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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,
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!

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 36ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2009 te willen vereffenen.
Dat kan door minimum 30,00 € (35,00 € voor buitenlanders) over te schrijven op postrekening
000-0106543-37, t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen.
Uiteraard is de vermaarde "extra duit" van de meer kapitaalkrachtige leden meer dan welkom. Steunend lid
wordt u door 50,00 € te storten op bovenvermeld rekeningnummer.
Nederlandse leden kunnen dit bedrag ook overschrijven op girorekening 3393112 of bankrekening
47.29.46.668 t.n.v. Vermandel E., Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst. Uiteraard kunnen zij ook
kosteloos gebruik maken van de onderstaande mogelijkheid, gebruik makend van IBAN en BIC.

)

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
05-12-2008
Reisimpressies van de entomologische expeditie naar Nepal in juli 2008
(Theo Garrevoet).
09-01-2009
Algemene ledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie.
1.

2.

Algemene ledenvergadering:
Dagorde: - opening door de voorzitter
- verslag van de secretaris
- verslag van de penningmeester
- verslag van de hoofdredacteur
- officiële oprichting werkgroep Bladmineerders
- berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen
- sluiting door de voorzitter
Nieuwjaarsviering: de te winnen prijzen voor de tombola worden door de leden
bijeengebracht: boeken, entomologisch materiaal, enz. (a.u.b. geen "derdehandse
spullen").

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.
Bijlage PHEGEA 36, nummer 4 (1 december 2008)

Systematiek van Pyralidae (Eric Stassart).
Faunistisch onderzoek naar Trichoptera in België (Koen Lock).
Demonstratie entomologisch materiaal en boeken (Entomologie
Speciaalzaak Vermandel).
2. Geplande evenementen
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar
medewerking verleent:
• 05/11/2008:
Orthopterist's Special Interest Group Meeting, georganiseerd door de
Royal Entomological Society. Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 08/11/2008:
Herfstvergadering te Leiden, georganisserd door de Nederlandse
Entomologische Vereniging. Info: http://www.nev.nl/
• 19/11/2008:
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
• 22/11/2008:
Bijeenkomst sectie "Snellen" (Microlepidoptera te Lexmond,
georganisserd door de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Info: http://www.nev.nl/
• 22/11/2008:
Bijeenkomst sectie "Everts" (Coleoptera) te Tilburg, georganisserd
door de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Info: http://www.nev.nl/
• 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
• 04/03/2009:
Verrall Lecture: "Fly smell – function and evolution of the
Drosophila olfactory system in a natural setting", georganiseerd door
de Royal Entomological Society. Info: http://www.royentsoc.co.uk
• 18/03/2009:
"Insects, weather and Climate", gezamenlijk georganiseerd door de
Royal Entomological Society en de Royal Meteorological Society.
Info: http://www.royentsoc.co.uk
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. Adreswijzigingen:
• ARIËN Guy F.M., Peetersstraat 36, B-3290 Diest
Tel: 013/67.15.50
• BLIKI Geert, Okegembaan 90, B-9400 Ninove

4. Vlaamse insectenweek
Sinds 19 november jongstleden staat de website van onze "Week van het Insect" online.
Ga eens kijken op http://www.insectenweek.be.
Natuurlijk zijn nog niet alle pagina's opgevuld en daarvoor zoeken we nog medewerking.
De pagina's “Insecten” en “Doe Mee!” vragen nog om "inhoud".

Ik zoek dus mensen die een beschrijving kunnen geven van een of meer insectenorde(s). Geen droge,
wetenschappelijke tekst maar een originele, korte, luchtige en duidelijke uitleg over de algemene
bouw, levenswijze en verspreiding (indien mogelijk vergezeld van een relevante foto in JPG of GIF
formaat).
Verder willen we onder de noemer “Doe Mee” mensen ook aanzetten om mee te werken aan lopende
inventarisatieprojecten. Dus, mensen die op de hoogte zijn van zulke projecten of die er zelf
organiseren/beheren wil ik vragen dat ze een korte beschrijving van de doelstellingen geven, een
eventuele link naar een website en de gegevens van de contactperso(o)n(en).
Ook hier kunnen foto's worden bijgevoegd.
De coördinator van de Vlaamse Insectenweek: Peter Berx.

5. Oprichting werkgroep "Bladmineerders"
Bij enkele leden van de VVE ontstond de idee een werkgroep op te richten om de kennis van de
bladmineerders in België beter in kaart te brengen.
De bedoeling van de werkgroep is, door elkaar te helpen bij het vergaren van de nodige kennis, een
veldgids van de bladmineerders te ontwerpen en te verspreiden.
Meerdere personen zullen een aantal soorten voor hun rekening nemen om zo vlug mogelijk een goede
gids te kunnen opstellen. Er werd al besloten om een proeftekst over Cameraria ohridella
(Kastanjemineermot) te laten opstellen door iedereen die wil meedoen. Op een vergadering kunnen die
dan naast elkaar gelegd worden waaruit dan een vast stramien kan gedestilleerd worden om zo de
andere soorten te verwerken.
Punten die zeker aan bod moeten komen zijn:
- kenmerken van de soort in verschillende stadia
- verspreiding
- waardplant
- vliegtijd
- generaties
- enz...
Natuurlijk zijn alle tips welkom. Het is beter dat er bij aanvang wat teveel ideeën zijn dan dat er
achteraf wat ontbreekt.
Vandaar een oproep tot ALLE geinteresseerden om even je ideeën op papier te zetten en ze zo snel
mogelijk via een mailtje door te sturen.
De centrale contactpersoon is Snyers Chris (SNC); gelieve zijn e-mail adres
(bladmineerders.be@gmail.com) enkel te gebruiken voor zaken in verband met bladmijnen.
Een greep uit de overige plannen van de werkgroep:
• Inventarisaties in België met verwerking van de al bereikte resultaten
• Jaarlijks een verslag opmaken met opvallende gegevens wat betreft data, soorten, verspreiding en
voortplanting uit het afgelopen jaar (eventueel ten opzichte van vroegere opvattingen en/of
gegevens).
• Er zal regelmatig (maandelijks??) een "bladmijnenwandeling" te maken. Dit zal via de diverse
kanalen verder afgesproken worden.
• Hulp bij determinatie
o via Chris Snyers (e-mail: bladmineerders.be@gmail.com)
o via het forum
o bundeling en selectie van de vragen vooraleer ze door te sturen naar reeds aanwezige
goede contacten in Nederland en GB
• Zoveel mogelijk stadia van elke soort op de VVE-site ter beschikking stellen
• Een lijst opstellen per waardplant

6. Te koop
Maurits De Vrieze verkoopt insektendozen in zeer goede staat:
40 x 50 x 6 cm met Itex-bodem en vernist.
Voor 40 dozen: 320,00 Euro
Voor 30 dozen: 270,00 Euro
Voor
praktische
afspraken
(bij
of tel.: 03 789 09 25."

7. Publicaties van de vereniging:

Voor 20 dozen: 200,00 Euro
Voor 10 dozen: 110,00 Euro
voorkeur
per
e-mail):
mauritsdevrieze@skynet.be

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen

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

Alle vermelde prijzen zijn in EURO
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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