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Het bestellen van boeken

bij KNNV Uitgeverij

Dvd Dagvlinders in Nederland

en Vlaanderen

Ruim vijf jaar 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

Nederland en Vlaanderenook

apart bekijken.

Het commentaar op de films is

ingesproken door Boudewijn de

Groot en Eva Zeijlstra.

Bestelcode: MMS

Prijs: € 14,95

De Dagvlinders van Nederland

Deze uitgave geeft een duidelijk

beeld van het onderzoek naar

dagvlinders in Nederland ende

kenmerken van het Nederlandse

landschap die voor het voorko-

men van deze groep vlinders

van belang zijn. Het boek bevat

een uitgebreide beschrijving

van alle in Nederland waargeno-

men 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

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 heldereopmaak is

deze veldgids voor iedere

natuurliefhebbereen belangrijke

hulp bij het determineren van

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 Nederlanden

Vlaanderen.

Bestelcode:VG9

Prijs: € 29,95

Onderstaande boeken kun-

nen alleen worden besteld bij

de KNNV Uitgeverij via www.

knnvuitgeverij.nl of telefo-

nisch via tel. 030 2333544.

Donateurs ontvangen op

deze boeken 10% dona-

teurskorting. Prijzen zijn

exclusief verzendkosten en

geldig tot 1 november 2011

zolang de voorraad strekt.
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