
De Vlinderwinkel

Boeken KNNV

Het bestellen van boeken

bij KNNV Uitgeverij

Dagvlinders in beeld

In dit boekje wordt de levens-

wijze van dagvlinders beschre-

ven, gevolgd door een uitge-
breide bespreking van 30 soor-

ten dagvlinders die doorgaans
te zien zijn in de stad of tijdens
een wandeling. Een aantal van

deze soorten staat ook afge-
deeld op de uitklapkaart ach-

terin.

Bestelcode D46.

Prijs € 4,75.
Voor donateurs € 3,75.

Veldgids dagvlinders
Hierin worden alle 150 dag-
vlindersoorten van het Euro-

pese laagland beschreven.

Deze rijk geïllustreerde gids
bevat ook een aantal

afbeeldingen van in het

veld herkenbare rupsen,

duidelijke vliegtijdtabellen
en recente verspreidings-

gegevens.

Bestelcode VG11.

Prijs € 24,95.

Voor donateurs € 21,95,

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 soorten worden

aangevuld met duidelij-
ke 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 uitga-
ve i.s.m. de KNNV.

Bestelcode WM 213.

Prijs € 13,95.
Voor donateurs € 11,95

Dagvlinders in Fryslân
Bevat informatieover het

voorkomen van vlinders

in de provincie. Met

kaartjes van en informatie

over de soorten en hun

vliegtijden. Aardig is het

hoofdstuk met leuke vlin-

dergebieden 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

boek kunnen buurtbewoners,
leden van (natuur)verenigin-

gen, leerkrachten, natuurbe-

herende vrijwilligers daad-

werkelijk iets betekenen voor

vlinders

en libellen en daarmee voor

alle natuurlijke bewoners van

kleine stukken groen.

KNNV Uitgeverij, Utrecht.

ISBN 90-5011-149-1.

Bestelcode D48.

Prijs: € 27,95.
Voor donateurs

€ 24,95.

Vlinders in de tuin

- tuinideeën en

praktische tips
Dit boek is bedoeld

voor iedereen die er

plezier aan beleeft te

zien welke kleine die-

ren meegenieten van

de tuin en daar de

inrichting en het

onderhoud ook op wil

aanpassen. Het geheel
is geïllustreerd met

vele kleurenfoto's en

tekeningen van Marjo-
lein 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.

Aanbieding: nu € 12,95,
voor donateurs € 9,95.

Bosrandbeheer voor

vlinders en andere

ongewervelden
In het boek 'Bosrand-

beheer voor vlinders en

andere ongewervelden'
wordt besproken welke

voorwaarden ongewervel-
den aan bosranden stel-

len. Er wordt niet alleen

aandacht besteed aan de

mogelijkheden die beheer-

ders hebben om bosranden

voor deze groep geschikt
te maken, maar ook hoe

getoetst kan worden of het

beheer succesvol is

geweest.
Door aangepast bosrand-

beheer kan een beheerder

de soortenvariatie van bos

(randen) en daarmee de bio-

diversiteit enorm vergroten.

Dit boek is dan ook een

goede leidraad voor beheer-

ders of organisaties die met

het beheer van bosranden te

maken hebben. Het boek is

samengesteld met subsidie van

de Regeling Draagvlak Natuur

van het Ministerie van LNV en

onderdeel van een samenwer-

kingsproject van De Vlinder-

stichting, EIS Nederland en

Helicon Opleidingen MBCS Velp.
Bestelcode D 82.

Prijs € 19,95.
Voor donateurs € 17,95.

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'. U kunt ook

bestellen via www.knnvuitge-

verij.nl. Prijzen zijn geldig tot 1

februari 2005 en zolang de

voorraad strekt. Hebt u vragen

over boeken, bel dan KNNV Uit-

geverij, tel. 030 2333544.
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Diversen

Het bestellen van verrekij-

kers en overige artikelen bij
De Vlinderstichting
De artikelen uit De Vlinderwin-

kel, met uitzondering van de

boeken, kunt u bestellen via

info@vlinderstichting.nl. of tel.

0317 467346. Prijzen zijn geldig
tot 1 februari 2005 en zolang
de voorraad strekt. De prijzen

zijn inclusief verzendkosten.

Vlinderzoek-

kaart

Deze kaart

toont in één

oogopslag
de 20 alge-
meenste

vlinders.

Bestelnr.

0006.

Prijs € 2,-.

Bij afna-

me van

minimaal

20 stuks € 1,-.

Een libellen- of

rupsenzoekkaart kunt u kopen
bij Stichting Veldwerk NL, Het

Woldhuis 11, 7325 WN Apel-
doorn, tel. 055 3667199.

Spreekbeurtpakket
Met een boekje over en plaat-

jes van vlinders. Bevat tevens

de poster met foto's van alle

dagvlinders en de vlinderzoek-

kaart.

Bestelnr. 0301. Prijs € 4,-.

Poster

Een kleurrijk overzicht met

foto's van alle Nederlandse

dagvlinders.
Bestelnr. 0211.

Prijs € 2,-. Bij afname van

minimaal 20 stuks € 1,-.

