
Nieuws

Gezocht: kandidaten voor

de Gouden Vlinder

De eerste kandidaatstellingen

zijn in de loop van het jaar al

spontaan binnengekomen.

Wij rekenen er dus op dat er

deze keer, in tegenstelling

tot in 2010, weer een ofmeer

Gouden Vlinders zullenwor-

den uitgereikt!

Een groot aantal vrijwilligers

levert een bijdrage aan ons

natuurbeschermingswerk. Wij

zijn op zoek naar mensen of

organisaties die zich hierbij

onderscheiden door hun uit-

zonderlijke inzet voor de vlin-

ders. Wie weet, komen zij in

aanmerking voor een Gouden

Vlinder. De aanvragen worden

beoordeeld op grond van de

volgendecriteria:

1. Er moet een daadwerkelijke

bijdrage geleverd worden aan

de bescherming van vlinders.

2. De verdienstenvan deper-

soon of organisatie moeten

een uitstraling hebben, zowel

in deeigen kring als naar bui-

ten toe.

3. De prestatie moet geduren-

de langere tijd worden gele-

verd en kwalitatief goedzijn.

4. De verworven kennis moet

actief worden uitgedragen.

Kent u een persoon ofeen

organisatie dieaan al deze cri-

teria voldoet, zend dan uw

gemotiveerde kandidaatstel-

ling uiterlijk 31 december

2010 naar De Vlinderstichting

t.a.v. Liesbeth van Agt,

Postbus 506, 6700 AM

Wageningen. U kunt ook een

mail sturen naar liesbeth.

vanagt@vlinderstichting.nl.

De kandidaatstellingen wor-

den beoordeeld door de

Gouden Vlinder-commissie:

Henkjan Kievit, Jan-Willem

Sneep en Kars Veling. De uit-

reiking is op 5 maart 2011

tijdens de LandelijkeDag.
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KNNV

Het bestellen van boeken

bij KNNV Uitgeverij

Onderstaande boeken kun-

nen alleen worden besteld bij

de KNNV Uitgeverij via www.

knnvuitgeverij.nl of telefo-

nisch via tel. 030 2333544.

Prijzen zijn exclusief verzend-

kosten en geldig tot 1 februari

2011 zolang de voorraad

strekt.

Dvd Dagvlinders in Nederland

en Vlaanderen

Ruim vijfjaar is Annette van

Berkel op pad geweest om

alle vlinders in Nederlanden

Vlaanderen in hun leefomgeving

op film te zetten.

Alle aspecten komen aan de

orde, waaronder de gedaante-

verwisseling of metamorfose.

Daarnaast zijn er films over vier

belangrijke landschappen (bos,

heide en venen, grasland en de

duinen) met de vlinders die zich

daar thuis voelen.Via het menu

kunt u alle dagvlinders van

Nederlanden Vlaanderenook

apart bekijken.

Het commentaar op de films is

ingesproken doorBoudewijn de

Groot en Eva Zeijlstra.

Bestelcode: MMS

Prijs: € 14,95

Voor donateurs:€ 12,95

De Dagvlinders van

Nederland

Deze uitgave geeft, onderande-

re, een duidelijkbeeld van het

onderzoek naar dagvlinders in

Nederland en de kenmerken van

het Nederlandse landschap die

voor het voorkomen van deze

groepvlinders van belang zijn.

De hoofdmootvan het boek is

de uitgebreidebeschrijving van

alle in Nederlandwaargenomen

dagvlinders. Per soort wordt

ingegaan op leefwijze, vliegtijd,

voorkomen in Nederland en de

mogelijkheden om de betreffen-

de soort voor het Nederlandse

landschap te behouden.

Een standaardwerk voor liefheb-

bers, beheerders en beleidsma-

kers.

Bestelcode: NF7

Prijs: € 49,95

Voor donateurs: € 44,95

De Nieuwe Veldgids

Met ditboek - de meest comple-

te gids voor Noordwest-Europa

-
kan iedere liefhebberbijna 150

soorten dagvlinders op naam

brengen. De afgebeelde boven-

én onderzijde van vrijwel iede-

re vlinder maken herkenning

gemakkelijk. Andere belangrijke

informatie als vliegtijd en zeld-

zaamheidzijn in één oogop-

slag duidelijk en waar mogelijk

zijn ook rupsen en andere veld-

aspecten van vlinders afgebeeld.

Voor moeilijke groepen,zoals

blauwtjes en dikkopjes, geven

speciale overzichtspagina's een

duidelijk beeld van de kenmer-

kende verschillen.

Dankzij het overzichtelijk aantal

soorten en de heldereopmaak is

deze veldgids voor iedere

natuurliefhebbereen belang-

rijke hulp bij het determineren

van dagvlinders in de tuin én in

de vrije natuur.

Bestelcode: VG11

Prijs: € 34,95

Voor donateurs:€ 31,95
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