
Boeken

Vlinders
- De kunst van het

kleine

De platen in dit boek zijn niet

ingedeeld op taxonomie, maar

op basis van het uiterlijk van

de vlinders en de verschillen-

de functies diekleuren en vleu-

gelpatronenkunnen hebben.

Misleiding, bijvoorbeeld, of

afschrikking. Bij sommige pla-

ten gaat het juist om de har-

monie tussen de vlinderen zijn

omgeving, van een boomblauw-

tje op een hortensiastruik tot een

kleineparelmoervlinder op een

herfstblad.

Vlinders is niet alleen een lust

voor het oog, maar geeft ook

veel achtergrondinformatie.

Bijvoorbeeld over het ontstaan

van kleuren en patronen op vlin-

dervleugels, en over de leefge-

woonten en eigenaardigheden

van de afgebeelde soorten.

De prachtige platen nodigen

de lezer uit om deze bijzonde-

re groep insecten eens van een

andere kant te bekijken - en

vooralook om zelf op zoek te

gaan naar de verrassende'leven-

de kunst'die de natuur rijk is.

Hans Geuze, emeritus hoogleraar

celbiologie, is een enthousiast

natuurliefhebberen schilder. Hij

is medeoprichter van de Artists

For Nature Foundation (www.

artistsfornature.com),publiceer-

de diverse boeken en legt zich

sinds een paar jaar toe op het

aquarelleren van dag- en nacht-

vlinders.

Hans Geuze Vlinders - De kunst

van het kleine. KNNV Uitgeverij.

2011 Prijs: € 34,95. Donateurs

van De Vlinderstichting krijgen

10% korting. Te bestellen via

www.knnvuitgeverij.nl.

Expositie

Van 22 april t/m 1 mei 2011

exposeert Hans Geuze in Galerie/

Atelier Piet Eggen, den Huizen

nr.6, 7707 PL Balkbrug (zie ook

website). Open t/m 26 juni 2011

op zaterdag en zondag en op

afspraak.

Actie: Rupsen horen poepen

Ga eens bladdansen, doe een knop-

pentocht of voer een gesprek met

een sprinkhaan. Deze en vele ande-

re doe-ideeënstaan in Rupsen

horen poepen. Deze praktijkgids

voor volwassenen laat zien hoe je

kinderen natuur kunt latenbeleven

met heel je lijf. Het boek is bedoeld

voor mensen die zich bezig houden

met natuureducatievoor kinderen

en biedt inspiratie voor alle leeftij-

den, van 2 tot lOOjaar.

Tijdelijke actie voor donateurs: 10% korting € 26,95 i.p.v.

€ 29,95 (exclusief verzendkosten). Bestelcode0154. Deze actie

is geldig van 1 mei t/m 1 augustus 2011. Alleen te bestellen via

www.knnvuitgeverij.nl.

Lezingen

12 mei 2011, 20.00 uur

Kars Veling Meer vlinders en

libellen

WNL De Beerzen

Gasterij de Kemphaan

Willibrordstraat 12 te

Middelbeers

Voor iedereen toegankelijk, geen

entreekosten.

26 mei 2011, 20.00 uur

Albert Vliegenthart Vlinders en

libellen

Natuurwerkgroep Liempde

Café 'tGroene Woud

Kasterensestraat 23 te Liempde.

Voor iedereen toegankelijk,

www.natuurwerkgroepliemp-

de.nl

7 juni 2011, 20.00 uur

Kars Veling Zomervlinders en

libellen

VWG St. IJssellandschap

Havezate De Haere

Haereweg4 te Olst

Voor IVN leden en donateurs van

De Vlinderstichting

Opgave via 06-228 002 42 (Tino

van Beek)

Veel mensen denken bij vlinders

alleen aan de kleurrijke fladde-

raars in de zomerse bloembed-

den. Maar ditbeeld doet tekort

aan de nachtvlinders. Niet alleen

zijn er veel meer nacht- dan dag-

vlindersoorten, maar nachtvlin-

ders zijn ook minstens zo mooi.

Het boekVlinders laat zien dat

zowel dag- als nachtvlinders

niet onderdoen voor dealler-

mooiste kunst aan de muur. Het

boek toont 80 Nederlandse soor-

ten in een serie adembenemen-

deaquarellen. Door de vlinders

groter weer te geven dan ze in

werkelijkheid zijn, heeft kunste-

naar Hans Geuze hun verborgen

schoonheid naar voren weten te

brengen.
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KNNV

Het bestellen van boeken

bij KNNV Uitgeverij

Onderstaande boeken kun-

nen alleen worden besteld bij

deKNNV Uitgeverij via www.

knnvuitgeverij.nl of telefo-

nisch via tel. 030 2333544.

Donateurs ontvangenop

deze boeken 10% dona-

teurskorting. Prijzen zijn

exclusief verzendkosten en

geldig tot 1 augustus 2011

zolang de voorraad strekt.

Dvd Dagvlinders in Nederland

en Vlaanderen

Ruim vijfjaar is Annette van

Berkel op pad geweest om

alle vlinders in Nederland en

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 Vlaanderen ook

apart bekijken.

Het commentaar op de films is

ingesproken door Boudewijnde

Groot en Eva Zeijlstra.

Bestelcode: MM3

Prijs: € 14,95

De Dagvlinders van Nederland

Deze uitgave geeft een duide-

lijk beeld van het onderzoek naar

dagvlinders in Nederland en de

kenmerken van het Nederlandse

landschap die voor het voorko-

men van deze groepvlinders

van belang zijn. Het boek bevat

een uitgebreide beschrijving

van alle in Nederland waargeno-

men dagvlinders. Per soort wordt

ingegaanop leefwijze, vliegtijd,

voorkomen in Nederland en de

mogelijkhedenom de betreffen-

de soort voor het Nederlandse

landschap te behouden.

Een standaardwerk voor liefheb-

bers, beheerders en beleidsma-

kers.

Bestelcode: NF7

Prijs: € 49,95

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

informatieals vliegtijd en zeld-

zaamheid zijn in één oogop-

slag duidelijk en waar mogelijk

zijn ook rupsen en andere veld-

aspecten van vlindersafgebeeld.

Dankzij het overzichtelijk aantal

soorten en de heldere opmaak is

deze veldgids voor iedere

natuurliefhebbereen belangrijke

hulp bij het determinerenvan

dagvlinders in de tuin én in de

vrije natuur.

Bestelcode: VG11

Prijs: € 34,95

Veldgids libellen

In deze gids worden alle

96 Noord-en Midden-Europese

libellensoortenbeschreven. Met

Rode Lijst van Nederland en

Vlaanderen.

Bestelcode: VG9

Prijs: € 29,95
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