
Voor meer boeken over natuur en landschap  

kijk op www.knnvuitgeverij.nl

Bestelbon

Tegen inlevering van deze bon krijgt u € 7,- korting op Fotogids Libellen-

larvenhuidjes. U betaalt dus geen € 49,95 maar € 42,95 (exclusief verzend-

kosten).

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Ik bestel           exemplaren van het boek Fotogids Libellenlarvenhuidjes voor 

de lage prijs van € 42,95 per exemplaar. (Deze actie is geldig tot 31 mei 2012)

Naam

Adres

Postcode      Woonplaats

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel aan:

KNNV Uitgeverij

Antwoordnummer 5554

3700 VB  Zeist 

o.v.v. ‘Voorintekenactie Fotogids Libellenlarvenhuidjes’

U krijgt het boek dan in mei 2012 thuisgestuurd samen met een acceptgiro. 
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Verschijnt in mei 2012!
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Profiteer nu van deze tijdelijke 

voorintekenactie tot 31 mei 2012.  

Bestel nu met korting via de 

bestelbon op de achterzijde van  

dit formulier!

V e r k r i j g b a a r  i n  d e  b o e k h a n d e l  e n  v i a  w w w . k n n v u i t g e v e r i j . n l

Fotogids 

Libellenlarven huidjes 

Verschijnt in mei 2012

In het voorjaar vind je ze soms aan de 

waterkant; lege hulsjes in de vorm van een 

insect. Het zijn huidjes waar zojuist een 

libelle uit is gekropen, na een jarenlang 

onderwaterbestaan als larve. Die huidjes 

vertellen veel over het voorkomen van 

libellen, en daarmee over de ecologie van 

het gebied. Voor het eerst verschijnt er nu 

een Nederlandstalige fotogids waarmee je 

deze huidjes op naam kunt brengen. Het 

eerste deel geeft achtergrondinformatie 

over libellen en over het verzamelen, 

conserveren en determineren van hun 

huidjes. Het tweede deel beschrijft de 

huidjes van de 80 meest voorkomende 

libellen en waterjuffers van Noordwest 

Europa.

•  Unieke foto ’s  van de huid jes ,  

de  larven,  de vo lwassen l ibe l len  

en hun b iotoop

• Heldere  soortbeschr i jv ingen en 

determineers leute l  van de huid jes 

•  Diagrammen met  v l iegt i jd  en 

‘u i ts lu ipt i jd ’
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Boekhandelspr i js  € 49,95

Voor intekenpr i js  € 42,95 (geldig tot 31 mei 2012)  