Cd-rom Tuin(d)ieren;
dierenleven in de tuin

Tuin(d)ieren is een

praktische

cd, boordevol

informatie,

tekeningen,
foto's en gelui-
den van bijna
300 algemeen
in Nederlandse tuinen voorko-

mende dieren en hun favoriete

planten.
Met uitgebreide lijst van meer

dan 400 planten, zowel wilde

als tuinplanten, die voedsel bie-

den aan dieren in de tuin.

Bestelnr 0606.

Aanbieding: nu € 8,50.

Video

Wij vlinders

eisen

Wij vlinders

eisen is een

educatieve film

voor scholen,
natuur- en

milieu-educa-

tieve centra en

geïnteresseer-
den. De drie

delen zijn ook los van elkaar te

gebruiken. Met duidelijke uit-

leg; geschikt voor kinderen

vanaf 6 jaar.
Het eerste deel Vlinders kweken

is bedoeld als voorbereiding

op een vlinderproject met

echte vlinders op school.

Te zien is hoe kinderen eitjes,
rupsen, poppen en vlinders

verzorgen.

In Van ei tot vlinder kun je zien

hoe vlinders zich ontwikkelen:

kleine rupsjes kruipen uit het

ei, eten, poepen en vervellen,

verpoppen zich en komen als

vlinder tevoorschijn.
Het laatste deel Hoe

leven vlinders? behan-

delt de eisen die vlin-

ders stellen aan hun

omgeving en waarom

vlinders niet overal kun-

nen leven.

Bestelnummer0607.

Prijs: € 18,50.

Prime Butterfly Areas

De Vlinderstichting en

British Butterfly
Conservation hebben in

opdracht van het ministe-

rie van LNV, een overzicht

gemaakt van de belangrijkste

vlindergebieden in Europa. Dat

heeft geresulteerd in een boek

van bijna 700 pagina's waarin

403 vlinderge-
bieden

beschreven

worden. Deze

gebieden zijn
niet alleen

voor natuur-

en vlinderbe-

schermers

van belang,
maar kunnen

ook een fan-

tastische lei-

draad vor-

men bij de

planning van

vakanties en vlinderreizen. Wie

weet zit uw favoriete vlinderge-
bied er ook bij? Prime Butterfly
Areas in Europe is alleen in het

Engels te verkrijgen, en kan

besteld worden bij De Vlinder-

stichting via de bestelbon in dit

blad.

Bestelnummer: 0031

Prijs € 48,50.

Buitenvlinders

De Vlinderstichting verkoopt
decoratieve buitenvlinders,

bestendig tegen weer en wind.

Prijzen vanaf € 59,90. Informa-

tie en een bestellijst kunt u

krijgen bij De Vlinderstichting,
tel. 0317 467346. Zie ook de

advertentie elders in dit blad of

kijk op www.butterflyman.nl.

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. De vermelde minimale

afstand waarop scherp gesteld
kan worden, kan per persoon

verschillen. Met name bij oude-

re 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 getest en

goed genoeg bevonden om via

De Vlinderstichting aan te bie-

den. Bestelnummer 0497 kwam

bij ons als beste uit de test.

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een degelijke compacte porro-

prisma kijker met een mooi

helder beeld. Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Prima kij-
ker voor brildragers.
Minimale instelafstand 1,80 m

Gewicht 260 gram

Bestelnummer. 0494

Prijs € 77,-

Bushnell 8x25 Legacy

Dakkant compact kijker met

Bak-4 prisma en meervoudig
gecoate lenzen. Uitstekende

optiek, zeer compact.
Minimale instelafstand: 3,00 m

Gewicht: 270 gram

Bestelnummer; 0495

Prijs: € 108,-

Bushnell 8x24 Legacy

Compacte porro-prisma kijker,
Bak-4 prisma en meervoudig

gecoate Inzen. Handzaam, zeer

heldere optiek en contrastrijk
beeld.

Minimale instelafstand: 2,75 m

Gewicht: 260 gram

Bestelnummer: 0497

Prijs: € 177,-
Bushnell 10x24 Legacy
Zelfde techniek als nr. 0497,
echter met vergroting lOx

Minimale instelafstand: 3,25 m

Gewicht: 260 gram

Bestelnummer: 0498

Prijs: € 183,-

Bushnell 9x25 Legend

Top dakkant kijker met maxi-

male uitrusting: volledig water-

dicht, volledig meervoudig

gecoat, Bak-4 prisma en fase-

correctie. Speciale Rainguard

coating tegen beslaan van len-

zen. Deze kijker levert het

maximaal haalbare in scherpte,
contrast en kleurweergave.
Minimale instelafstand: 1,70 m

Gewicht: 436 gram

Bestelnummer: 0500

Prijs: € 375,-

Bushnell 8x32 Legend

Top in de optiek, zelfde specifi-
caties als nr. 0500, maar dan

met 32 mm lens. Presteert nog

steeds prima in de schemering!
Is een uitstekende all-round kij-

ker, maar als perfect getest

voor vlinderstudie.

Minimale instelafstand: 1,20 m

Gewicht: 676 gram

Bestelnummer: 0499

Prijs; € 555,-
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