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• 01–03/06/2007: Determineren van spinnen (info: www.field-studies-council.org

laamse

/leisurelearning/2007/courseinfo.aspx?id=458).

• 08–10/06/2007: Zomerbijeenkomst 2007, georganiseerd door de Nederlandse

ereniging voor
ntomologie
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• 08–14/06/2007:
• 22/06/2007:

________________________________________________________________________________
- Hoofdredactie Phegea: W. De Prins
Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal. Tel.: 02/305.37.32 e-mail: willy.de.prins@telenet.be

- Sectie Belgisch Trekvlinderonderzoek: contactpersoon: Van Cleynenbreugel Serge,
Ternatstraat 33, B-1742 Ternat. Tel.: 02/582.72.21 e-mail: Serge.VanCleynenbreugel@scarlet.be

• 22–25/06/2007:
• 27/06/2007:

- Regionale Werking Antwerpen: contactpersoon: G. De Prins,
Markiezenhof 32, B-2170 Merksem. Tel.: 03/289.73.94 e-mail: guido.deprins@pandora.be

- Werkgroep Vlinderfaunistiek: contactpersoon: Steeman Chris,

• 14–20/07/2007:

Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen. Tel.: 03/605.35.96 e-mail: christiaan.steeman@telenet.be



Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun aanvraag te sturen
naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen 2. E-mail: theo.garrevoet@pandora.be. Deze
aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van het volgende nummer van PHEGEA indienen!

Het bestuur wenst alle leden een prettige vakantie en vele interessante (entomologische)
waarnemingen. Wellicht zijn sommige observaties een artikeltje waard!
Het secretariaat van de vereniging zet vanaf 1 juli alle administratieve activiteiten op een laag pitje.
Het verenigingslokaal zal overigens, zoals steeds, in juli en augustus gesloten zijn.

1. Programma van de activiteiten

01-06-2007 Doosjesdag.
07-09-2007 Reisverslagen en doosjesdag.
05-10-2007 Voorstelling van de database in gebruik bij de Werkgroep
Vlinderfaunistiek (Willy De Prins).
2. Wijzigingen ledenlijst
In het vorige mededelingenblad werden 2 adressen verwisseld. Hierbij de correctie.
• MERTENS Wim, Volpenswege 49, B-9940 Sleidinge
• VANLOO Erik, Noordedestraat 85, B-8450 Bredene

3. Geplande evenementen
Hierbij een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking
verleent:

• 8–14/06/2007:

12th International Congress on Ephemeroptera en 16th International
Symposium
on
Plecoptera,
Stuttgart,
Duitsland
(website:
http://www.naturkundemuseum_bw.de/stuttgart/projekte/jointmeetin08/

• 01–03/06/2007: Diptera weekend te Wouw, Noord-Brabant, georganiseerd door de

Sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging
(website: www.nev.nl).
De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het biologielokaal (kelderverdieping van gebouw U)
van het RUCA, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 2.
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• 16–18/07/2007:

• 07–09/09/2007:
• 08–15/09/2007:

Entomologische Vereniging te Mechelen, Zuid-Limburg
(website: www.nev.nl).
12th International Congress on Ephemeroptera en 16th International
Symposium on Plecoptera, Stuttgart, Duitsland (website:
www.naturkundemuseum_bw.de/stuttgart/projekte/jointmeetin08/).
Aphid Special Interest Group Meeting, georganiseerd door de Royal
Entomological Society in de University of Birmingham
(info: g.powell@imperial.ac.uk).
Determineren van libellen (info: www.field-studies-council.org
/leisurelearning/2007/courseinfo.aspx?id=357).
Voordracht door Prof. L. Brower "Conservation issues and survival
of the migration of the Monarch butterfly" in het Natural History
Museum, Londen (info: j.maxen@nhm.ac.uk).
Dipterists Forum – Summer Field Meeting, Abersystwyth University
info: roger.morris@dsl.pipex.com,
website: www.dipteristsforum.org.uk).
ENTO '07 – RES Symposium on Aquatic Insects: challenges to
populations and RES Annual National Meeting. University of
Edinburgh (info: craig.macadam@bradan-aquasurveys.co.uk
website: www.ento07.org.uk
Waterkevers determineren (info: www.field-studies-council.org
/leisurelearning/2007/courseinfo.aspx?id=523).
15th European Congress of Lepidopterology, georganiseerd door de
Societas Europaea Lepidopterologica (SEL) te Erkner bij Berlijn,
Duitsland (info: wolfram.mey@museum.hu-berlin.de
website: www.soceurlep.org).

