
Winkel

Veldgids libellen

Ontdek Vlinders en libellen

In ditboek worden vijfentwintig

gebiedenen de soorten dieje

daarkunt ontdekken besproken.

Trek na het lezen van ditboek

vooral je schoenen aan om zelf

op pad te gaan! De uitgave van

dit boek werd mede mogelijk

gemaakt door het Prins Bernhard

Cultuurfonds.

Bestelcode: Dl21

Prijs: € 14,95

Voor donateurs:€ 12,95

Bosrandbeheervoor vlinders

en andere ongewervelden

Dit boek bespreekt welke voor-

waarden ongewerveldenaan

bosranden stellen. 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 wor-

den of het beheer succesvol is

geweest.

Bestelcode: D 82

Prijs: € 27,95

Voor donateurs:€ 22,95

Dagvlinders in beeld

In dit boekje wordt de levens-

wijze van dagvlinders beschre-

ven, gevolgd door een uitge-

breidebespreking van 30 soor-

ten dagvlinders die doorgaanste

zien zijn in de stad of tijdens een

wandeling.Een aantal van deze

soorten staat ook afgebeeld op

de uitklapkaart achterin.

Bestelcode: D46

Prijs: €4,95

Voor donateurs:€ 4,25

Nachtvlinders in beeld

Dit praktische boekje bevat

naast een keur aan wetenswaar-

dighedeneen beschrijving van

43 soorten nachtvlinders en

11 rupsen. Achter in het boekje

zit een handigeuitklapkaart

waarop de soorten overzichtelijk

zijn afgebeeld.

Bestelcode: IBIS

Prijs: € 4,95

Voor donateurs:€ 4,25

Veldgids Dagvlinders van

Europa

Dit is de Nederlandse vertaling

door medewerkers van De

Vlinderstichting van de in 2007

herziene veldgids van Tristan

Lafranchis uit 2004.

Eenvoudigedeterminatiesleutels

en meer dan 1400 kleurenfoto's

van vlinders in hun natuurlijke

omgeving maken het mogelijk

om alle 450 soorten in het veld

op naam te brengen. De gids

is uitgebreid met de dagvlin-

dersoorten van de Canarische

eilanden, Madeira, de Azoren

en Cyprus, die in de oorspron-

kelijke gids niet werden behan-

deld. Daarnaast is een uitgebrei-

de waardplantenlijst opgeno-

men, waar zoveel mogelijk de

Nederlandse namen worden ver-

meld van de soorten of families.

Bestelcode: VG24

Prijs: € 39,95

Voor donateurs: € 35,95

In deze gids worden alle

96 Noord- en Midden-Europese

libellensoortenbeschreven. Met

Rode Lijst van Nederlanden

Vlaanderen.

Bestelcode: VG9

Prijs: € 29,95

Voor donateurs;€ 26,95
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De Vlinderstichting

Het bestellen van artikelen

bij De Vlinderstichting

Onderstaande artikelen uit De

Vlinderwinkel kunt u bestel-

len door het overmaken van

het verschuldigdebedrag op

postbanknr. 513.44.25 o.v.v.

bestelnummer, aantal en

adresgegevens.Prijzen zijn

geldig tot 1 november 2010

en zolang de voorraad strekt.

De prijzen zijn inclusiefver-

zendkosten.

Spreekbeurtpakket

Met een boekje over en plaat-

jes van vlinders. Bevat tevens de

poster met foto's van alle dag-

vlinders en de vlinderzoekkaart.

Bestelnr. 0301

Prijs € 4,50

Dvd Wij vlinders eisen

Educatieve dvd met duidelijke

uitleg; geschikt voor kinderen

vanaf 6 jaar.

Bestelnummer0604

Prijs: € 10,-

Posters

Dagvlinders. Een kleurrijk

overzicht met foto's van alle

Nederlandse dagvlinders.

Bestelnr. 0211.

Maak kennis met rupsen.

Een poster met algemene

rupseninformatie enfoto's

van 20 veel voorkomende

rupsen. Bestelnr. 0212.

Maak kennis met nachtvlin-

ders. Een poster met alge-

mene nachtvlinderinfoen

20 plaatjes van dagactieve

nachtvlinders. Bestelnr. 0213.

Prijs: eerste poster € 1,50 en

elke volgende poster € 0,50.

U kunt combinaties maken

van deze drie posters.

Rekenvoorbeeld: 2x dagvlin-

ders, lx rupsen en lx nacht-

vlinders = 4 stuks dus lx

Vlinderherkenningskaart

Deze kaart toont in één oogopslagde algemeenste vlinders.

Bestelnr. 0006

Prijs € 2,25. Bij afname van minimaal 20 stuks € 1,- per stuk.

Een libellen-ofrupsenzoekkaart kunt u kopen bij Stichting Veldwerk

NL, tel. 055 3667199, (www.veldwerknederland.nl).

Vlinders in de tuin

Dit boek is bedoeld voor ieder-

een die er plezier aan beleeft te

zien welke kleine dieren mee-

genieten van de tuin en daar de

inrichting en het onderhoud ook

op wil aanpassen. Van een aantal

soortgroepen kunt u lezen hoe

de levenswijze is en wat u voor

hen kunt doen in uw tuin.

Prijs: €11,50

Bestelnummer 0008

Voor donateurs:€ 9,-

Bestelnummer 0009

Libellen van Europa

In 2006 verscheen in Engeland
de Field Guide to the Dragonflies

of Britain and Europe: de eerste

veldgids waarin alle Europese

soorten libellen,plus de soor-

ten die in Europa kunnen wor-

den verwacht, volledig worden

behandeld. Deze gids is vertaald

in het Nederlands en aangevuld

met Nederlandse en Belgische

informatie over zeldzaamheid en

vliegtijd.

Prijs: € 43,95;bestelnummer 041

Voor donateurs:€ 37,95; bestel-

nummer 040

Verrekijker Pentax Papilio

8,5 x 21

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.

Met de Papilio verrekijker kunt u

volgens de importeur vanaf 50

cm (!) tot oneindig vlijmscherp

kijken. Ze zijn voordelig, maar

leveren prima prestaties, mede

dankzij het optische CLOSE

systeem.

De goede optiek staat borg

voor een scherp en contrastrijk

beeld, dankzij de multi-coated

optiek en BaK4 glas. Met een

vrije oogafstand van 15 mm is

het prettig waarnemen. De kij-

ker wordt geleverd met lens-

doppen,draagtas en draagriem.

En ook bij De Vlinderstichting-

test kwam deze kijker als prima

uit debus, zeker door het lage

gewicht en de zeer nabije

scherpstelafstand. En... niet te

vergeten vanwege de naam

Papilio.

Op www.vlinderstichting.nl
vindt u in onze webwinkel een

beoordelingvan dePapilio door

een tevreden gebruiker.

Gewicht: 290 gram

Prijs: € 173,-;bestelnr 0491

Voor donateurs:€ 133,-; bestel-

nummer 0493
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