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Mededelingen  39/3 

http://www.phegea.org Uitgegeven met de steun van de Provincie Antwerpen
________________________________________________________________________________  

- 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 
- Werkgroep Bladmineerders:  contactpersoon: Wullaert Steve, 
 Vaartstraat 18, 8710 Wielsbeke. Tel.: 09/386.76.13  e-mail: sw.demijnen@gmail.com 


 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 
02-09-2011 Reisverslagen en doosjesdag. 
07-10-2011 "Lithocolletinae op Robinia" (Jurate De Prins). 
04-11-2011 "Gegevens uit de faunistische database halen met queries, en andere details 

over de database" (Willy De Prins). 
02-12-2011 "Meldingsformulier nieuwe gegevens voor de websites" (Theo Garrevoet). 

2. Wijzigingen ledenlijst 
2.1. Nieuwe leden: 

• ELST Joris, Kalmthoutse Steenweg 46, B-2990 Wuustwezel (Belgium). 
E-mail: joris@elst.be (dag- en nachtvlinders, libellen). 

• JANSEN Ludwig, Tenderlo 43, B-2490 Balen (Belgium). 
Tel.: 0495/ 37.36.96 E-mail: jansen.ludwig@telenet.be 

• VAN REMOORTERE Liesbet, Schaessestraat 18, B-9070 Destelbergen (Belgium). 
Tel.: 09/353.94.70 E-mail: waarschuwingen@pcsierteelt.be 

2.2. Adreswijzigingen: 
• GEERAERT Jan, Sprietestraat 54, B-8791 Waregem (Belgium). 
 
 

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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3. Bladmijnenwandeling 
Op 1 oktober 2011 organiseert de bladmijnenwerkgroep de 9de bladmijnenwandeling in het 
Maldegemveld, nabij het Drongengoed te Ursel.  
Aan de noordoostelijke rand van het Drongengoedbos, vlakbij de gemeentegrens van 
Maldegem en Knesselare, 
ligt het natuurgebied 
Maldegemveld. Het is 
gelegen op de "Cuesta 
van het Meetjesland", een 
langgerekte rug die zich 
uitstrekt van Oedelem tot 
Zomergem en waarvan de 
hoogte oploopt tot 29m. 
De afwisseling van heide 
en open bos zorgt voor 
een waaier aan zeldzame 
planten en dieren. 
Meer informatie vindt u 
op de website van de 
vereniging (www.phegea.org) en in het bijgevoegde blaadje. 

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

 07-09/09/2011 Symposium Ento'11 over "Chemical Ecolgy, Reception, detection 
and deception", in de University of Greenwich, Medway Campus, 
Clatham Maritime, Kent, georganiseerd door de Royal Entomological 
Society (www.royensoc.co.uk). 

 21/09/2011 Vergadering van de "Aphid Special Interest Group" in het James 
Hutton Institue, Dundee, Scotland, georganiseerd door de Royal 
Entomological Society. (www.royensoc.co.uk). 

 02-05/10/2011 Sixth International Symposium on Molecular Insect Science, in het 
NH Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, Nederland, 
georganiseerd door de Society of Molecular Insects Science. 
Info: http://www.molecularinsectscience.com. 

 10/11/2011 Vergadering van de "Insect Behaviour Special Interest Group, in het 
Rothamsted Research Centre, Harpenden, Herts., georganiseerd door 
de Royal Entomological Society (www.royensoc.co.uk). 

 19-20/11/2011 24ste Westdeutscher Entomologentag; in AquaZoo, Löbbecke 
Museum, Düsseldorf. 
Info: Silke Stoll (silde.dr_stoll@duesseldorf.de). 

