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• VERHOFSTEDE Reginald, Turfkuilen 14, B-2200 Herentals (Belgium).
Tel.: +32-475 95 01 06. E-mail: reginald.verhofstede@gmail.com (inventariseren mieren).

laamse

2.2. Adreswijziging:

ereniging voor
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Mededelingen 36/1

http://www.phegea.org
________________________________________________________________________________
- 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

- Regionale Werking Antwerpen: contactpersoon: G. De Prins,
Markiezenhof 32, B-2170 Merksem. Tel.: 0485/568781 e-mail: guido.deprins@telenet.be

- Werkgroep Vlinderfaunistiek: contactpersoon: Steeman Chris,
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@telenet.be. Deze
aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van het volgende nummer van PHEGEA indienen!

Bij dit eerste nummer van PHEGEA in 2008 wenst het bestuur alle leden een voorspoedig jaar met veel
entomologische waarnemingen en ontdekkingen. Een groot aantal van de leden stelde zich reeds in orde
met de jaarlijkse contributie en het bestuur dankt van harte die leden die wat extra aan de contributie
toevoegden. De penningmeester verzoekt de achterblijvers vriendelijk niet langer meer te wachten, maar
hun lidmaatschap zo snel mogelijk te voldoen. Dat kan door minimum 30,00 EUR (35,00 EUR voor
buitenlanders) over te schrijven op postrekening 000-0106543-37, t.n.v. Vlaamse Vereniging voor
Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2.

)

Foreign members: please pay the amount of 35,00 EUR from your giro to ours or by
International Post Money Order. If you pay by bankers draft, you have to pay 50,00 EUR
to cover the bank charges. Cheques are not accepted!
International bank-account (IBAN): BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
Using these codes, bank charges are avoided for European transactions.

1. Programma van de activiteiten
07-03-2008
De nieuwe dagvlinderatlas. (Dagvlinderwerkgroep van Natuurpunt).
04-04-2008
Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Entomologie
Speciaalzaak Vermandel).
09-05-2008
Reisimpressies uit Marokko (Theo Garrevoet) [let op de afwijkende
datum!].
06-06-2008
Doosjesdag en werk in de collecties.
2. Wijzigingen ledenlijst
2.1. Nieuwe leden:
• DE CEUSTER Walter, Strijdhoflaan 101, 2600 Berchem (Belgium).
Tel.: +32-3/239.73.82. E-mail: walter.strijdhof@skynet.be (Lepidoptera + Coleoptera)
• GRIGIS Marc, Koning Albertstraat 24, B-1785 Merchtem (Belgium).
(Dag- en nachtvlinders Europa).
• KREKELBERG Jean-Marie, Oud Vliegveld 9, B-8400 Oostende (Belgium).
Tel.: +32-496-67.07.08. E-mail: jeanmarie.krekelberg@pandora.be (Coleoptera)
• RAVOET Jorgen, Meerweg 16, B-1980 Zemst (Belgium).
Tel.: +32-498 40 10 85. E-mail: jorgen.ravoet@gmail.com (Lepidoptera en Odonata)
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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• VAN NUFFEL Christiaan, Nieuwstraat 13, B-2820 Bonheiden (Belgium).

• GEERAERT Jan, Houtstraat 48, B-9870 Olsene. (Belgium). E-mail: jan.geeraert@telenet.be
• STOFFELEN Eric, Hombroekstraat 25, B-3730 Hoeselt (Belgium).

2.3. Correctie:
• PLAISIER C. F.: Het juiste e-mail adres is: cf.plaisier@planet.nl (insectengedichten).

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

• 01/03/2008:
• 01/03/2008:
• 08/03/2008:
• 29/03/2008:
• 31/03/2008:
• 02/04/2008:
• 05/04/2008:
• 19/04/2008:
• 07/05/2008:
• 17/05/2008:

