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- 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,

Royal Entomological Society, Northern Ireland Regional Meeting:
"Viral Infections of insects: hosts, vectors and implications for Irish
agriculture and public health", Belfast.
Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 22–23/11/2008: 21ste Westdeutscher Entomologentag, georganiseerd door Aquazoo Löbbecke Museum en de Entomologische Gesellschaft Düsseldorf.
Info: Prof. Dr. Hartmut Greven (grevenh@uni-duesseldorf.de),
Dr. Silke Stoll (silke.dr_stoll@stadt.duesseldorf.de).
• 03/12/2008:
Insect Pollination Special Interest Group Meeting, Rothamsted
Research, Harpenden, georganiseerd door de Royal Entomological
Society. Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 05/12/2008:
Symposium "Entomology in Belgium 2008", georganiseerd door de
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie.
Info: http://www.natuurwetenschappen.be/srbe/page1.htm

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!

De vakantie zit er weeral op, tenminste voor de meesten onder ons. Hoe dan ook, voor
iedereen breekt stilaan weer de tijd aan om de entomologische waarnemingen te verwerken en
... wie weet, zelfs een artikel(tje) of een korte mededeling in te zenden voor Phegea. Het is
immers belangrijk dat meldenswaardige observaties niet in de anonimiteit verdwijnen. De
redactie steekt wel een handje toe voor degenen die wat drempelvrees hebben of niet goed
weten hoe ze er aan moeten beginnen.
1. Programma van de activiteiten
05-09-2008
Doosjesdag en reisverslagen van de voorbije zomervakantie.
03-10-2008
Rondetafelgesprek: verschillende verzameltechnieken voor insecten
(lampen, vallen, smeren...).
07-11-2008
Determineeravond genus Cyclophora deel 2 (Geometridae) (Guido De
Prins).
2. Geplande evenementen
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar
medewerking verleent:
• 08–11/09/2008: "EurBee3" – 3rd European Conference of Apidology, Queen's
University, Belfast. Info: http://www.qub.ac.uk/EurBee3.
• 01/10/2008:
Inaugural Meeting van de Climate Change Special Interest Group,
Central Science Laboratory, York, georganiseerd door de Royal
Entomological Society. Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 21/10/2008:
Royal Entomological Society, Scottish Regional Meeting, Macaulay
Institute, Aberdeen. Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 05/11/2008:
Orthopterist's Special Interest Group Meeting, georganiseerd door de
Royal Entomological Society. Info: http://www.royentsoc.co.uk

De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het biologielokaal (kelderverdieping van gebouw U)
van de UA campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 2.
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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.
3. Wijzigingen ledenlijst
3.1. Nieuwe leden:
• BLIKI Geert, Mechelbaan 174, B-2500 Lier
Tel. +32-(0)479/72.22.33

(Lepidoptera, Coleoptera).

3.2. Adreswijzigingen:
• LARSEN Knud (Denmark), new e-mail address: knudlarsen@dbmail.dk
• VERAGHTERT Wim, Bist 66, B-2500 Lier
• VERCAMMEN Staf, Tremelobaan 68 bus 5, B-3140 Keerbergen
Tel. +32-(0)16/85.07.51

4. Vraag om medewerking: Dolichovespula saxonica
Ik ben een doctoraatsstudent aan de KULeuven en doe
onderzoek naar het gedrag van sociale wespen. Dit jaar wil ik
het gedrag van Dolichovespula saxonica (de Saksische wesp)
bestuderen. Dit is een wespensoort die kleine bolvormige nesten
maakt in struiken, bomen, oude schuren en soms in verlaten
nestkastjes. De nesten bevinden zich bovengronds en zijn steeds
in hun geheel zichtbaar. Ze hebben een laminaire structuur, wat
zoveel wil zeggen als glad met strepen (zie foto). De nesten
hebben een grijze kleur en hebben een diameter van maximaal
30 cm. Ik heb nesten met levende wespen nodig en kom de
nesten ter plaatse halen. Het volstaat om te telefoneren naar
0472/922591 of te mailen naar:
wim.bonckaert@bio.kuleuven.be.
In de bijlage vindt u een foto om een idee te krijgen van hoe de nesten er uitzien. Alvast
bedankt voor de medewerking.

5. Vraag om medewerking: last van wespen?
Hebt U een wespennest op zolder of in de tuin? Dan hebben we goed nieuws. Onderzoeker
Kristof Benaets, verbonden aan de KULeuven kan er U geheel gratis van komen verlossen.
"Wespen hebben een nogal kwalijke reputatie", zo vertelt hij, "maar voor de wetenschap
zijn ze echter bijzonder interessant."
Voor meer informatie contacteer Kristof Benaets,
e-mail: kristof.benaets@student.kuleuven.be,
tel.: 016 32 39 64 (werk), 0494 88 30 56(GSM).
6. Mededeling
Een nieuwe website over micro-vlinders

Zopas is er een nieuwe vlinderwebsite op het internet verschenen over de kleinste vlinders:
www.microlepidoptera.nl.
In ons land komen ongeveer 2400 soorten vlinders voor en twee derde daarvan zijn motjes,
die we allemaal kennen van het liedje "motten in m'n oude jas" of van een wandeling door
het gras, wanneer er steeds van de kleine beestjes opvliegen en dan ergens neervallen en
haast niet meer te vinden zijn.
De wetenschappelijke naam voor deze kleine motjes c.q. microvlinders luidt
microlepidoptera (lepidos is Grieks voor schubben en ptera betekent vleugel).
Tot nu toe werd er nog niet zoveel aandacht besteed aan deze vlindertjes. Er zijn dikke
wetenschappelijke werken over geschreven, maar echt toegankelijk zijn die niet voor
iemand die een leuk beestje ziet, daarvan een foto maakt en dan wil weten hoe dat diertje
heet.
Men is dan soms ook wel nieuwsgierig wat de voedselplant van hun rupsjes is en of het
beest algemeen of zeldzaam is.
Deze site brengt nu uitkomst.
Twee jaar lang hebben Tymo Muus (1990) en Sifra Corver (1980) gewerkt aan de
totstandkoming van deze website. Hierbij werden zij gesteund door enkele landelijke
specialisten op het gebied van microlepidoptera. Het verzamelen van de algemene en de
gedetailleerde informatie over de soorten, het maken van foto's en het verwerken van de
meest recente gegevens heeft vele maanden gevergd.
Tot nu toe zijn al meer dan 500 soorten rijk geïllustreerd met opnames van de vlinders en
hun rupsen.
Er is nu een betrouwbaar instrument ontstaan om de vlinders op naam te brengen.
De Vlinderstichting heeft een website voor dagvlinders en grote nachtvlinders, die ruim
900 soorten behandelt, genaamd Vlindernet. Deze site is daar een prachtige aanvulling op,
samen worden nu de 2400 soorten vlinders beschreven op het internet.
Het spreekt dan ook vanzelf dat er veel contact met deze organisatie is.
Motjes hebben de naam grauw en bruin te zijn. Deze site laat echter zien hoeveel
schoonheid er te bewonderen valt in deze wereld van de kleinste vlinders.
Voor informatie:
http://www.microlepidoptera.nl
Tymo Muus, tel. 0512-381923, e-mail t.muus@microlepidoptera.nl
Sifra Corver, e-mail s.corver@microlepidoptera.nl

7. Publicaties van de vereniging:

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

Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen)
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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)
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11,50
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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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