
Winkel

Het bestellen van boeken bij

KNNV Uitgeverij

Dagvlinders in beeld

In dit boekje wordt de levenswijze

van dagvlinders beschreven,

gevolgd dooreen uitgebreide

bespreking van 30 soorten dag-

vlinders die doorgaans te zien zijn

in de stad of tijdens een wande-

ling. Een aantal van deze soorten

staat ook afgedeeld op de uitklap-

kaart 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, duide-

lijke vliegtijdtabellen en recente

verspreidingsgegevens.

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 libel-

lensoorten beschreven. De

beschrijvingen van de 96 soorten

worden aangevuld met duidelijke

zwart-wittekeningen en prachtige

kleurenfoto's.

Bestelcode VG9.

Prijs €24,95.

Voor donateurs €21,95.

Praktisch Natuurbeheer:vlin-

ders en libellen

Met de concrete tips in dit boek

kunnen buurtbewoners, leden

van (natuurjverenigingen, leer-

krachten, natuurbeherendevrij-

willigers daadwerkelijk iets bete-

kenen voor vlinders en libellen en

daarmee voor alle natuurlijke

bewoners van kleine stukken

groen.

ISBN 90-5011-149-1.

Bestelcode D48.

Prijs:€ 27,95.

Voor donateurs€ 24,95.

Vlinders in de tuin.

Tuinideeënen praktische tips

Dit boek 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

aanpassen. Het geheel is geïl-

lustreerd met vele kleurenfoto's

en tekeningen van Marjolein

Bastin. Naast ideeën over de aan-

leg en de inrichting van een tuin

voor insecten, worden de insec-

ten 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

groepkunt doen in uw tuin,

KNNV Uitgeverij, Utrecht.

ISBN 90-5011-124-6.

Bestelcode D49.

Aanbieding: nu € 12,95, voor

donateurs €9,95.

Bosrandbeheervoor vlinders

en andere ongewervelden

In het boek 'Bosrandbeheervoor

vlinders en andere ongewervei-

den' wordt besproken welke

voorwaardenongewerveiden aan

bosranden stellen. Er wordt niet

alleen aandacht besteed aan de

mogelijkheden die beheerders

hebbenom bosranden voor deze

groep geschikt te maken, maar

ook hoe getoetst kan wordenof

het beheer succesvol is geweest.

Door aangepastbosrandbeheer

kan een beheerderde soortenva-

riatie van bos(randen) en daar-

mee debiodiversiteit enorm ver-

groten,Dit boek is danook een

goede leidraad voor beheerders

of organisaties die met het

beheer van bosranden te maken

hebben. Het boek is samenge-

steld met subsidie van de

Regeling Draagvlak Natuur van

het Ministerie van LNV en onder-

deel van een samenwerkingspro-

ject van De Vlinderstichting, EIS

Nederland en Helicon

Opleidingen MBCSVelp.

Bestelcode D 82,

Prijs €19,95.

Voor donateurs € 17,95.

Dagvlinders in Fryslân

Het voorkomen van dagvlinders

in Fryslan is de afgelopen tien jaar

uitgebreid geïnventariseerd door

de Vlinderwerkgroep Friesland,

die samen met De

Vlinderstichting uit Wageningen

verantwoordelijk is voor de

wetenschappelijke gegevens in

de vlinderatlas. Alle dagvlinders-

oorten in Fryslan zijn in ditboek

opgenomen met kleurenfoto's en

beschrijvingen van het leefge-

bied, het voorkomen in de pro-

vincie, voortplanting, nectar- en

waardplanten en tips voor inrich-

ting en beheervan vlindervrien-

delijke gebieden.

Algemene onderwerpen, zoals

honderdvijftig jaar vlinderonder-

zoek in Fryslan, het leven van

dagvlinders, plekken in Fryslan

waar veel vlinders te vinden zijn,

debetekenis van deze provincie

in een breder verband voor de

vlinderen nieuwe kansen voor

dagvlinders, zijn in afzonderlijke

hoofdstukken opgenomen.

Zo is een fraai naslag- en stan-

daardwerk ontstaan.

Bestelcode K2

Prijs: €22,75.

Voor donateurs: € 19,50.

Onderstaandeboeken kunnen

alleen worden besteld bij de

KNNV Uitgeverij en wel doorhet

overmaken van het verschuldigde

bedrag vermeerderd met €3,75

handling- en verzendkosten op

gironr. 13028 tav. KNNV

Uitgeverij te Utrecht, Vermeld

hierbij titel en/ofbestelcode en -

als u dat bent - 'donateur van De

Vlinderstichting'. U kunt ook

bestellen via www.knnvuitgeve-

rij.nl. Prijzen zijn geldig tot 1

augustus 2005 en zolang de voor-

raad strekt. Hebt u vragen over

boeken, bel dan KNNV Uitgeverij,

tel. 030 2333544.
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Het bestellen van verrekijkers

en overige artikelen bij De

Vlinderstichting

De artikelen uit De Vlinderwinkel,

met uitzondering van deboeken,

kunt u bestellen via info@vlinder-

stichting.nl of tel. 0317 467346.