Vergadering van de werkgroep Ter Haar (Macrolepidoptera) te Lexmond
Info: www.nev.nl
BENHS Workshop te Dinton Pastures: Microandrena Identification Workshop. Info: Ian
McLean (ianmclean@waitrose.com).
BENHS Workshop te Dinton Pastures: Staphylinidae Identification Workshop. Info: Ian
McLean (ianmclean@waitrose.com).
BENHS Workshop te Dinton Pastures: An introduction to techniques for studying
parasitoids. Info: ianmclean@waitrose.com.
Workshop: Extreme Collecting 4: Collecting and Source Communities. Georganiseerd
door University College London in het British Museum, Sackler Room
(Info: extremecollecting@yahoo.co.uk, more info: www.ucl.ac.uk/extreme-collecting).
Insect Behaviour Special Interest Group. Georganiseerd door de Royal Entomological
Society te Rothamsted Research, Harpenden. Info: sam.cook@bbsrc.ac.uk.
BENHS Workshop te Dinton Pastures: Sawfly Identification Workshop. Info: Ian McLean
(ianmclean@waitrose.com).
BENHS Workshop te Dinton Pastures: Introduction to recording and identifying
ladybirds. Info: Ian McLean (ianmclean@waitrose.com).
Insect Endosymbionts Special Interest Group "Insecta Symbiosis", georganiseerd door de
Royal Entomological Society in the University of Reading (james.cook@reading.ac.uk).
BENHS Workshop te Dinton Pastures: Sciomyzidae Identification Workshop. Info:
ianmclean@waitrose.com.

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. In Memoriam
Georges Myncke (°1919 †2008)
Op 11 januari 2008 is de heer Georges Myncke overleden. Georges was een van de medeoprichters van de
vereniging in 1947, die toen nog Vereniging voor Entomologie van de K.M.D.A. heette, en hij combineerde
de taken van secretaris en penningmeester tot 1972. Hij was zeer geïnteresseerd in vlinders, en zijn
verzameling vormde de basis van de huidige referentiecollectie van de vereniging. Nochtans was Georges
vooral bekommerd om het milieu en zijn interesse voor natuurstudie verschoof stilaan naar die van
natuurbeschermer.
Georges was, samen met zijn vrouw, een echte levensgenieter en een wereldburger. Tijdens zijn actieve
beroepsperiode verbleef hij geregeld in een oude molen aan de Semois, die hij had laten opknappen en na zijn
pensionering leefde hij enkele jaren op het eiland Mallorca. Daar nam hij trouwens als een van de eerste de
invasie waar van het Zuid-Afrikaanse blauwtje Cacyreus marschalli. De laatste jaren verbleef hij weer in zijn
vertrouwde Walenstraat te Antwerpen.

5. Verslag van de algemene ledenvergadering (12-01-2007)
5.1. Opening door de voorzitter (T. Garrevoet)
Na een korte inleiding werd de vergadering door de voorzitter geopend.

5.2. Verslag van de secretaris (W. De Prins)
In de loop van 2007 vergaderde het bestuur tweemaal, nl. op 27 februari en 09 oktober. Er werd
hoofdzakelijk gesproken over de collecties, de publicaties, de website en het activiteitenprogramma van de
vereniging.
De website van de vereniging wordt voortdurend up-to-date gehouden met de nieuwste gegevens over
Phegea, inclusief abstracts van alle artikels en met het programma van de voordrachten en de andere
activiteiten van de vereniging. Vanaf 2007 zijn ook de teksten van de “Mededelingen” digitaal beschikbaar
op het internet.
De online "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" bevatte op 01 januari 2008 individuele pagina's voor
1606 soorten. Dit is 65% van het totaal aantal soorten in België (2469);dit is 5% meer dan vorig jaar.
Bovendien bevat de site 1256 pagina's met extra foto's (in het totaal 4611 foto's).
Het forum, beheerd door Diederik D’Hert, wordt nog steeds druk bezocht.
De vereniging organiseerde in de loop van 2007 de 4de Europese Vlindernachten in het weekend van 11–15
oktober. Wim Veraghtert is vanaf nu de contactpersoon, de “ambassador”, voor België.

Op zondag de
10 oktober stapten een tiental leden door het natuurgebied “Le Gros Tienne” te Lavaux Ste.-Anne
tijdens de 5 bladmijnenwandeling. De resultaten staan op de website van de vereniging.
De subsidiëring van de vereniging door de Provincie Antwerpen verloopt via een puntenstelsel en een
vereniging ontvangt meer subsidie naarmate ze activiteiten ontplooit. Alle leden die (in naam van de
vereniging) inventarisaties verrichten, tentoonstellingen organiseren, leeruitstappen of voordrachten houden
enz. worden verzocht dit aan de secretaris of een ander bestuurslid schriftelijk, en met de nodige details, mee
te delen zodat deze manifestaties mee in het verslag kunnen opgenomen worden. Dit moet gebeuren vóór
einde februari want dat verslag wordt in maart ingediend.
Vorig jaar steeg het ledenaantal met eentje tot 189. Meer en meer leden vinden de vereniging via de website.
Wie nog geïnteresseerden kent, wordt verzocht ze in contact te brengen met de vereniging. Op het
secretariaat kunnen inschrijvingsformulieren bekomen worden.