• 10–14/09/2007: 4de Europees Hemiptera Congres, Ivrea, Italië
(website: www.ehc4.unito.it/).

• 18–20/09/2007: 2de Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Strunjan (bij Koper),
Slovenië (info: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si).
Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.de.prins@telenet.be
 Zie ook de website van de vereniging (URL: zie bovenaan) voor de laatste wijzigingen
en additionele evenementen.
4. Mededeling
Forum Phegea Werkgroep Vlinderfaunistiek

Dit forum is nu al enige tijd actief en er zijn meer en meer entomologen die er gebruik van
maken. Toch leek het ons geen slecht idee (omdat er nogal wat nieuwe leden zijn
bijgekomen) om de oorspronkelijke tekst nog eens even te herhalen. Wellicht is dit ook
nuttig om diegenen die destijds twijfelden om mee in dit digitale bootje te stappen nu toch
over de streep te trekken.
Hieronder volgt dus nog eens de oorspronkelijke "introductietekst".
In maart 2003 werd in een eerste poging om geïnteresseerden, betrokken bij inventarisatie
van nachtvlinders, bij elkaar te krijgen en een snelle communicatie mogelijk te maken, de
mailinglist nachtvlinders@yahoogroups.com opgericht.
Ondertussen stond de ICT-wereld niet stil en verschenen steeds meer forums op het World
Wide Web - het forum van Vogelwerkgroep Zuidwest-Vlaanderen is hier een (nationaal)

toonbeeld van. Omdat een forum toch een aantal opmerkelijke voordelen biedt in
vergelijking tot een mailinglist, werd besloten ook een forum op te stellen voor
(nacht)vlinderwerking. Het staat buiten kijf dat een forum zowel voordelen als nadelen
heeft én dat sommigen een langzame overschakeling van de mailinglist naar het forum
zullen toejuichen, terwijl anderen het net zullen betreuren.
Een mailinglist heeft als voordeel dat berichten rechtstreeks worden afgeleverd in de
mailbox, waardoor een continue internetverbinding niet noodzakelijk is. Wie online is,
wordt in principe onmiddellijk op de hoogte gesteld van een nieuwe bericht (ontvangst van
e-mail). Berichten lezen op een forum aan de andere kant impliceert een actieve
verbinding met het internet. Vermits de meeste mensen over een Internetabonnement
beschikken, hetzij Telenet, hetzij ADSL, hetzij via een andere provider, zal dit hopelijk
voor de meeste geen bezwaar zijn. Omdat berichten ook niet via e-mail worden verzonden
naar een mailbox, wordt men enkel op de hoogte gesteld van nieuwe berichten bij een
bezoek aan het forum. Men zou dus met enige voorzichtigheid kunnen stellen dat een
forum een iets trager medium is. De meeste berichtgeving via de mailinglist, bleek te
handelen
over
waarnemingen
en
determinatieproblemen,
‘snelheid’
van
informatieverspreiding is dan ook geen belangrijk criterium voor de kwaliteit van het
medium (mailinglist/forum). En voor wie maar eens per dag zijn/haar e-mail leest, is
snelheid zeker niet van tel, want dan kan het forum ook eens per dag worden bezocht. Als
belangrijke voordelen noteren we zeker het ontlasten van de mailbox, een verhoogde
veiligheid – e-mail kan virussen bevatten – de mogelijkheid om afbeeldingen in het bericht
te plaatsen. Alle antwoorden op éénzelfde bericht blijven bovendien gegroepeerd, wat een
discussie ten goede komt, zeker als ze over een langere periode wordt gevoerd. Doordat
berichten in principe onbepaalde tijd (ttz., tot ze actief worden verwijderd) op het forum
blijven, kan de discussie later hervat worden wanneer nieuwe elementen of bijkomende
informatie beschikbaar komt. Bovendien kunnen nieuwkomers ook een kijkje nemen in
berichtgeving van het verleden, waardoor vermeden wordt dat dezelfde vragen steeds terug
komen. Foto’s kunnen worden gebruikt, en blijven zichtbaar tot één jaar na de laatste
bezichtiging van de foto.
Het forum kan bezocht worden vanaf de website http://www.phegea.org/ ; ofwel
rechtstreeks via http://natuurpuntwestkust.be/phegea/.
Belangrijk! Men krijgt slechts toegang tot het forum na registratie. Na registratie moet de
administrator de persoon in kwestie toelaten. Dit om te voorkomen dat allerhande zaken
die niet op het forum thuishoren (spam) er toch op verschijnen, maar ook dat mensen met
minder nobele bedoelingen de informatie gaan misbruiken. Enkel mensen die hun identiteit
kenbaar maken worden toegelaten, dit betekent dat mensen die hun identiteit NIET wensen
bekend te maken of een valse naam gebruiken, niet worden toegelaten of onmiddellijk
worden verwijderd. De administrator behoudt zich ook het recht voor om mensen die niet
handelen volgens het gedachtegoed van de (nacht)vlinderonderzoekers, de toegang tot het
forum te ontzeggen. De persoon die zich wenst aan te melden, heeft hiervan kennis
genomen en onderschrijft dit.
5.

