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Theunis Piersma is heechlearaar trekfûgelekology
yn Grins en waadûndersiker by it NIOZ op
Tessel. Hy is in ynternasjonale autoriteit op it
gebiet fan (trek)fûgels. Yn syn frije tiid docht er
yn syn wenplak Gaast ûndersyk nei sweltsjes.
In doarpsgenoate frege him ‘Wêr bliuwe ús
sweltsjes winterdeis, Theunis?’ Dy fraach wie
oanlieding foar in syktocht nei sweltsjes, nei hoe’t
se libje en wêr’t se bliuwe winterdeis.
Piersma ferstiet de keunst om de wittenskip te
fertellen oan in breed publyk sûnder de kwaliteit
te koart te dwaan. Dit is syn earste boek yn syn
memmetaal. In oade oan sweltsjes en oan Fryslân.
Theunis Piersma
Sweltsjes fan Gaast
ISBN 978 90 5615 321 2
Paperback / 136 siden

Theunis Piersma is hoogleraar trekvogelecologie
in Groningen en waddenonderzoeker bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee (NIOZ) op Texel. Hij is een internationale
autoriteit op het gebied van (trek)vogels. In zijn
vrije tijd doet hij in zijn woonplaats, het Friese
Gaast, onderzoek naar huiszwaluwen. Een
dorpsgenoot vroeg hem eens: ‘Waar blijven onze
zwaluwen in de winter, Theunis?’ Die vraag was
aanleiding voor een zoektocht: hoe overleven
huiszwaluwen en waar overwinteren ze?
Piersma is een geboren verteller en verstaat
de kunst om ingewikkelde, wetenschappelijke
materie op een begrijpelijke en onderhoudende
manier over te dragen. Een literair verslag van
een persoonlijke zoektocht, een ode aan de
huiszwaluw.
Theunis Piersma
Zwaluwen van Gaast
ISBN 978 90 5615 321 2
Paperback / 144 pagina’s

€ 15,=

€ 15,=

€ 12,50
De SkriezeMaaitiid
Ysbrand Galama

ISBN 978-90-5615-316-8
Hardcover / 224 siden
Full colour

Mei in protte nocht sjoch ik eltse maaitiid de greiden ta bloei
kommen en de fûgels harren nêst meitsjen. Guon fjilden
binne dan fol fan libben. It hâlden en dragen fan de fûgels
sprekt o sa ta de ferbielding. Oan ’e hân fan de skries wol ik jim
sjen litte hoe as sa’n fûgelmaaitiid der útsjocht. Yn de measte
stripkes sit in wier ferhaal ferskûle. Belibje mei dit boekje de
skriezemaaitiid en genietsje der fan.
Mei groetnis fan de tekener.

Libellen yn Fryslân
Sake P. Roodbergen
De bistegroep fan de libellen is ryk oan kleur en foarm
en Fryslân is tige ryk oan libellesoarten. Libellen te sjen
en besykje se te fotografearjen, tichter- en tichterby,
oant libbensgrut, sûnder de bisten en harren biotoop
geweld oan te dwaan, is in nije kânsrike hobby yn de
natoer.
Yn dit boek docht de skriuwer saakkundich en
entûsjast ferslach fan syn syktochten nei libellen yn
Fryslân. It befettet gjin opsomming fan de 56 Fryske
libellen yn in folchoarder neffens de besteande
yndieling. De tekst hâldt mear de seizoenen yn de
gaten as de wittenskiplike yndieling.

€ 19,50

ISBN 978-90-5615-247-5
Paperback / 224 siden / Full colour

Twa boekjes dy’t jo net misse kinne as
jo it fjild yn gean of yn de tún stean.
Determinaasjeboekjes mei Fryske,
Latynske en Nederlânske nammen
Oersetting en bewurking
Sake P. Roodbergen
Blommen
Wolfgang Hensel
ISBN 978-90-5615-291-8
Paperback / 224 siden
Full colour

€ 12,50

Fûgels
Eckart Pott/
ISBN 978 90 5615 203 2
Paperback / 224 siden
Full colour

€ 12,50

Terpen in Friesland – Een inleiding
Kerst Huisman
De Friese terpen zijn de neerslag van meer
dan twee millennia cultuurgeschiedenis. De
terpnederzettingen zijn vele eeuwen oud en
van sommige gaat de geschiedenis zelfs terug
tot vóór het ontstaan van het Romeinse rijk.
De terpen vertellen een belangrijk gedeelte
van de Friese geschiedenis. Nog steeds zijn ze
– alle afgravingen ten spijt – bepalend voor het
landschap in Noord Friesland.
Hoewel we al heel veel weten, zijn er toch altijd
nog vragen rond de geschiedenis van de Friese
terpen. Dit boek is een overzicht van wat wij
allemaal weten en probeert antwoord te geven
op de vele vragen die er nog zijn.
isbn 978-90-5615-306-9
Paperback / 160 pag. /
Full colour

€ 17,50

Kerst Huisman is historicus en publiceerde veel
over de geschiedenis van Friesland. Hij houd
zich al vele jaren bezig met de geschiedenis van
de terpen.
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