5.3. Verslag van de penningmeester (G. Rylant)
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële toestand en legt de details voor van de rekeningen.
Voor het jaar 2007 betaalden 189 leden hun contributie. 79 leden betaalden deze al op het einde van 2006.

5.4. Verslag van de hoofdredacteur (W. De Prins)
In 2007 verscheen de 35ste jaargang van Phegea met in het totaal 160 pagina's.
De hele jaargang bevatte 21 originele, wetenschappelijke artikels (waarvan 4 over Coleoptera, 1 over Diptera,
15 over Lepidoptera en 1 over Stresiptera). Er werd 1 nieuwe Diptera-soort beschreven. Voor de Belgische
fauna werden 2 nieuwe Lepidoptera-soorten vermeld en 1 Strepsiptera-soort. Verder werden voor Iran en
Turkije telkens 1 nieuwe Lepidoptera-soort vermeld. In het totaal werden 12 pagina's met afbeeldingen in
kleur opgenomen.
Voor volgende jaargang zijn weer 4 nummers van telkens 40 pagina's gepland. Er is reeds bijna genoeg kopij
voor 3 nummers, dit zonder rekening te houden met de trekvlinderverslagen over 2006 en 2007 die hopelijk
snel zullen volgen.

5.5. Berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen
5.5.1. Belgisch trekvlinderonderzoek (S. Van Cleynenbreugel)
Er werd een kort overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en de "inhaalbeweging" qua publicatie
van de gegevens van de voorbije jaren.

5.5.2. Regionale werking Antwerpen (G. De Prins)
• Vergaderingen:
In 2007 werd er tienmaal vergaderd. Het jaar werd geopend met een Algemene
Ledenvergadering met daarna de traditionele nieuwjaarsviering.
Er werden 6 voordrachten of demonstraties gehouden:
• Inventariseren van Lepidoptera in Bas-Congo (Jurate De Prins)
• Soortbescherming van zeldzame dagvlinders en sprinkhanen, kansen voor een
gemeente (Luc Crevecoeur)
• Determineeravond: het genus Idaea (Lepidoptera: Geometridae) (Guido De Prins)
• Voorstelling van de database in gebruik bij de Werkgroep Vlinderfaunistiek (Willy De
Prins)
• Determineeravond Cyclophora (Lepidoptera: Geometridae) (Guido De Prins)
• Voordracht "Effecten van de klimaatsverandering op de natuur in het algemeen en
insecten in het bijzonder" (Luc De Bruyn)
Zoals elk jaar stelde de "Entomologiezaak Vermandel" allerlei materiaal en literatuur tentoon.

• Inventarisatie:
Er werd een overzicht gegeven van de verschillende gebieden waar onderzoek op regelmatige basis
werd verricht door verscheidene leden.

5.6. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sloot de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun aandacht. De op de vergadering
aansluitende nieuwjaarsviering verliep in een gezellige sfeer bij een lekker glaasje wijn (of fruitsap) en wat
versnaperingen. Er werd besloten met een speciaal woordje van dank aan de aanwezige leden die bij de
traditionele tombola een soms zeer gulle bijdrage leverden.

6. Vraag om inlichtingen
Willy Troukens zoekt plaats- en datumgegevens van het bladhaantje Chrysomela vigintipunctana Scopoli
(Coleoptera: Chrysomelidae) uit België en het Groothertogdom-Luxemburg.
Willy Troukens, Ninoofsesteenweg 782/8, 1070 Anderlecht.

7. Mededeling
Aankondiging insectenweekend Uffelte mei 2008.
In het weekeinde van vrijdag 16 t/m zondag 18 mei 2008 houdt de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van
de KNNV haar voorjaarskamp in kampeerboerderij “’t Holtingerzand” te Uffelte (Drenthe).
Op zaterdag en zondag worden omliggende gebieden ‘afgestruind’ op zoek naar insecten en andere
ongewervelden. Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij: Arjan van der Veen (liw@knnv.nl,
tel. +31 320 246631) of Koos van Brakel (tel. +31 348 41 70 32)

8. Publicaties van de vereniging:

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

Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen)
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

20
21
22
23
24
25
26
27

(1992), 160 p.
(1993), 140 p.
(1994), 172 p.
(1995), 220 p.
(1996), 188 p
(1997), 184 p
(1998), 156 p
(1999), 148 p

(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)

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

Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

28
29
30
31
32
33
34
35

(2000), 156 p
(2001), 160 p
(2002), 200 p
(2003), 160 p
(2004), 156 p
(2005), 160 p
(2006), 160 p
(2007), 160 p

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

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

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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