Gewicht 260 gram

Bestelnr. 0495

Prijs € 139,95

Bausch & Lomb 8 X 24

Legacy Compact

Een zeer goed, helderen con-

trastrijk beeld. Deze kijker kwam

bij de vijf testers als beste uit de

bus. Instelafstand is wel wat

groot (2,50 m.)

Gewicht 260 gram

Bestelnr. 0497

Prijs € 174,48

Bausch & Lomb 10 X 24

Legacy Compact 20

Een compacte kijker die wel lek-

ker stevig in de hand ligt. Instel-

afstand 2,45 m.

Gewicht 265 gram

Bestelnr. 0498

Prijs € 181,39

Bausch & Lomb 10 X 24

Legacy

Ook deze heeft een vergroting

van lOx maar is wat robuuster

uitgevoerd dan de compact. De

instelafstand is 2,20 m, en dat

met een vergroting van lOx!

Gewicht 380 gram

Bestelnr. 0499

Prijs € 334,56

Bausch & Lomb 9 X 25

Waterproof

Een lichte kijker, die door stik-

stofvulling water- en mistdicht is.

Het beslaan van de glazen is

verleden tijd! Door de zeer dicht-

bij scherpstelling een uitsteken-

de vlinderkijker. Instelafstand

1,70 m.

Gewicht 227 gram

Bestelnr. 0500

Prijs € 430,18

Buitenvlinders

De Vlinderstichting verkoopt
decoratieve buitenvlinders,

bestendig tegen weer en wind.

Prijzen vanaf € 59,90. Informa-

tie en een bestellijst kunt u krij-

gen bij De Vlinderstichting, tel.

0317 467346. Zie ook de

advertentie elders in dit blad of

kijk op www.butterflyman.nl.
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