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Bijeenkomst 2014-03-01 

NALAH Halle-Zoersel 

 

Aanwezig: COUCKUYT Jurgen, CUVELIER Sylvain, DE PRINS Guido, DE BRUYN Luc, GARREVOET Theo, 

PARMENTIER Laurian, SPRUYTTE Stef, VANTIEGHEM Pieter, VERVAEKE Jacques. 

Geëxcuseerd: MARTENS Dave, DE PRINS Willy, DEMOL Roland, HOFFMANN Ortwin, VAN DE KERCKHOVE Omer, 

VAN DE VELDE Philippe.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10u30-12u00: Referentiecollectie V.V.E. deel Dagvlinders 

Theo GARREVOET geeft een korte demo over het gebruik van de databank van de V.V.E. De aanwezige 

leden bekijken vervolgens de volledige verzameling.  Er is werk aan de winkel om zowel de collectie in 

goede staat te houden (er worden sporen gevonden van vraat) en voor input van de dagvlinders waar 

nog niets van is ingevoerd in de databank van de V.V.E. Er wordt gekozen om met de doos van het 

genus Nymphalis te starten voor eerste invoer van dagvlinders in de VVE databank. Om vlot vooruit te 

komen, zal het nodig zijn om met twee personen simultaan te werken: één voor lezing etiketten en 

één voor invoeren van de gegevens.  

 

 

13u30-15u00: bijeenkomst VVE WG DV 

1. Inleiding 

a. Proficiat aan Laurian PARMENTIER & Jurgen COUCKUYT met de publicatie over de 

herontdekking in ons land van P. armoricanus.  

b. Bespreking resultaten zoektocht eitjes van S. ilicis op het Maldegemveld: verslag. 

c. Project P. malvae: status aanvragen voor Houthulst en Drongengoedveld. 

d. Boek Lafranchis: uitgesteld tot 2015. 

e. Nieuw boek over dagvlinders van Roemenië door Prof. László Rákosy: URL.  

f. Herinnering fotowedstrijd voor 27.xii.2014 in BC Molsbroek: Flieflotter2014. 

g. 2 nieuwe reisverslagen zijn opgeladen op de website van VVE WG DV: Corsica 2013 (Jurgen 

Couckuyt) en Noord-Griekenland 2013 (Sylvain Cuvelier). 

http://webh01.ua.ac.be/vve/Dagvlinders/Documenten/Parmentier%20Couckuyt%20Cuvelier%202014%20Phegea%2042-1%20p%207-11%20Herontdekking%20P%20armoricanus.pdf
http://webh01.ua.ac.be/vve/Dagvlinders/Documenten/VVE%20WG%20DV%20verslag%20activiteit%202014%2002%2022%20Maldegemveld.pdf
http://www.lepidoptera.ro/
http://webh01.ua.ac.be/vve/Dagvlinders/Foto2014.htm
http://webh01.ua.ac.be/vve/Dagvlinders/Documenten/WG%20Dagvlinders%20Reisverslag%202014-03%20Couckuyt%20Jurgen%20Corsica%202013.pdf
http://webh01.ua.ac.be/vve/Dagvlinders/Documenten/WG%20Dagvlinders%20Reisverslag%202014-04%20Cuvelier%20Sylvain%20Griekenland%202013.pdf
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2. Status VVE WG DV Leptidea project 

 Er zijn actueel 369 exemplaren opgenomen in de databank en reeds 150 exemplaren zijn 

opgezet. Een dertigtal exemplaren (Sardinië) die ter beschikking zijn, moeten nog worden 

opgenomen in de databank. 

 

 

 Grootste hiaten zijn: verhouding ♂ versus ♀ en Alpien materiaal. 

 Oproep om in 2014 verder te bemonsteren met focus op de hiaten. 

 Recent heeft de VVE WG DV ook de Leptidea uit de collectie Taymans ter beschikking 

gekregen voor de studie. Ook dit uitgebreid materiaal (> 300 specimens) is nog niet 

opgenomen in de databank.  

 To do’s:  

a. Ongoing: opzetten materiaal & verdere opbouw databank met inclusie van het 

materiaal uit de Taymans verzameling. 

b. Prepareren genitalia 2013-2014. 

c. Eens volledig dataset is ontvangen en opgezet: gestandaardiseerde fotografie. 

Overleg met Luc De Bruyn en Sabine Hubrechts te plannen. 

d. Finaal document te ontwerpen voor de “lezers” met alle te toetsen criteria. 

e. Analyse van de gegevens en publicatie van de resultaten. 

 
3. A re-evaluation of the cryptic species complex Leptidea in Belgium door Sabine HUBRECHTS. 

In drie hoofdstukken beschrijft Sabine de resultaten van haar masterthesis.  

De thesis is opgenomen in de VVE WG DV dropbox: folder <2014 03 01 Vergadering NALAH>.  

Zie: Hubrechts 2013 Masterthesis.pdf 

 

Bij het gedetailleerd bekijken van de resultaten, ontlokt dit een uitgebreid gesprek over 

mogelijke criteria om de drie soorten visueel te onderscheiden.  

Er wordt ook bevestigd om andere criteria dan de Mazel criteria in het VVE WG DV Leptidea 

project mogelijk op te nemen.  
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4. Studie Taymans Michel en Pol (document van 01/02/2000) 

Samen met de ontvangst van de verzameling Leptidea heeft Sylvain ook de presentatie 

gekregen van een niet gepubliceerd onderzoek.  

Het onderzoek werd uitgevoerd in het zuiden van de provincie Luxemburg. Daarbij werd naar 

nog andere externe kenmerken gekeken maar steeds gekoppeld aan het onderzoek van de 

genitalia.  

De toen “geldige” soorten voor België waren L. sinapis en L. reali en in de twee opgeladen pdf 

van deze studie (ook opgenomen in de dropbox van de vergadering) valt L. reali te vervangen 

door L. juvernica.  

 

15u30-17u00: referentiecollectie VVE deel dagvlinders 

Vervolg van activiteiten gestart in de voormiddag (cfr. supra). 

In twee dozen met sporen van vraat (genus Melanargia en Phengaris) wordt transfluthrine ingebracht 

en de twee dozen worden apart geplaats voor controle. 

 

Besluit 
 

1. Verslag van de vergadering: 

Beschikbaar op de website.   

2. Dropbox “VVE Werkgroep Dagvlinders” 

De algemene presentatie, de Masterthesis van Sabine HUBRECHTS en pdf van het niet gepubliceerd 

onderzoek van TAYMANS M. & P. is opgeladen. 

3. Volgende activiteiten: 

Zie website en ad hoc email met de hyperlink. 

4. Volgende bijeenkomst:  

Zaterdag 6 september in BC Molsbroek om 13u30. 

- de bijeenkomst zal uitsluitend gewijd worden aan reisverslagen (vooraf melden aan Sylvain: email) 

- projectiemateriaal en pc zullen beschikbaar zijn. 

mailto:sylvain.cuvelier@pandora.be