Prijzen zijn geldig tot 1 augustus

2005 en zolang de voorraad strekt.

De prijzen zijn inclusiefverzend-

kosten.

Vlinderzoekkaart

Deze kaart toont in één oogop-

slag de 20 algemeenste vlinders.

Bestelnr. 0006.

Prijs €2,-.

Bij afname van minimaal 20 stuks

€1,-.

Een libellen- ofrupsenzoekkaart

kunt u kopen bij Stichting

Veldwerk NL, HetWoldhuis 11,

7325 WN Apeldoorn, tel. 055

3667199.

Spreekbeurtpakket

Met een boekje over en plaatjes

van vlinders. Bevat tevens de

poster met foto's van alle dagvlin-

ders en de vlinderzoekkaart.

Bestelnr. 0301. Prijs €4,-.

Poster

Een kleurrijk overzicht met foto's

van alle Nederlandse dagvlinders.

Bestelnr. 0211.

Prijs € 2,-. Bij afname van mini-

maal 20 stuks € 1,-.

Cd-rom Tuin(d)ieren; dierenle-

ven in de tuin

Tuin(d)ieren is een praktische cd,

boordevol informatie, tekeningen,

foto's en geluiden van bijna 300

algemeen in Nederlandse tuinen

voorkomende dierenen hun

favoriete planten.

Met uitgebreide lijst van meer

dan 400 planten, zowel wilde als

tuinplanten, die voedsel bieden

aan dieren in de tuin.

Bestelnr 0606.

Aanbieding: nu €8,50.

Video Wij vlinders eisen

Wij vlinders eisen is een educatie-

ve film voor scholen, natuur- en

milieu-educatievecentra en geïn-

teresseerden. De drie delen zijn

ook los van elkaar te gebruiken.

Met duidelijke uitleg; 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, ver-

poppen zich en komen als vlinder

tevoorschijn.

Het laatste deel Hoe leven vlin-

ders?behandelt de eisen die vlin-

ders stellen aan hun omgeving en

waarom vlinders niet overal kun-

nen leven.

Bestelnummer 0607.

Prijs: € 18,50.

Prime Butterfly Areas

In Prime Butterfly Areas bevat een

overzicht van de belangrijkste

vlindergebieden in Europa. Op

bijna 700 pagina's worden 403

vlindergebieden beschreven.

Deze gebieden zijn niet alleen

voor natuur- en vlinderbescher-

mers van belang, maar kunnen

ook een fantastische leidraad vor-

men bij de planning van vakan-

ties en vlinderreizen. Wie weet zit

uwfavoriete vlindergebied er ook

bij? Prime Butterfly Areas in

Europe is alleen in het Engels te

verkrijgen.Bestelnummer: 0031

Prijs €48,50.

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 minimaleafstand

waarop scherp gesteld kan wor-

den, kan per persoon verschil-

len. Met name bij oudere perso-

nen is deze afstand vaak groter.

Voor dekijkers geldt een levens-

lange garantie mits dekijker

normaal gebruikt wordt natuur-

lijk. We hebben een aantal kij-

kers getest en goed genoeg

bevonden om via De

Vlinderstichting aan te bieden.

Bestelnummer0497 kwam bij

ons als beste uit de test.

Bushnell 8 x 25 Powerview

Een degelijke compacte porro-

prisma kijker met een mooi hel-

der beeld. Uitstekende prijs-kwali-

teitverhouding. Prima kijker 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

Compacteporro-prisma kijker,

Bak-4 prisma en meervoudig

gecoate lenzen. Handzaam, zeer

heldere optiek en contrastrijk

beeld.

Minimaleinstelafstand: 2,75 m

Gewicht: 260 gram

Bestelnummer: 0497

Prijs: €177,-

Bushnell 10x24 Legacy

Zelfde techniek als nr. 0497, ech-

ter met vergroting lOx.

Minimaleinstelafstand: 3,25 m

Gewicht: 260 gram

Bestelnummer: 0498

Prijs: €183,-

Bushnell 9x25 Legend

Top dakkant kijker met maximale

uitrusting: volledig waterdicht,

volledig meervoudig gecoat, Bak-

4 prisma en fasecorrectie.

Speciale Rainguard coating tegen

beslaan van lenzen. Deze kijker

levert het maximaal haalbare in

scherpte, contrast en kleurweer-

gave.

Minimale instelafstand: 1,70 m

Gewicht: 436 gram

Bestelnummer: 0500

Prijs: €375,-

Bushnell 8x32 Legend

Top in de optiek, zelfde specifica-

ties als nr. 0500, maar dan met 32

mm lens. Presteert nog steeds

prima in de schemering! Is een

uitstekende all-round kijker, maar

als perfect getest voor vlinderstu-

die.

Minimaleinstelafstand: 1,20 m

Gewicht: 676 gram

Bestelnummer: 0499

Prijs: €555,-

Buitenvlinders

De Vlinderstichting verkoopt

decoratieve buitenvlinders,

bestendig tegen weeren

wind.lnformatieen een bestellijst

kunt u krijgen bij De

Vlinderstichting, tel. 0317

467346. Zie ook deadvertentie

elders in dit blad of kijk op

www.butterflyman.nl
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