Te koop (1)
Verrekijker Swarovski, Zoom EL 10 x 42, 6,3°
Ongebruikt, levenslange waarborg. Vraagprijs: 1200,- €
Er zijn ook nog een aantal insectendozen beschikbaar
Bij interesse: contacteer de secretaris: willy.de.prins@telenet.be)

6.

Te koop (2)
Generator Honda EX 350, zeer goed onderhouden en functioneert perfect, samen met
lichttoren (gaasvormige cilinder van 75 cm diameter en 150 cm hoogte) met binnenin
lichtbron met 3 TL-blacklight-lampen en andere toebehoren.
Startklaar voor waarnemingen !
Praktische afspraken voor prijs en overname liefst per e-mail: mauritsdevrieze@hotmail.com
of tel.: 03/789.09.25

7. Publicaties van de vereniging:

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in EURO

Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen)
Jaargang 19
Jaargang 20
Jaargang 21
Jaargang 22
Jaargang 23
Jaargang 24
Jaargang 25
Jaargang 26

(1991), 168 p.
(1992), 160 p.
(1993), 140 p.
(1994), 172 p.
(1995), 220 p.
(1996), 188 p
(1997), 184 p
(1998), 156 p

(2 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)

13,50
14,00
12,50
15,00
21,50
18,00
17,50
17,50

Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

27
28
29
30
31
32
33
34

(1999), 148 p
(2000), 156 p
(2001), 160 p
(2002), 200 p
(2003), 160 p
(2004), 156 p
(2005), 160 p
(2006), 160 p

(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)
(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)

14,00
15,50
18,50
18,50
16,50
17,50
23,00
23,00

Voor oudere jaargangen: vraag info op het secretariaat van de vereniging
Entomobrochures:
1. Genitalia van Lepidoptera prepareren en afbeelden. (W.O. DE PRINS), 32 p.
2. Bijdrage tot de kennis van de biologie van Phalacropterix graslinella
(Lepidoptera, Psychidae) (H. HENDERICKX), 46 p.
3. De dagvlinders van de Belgische fauna. (A. JANSSEN), 40 p.
4. Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera. (W.O. DE PRINS), 57 p.
5. Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand. (E. DE TRÉ), 72 p.
6. De Belgische trekvlinders en dwaalgasten : 10 jaar Belgisch trekvlinderonderzoek.
(B. VANHOLDER et al), 72 p., 6 kleurenplaten, 38 tekstfiguren.
7. Rhopalocera of Turkey 13. Sympatry and supposed gene exchange between Maniola
telmessia (Zeller,1847) and Maniola halicarnassos Thomson, 1990 on the Bodrum
Peninsula (SW. Turkey) vs. evidence for their specific distinctness: two sides of the
same coin (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).
(A. OLIVIER & J.G. COUTSIS), 60 p., 2 kleurenplaten, 27 tekstfiguren, 16 tabellen
8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p.
Lijst van boeken en tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van
de Vlaamse Vereniging voor Entomologie te Antwerpen.
Catalogus Antwerpse Lepidoptera (A. JANSSEN), 232 p.
The Butterflies of the Greek island of Rhodos (A. OLIVIER)
Taxonomy, Faunistics, Ecology and Phenology 250 p.
Inbinden van boeken en tijdschriften (richtprijs)

3,00
4,00
4,00
6,00
8,00
12,00

11,50
17,00
2,00
20,50
36,00
16,00

Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op postrekening 000-0106543-37 t.n.v. Vlaamse
Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2, met vermelding van het gewenste. Bestelt U op deze wijze, dan
worden geen portokosten aangerekend.
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