 04/12/2011 Entomologische Studie- en Contactdag, georganiseerd door de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie in het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 
Vautierstraat 29, 1000 Brussel. 
Tijdens deze dag verwachten we iedereen die met entomologie in 
België bezig is. De nadruk zal liggen op inventarisatie en onderzoek 
bij diverse insectengroepen. Iedereen die in een praatje van 10-15 
minuten graag zijn/haar onderzoek/inventarisatie/werkgroep 



presenteert kan zich registreren via www.srbe-kbve.be. 
De voertaal is zowel Nederlands, Frans als Engels. Voor slechts 
5 euro bent u ingeschreven, krijgt u koffie, een deelnemerslijst en een 
abstractboekje. Breng best pick-nick mee, ook Dino-resto zal open 
zijn. 
Meer info: Wouter Dekoninck (wdekoninck@natuurwetenschappen.be) of 
Tim Struyve (tim.struyve@natuurpunt.be). 

 
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 voor de laatste wijzigingen en additionele 

evenementen. 

5. Verzoek tot medewerking – Dendrolimus pini 
I am currently undertaking some research on Dendrolimus pini which includes a DNA 
study of the moth. I am trying to get hold of any dead stage (eggs, caterpillars, pupae or 
moths) of this species. 
It has been found near Inverness, Scotland and is believed to be either a previously 
unrecorded native or a human mediated introduction via imported trees. Forest Research 
want to determine the origin of the Scottish moth by comparison of its DNA with that of 
D. pini sourced from as many locations in other locations in Europe and NW Asia. 
Specimens preserved in alcohol or dried specimens (less than 20 years old) would be good 
as long as the specimens are dead prior to transport. Even a badly damaged specimen, a 
detached appendage (e.g. leg) or body segment, or a single preserved egg will suffice - the 
key requirements are date and place of collection (at least country and year, but the more 
detail the better). 
Postage and summary expenses will be reimbursed. The findings of the study will 
ultimately be published in scientific journals and your help will be acknowledged if 
requested. If you can help then please contact me: 

Roger Moore, Forest Research, Northern Research Station, Roslin, Midlothian EH25 9SY, 
tel. 0131 445 6923, email: roger.moore@forestry.gsi.gov.uk 

6. KBVB entomologische studiedag 
Zondag 4 december 2011. 
Iedere twee jaar organiseert de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie een 
entomologische studie- en contactdag op het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29 1000 Brussel). Tijdens deze dag verwachten we 
iedereen die met entomologie in België bezig is. 
De nadruk zal liggen op inventarisatie en onderzoek bij diverse insectengroepen. Iedereen 
die in een praatje van 10-15 minuten graag zijn/haar onderzoek/inventarisatie/werkgroep 
presenteert is, kan zich registreren via www.srbe-kbve.be. 
De voertaal is zowel Nederlands/Frans als Engels. Voor slechts 5 euro bent u ingeschreven, 
krijgt u koffie, een deelnemerslijst en een abstractboekje. Breng best pick-nick mee, ook 
het Dino-resto zal open zijn. 
 
Overige info wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be of tim.struyve@natuurpunt.be 

7. Publicaties van de vereniging: leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen 
Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen) Alle vermelde prijzen zijn in EURO 

Jaargang  23 (1995), 220 p. (10 kleurenplaten)  21,50   Jaargang 31 (2003), 160 p (9 kleurenplaten)  16,50 
Jaargang 24 (1996), 188 p (8 kleurenplaten)  18,00   Jaargang 32 (2004), 156 p (12 kleurenplaten)  17,50 
Jaargang 25 (1997), 184 p (8 kleurenplaten)  17,50   Jaargang 33 (2005), 160 p (22 kleurenplaten)  23,00 
Jaargang 26 (1998), 156 p (7 kleurenplaten)  15,00   Jaargang 34 (2006), 160 p (22 kleurenplaten)  23,00 
Jaargang 27 (1999), 148 p (6 kleurenplaten)  14,00   Jaargang 35 (2007), 160 p (12 kleurenplaten)  18,00 
Jaargang 28 (2000), 156 p (8 kleurenplaten)  15,50   Jaargang 36 (2008), 160 p (20 kleurenplaten)  22,00 
Jaargang 29 (2001), 160 p (13 kleurenplaten)  18,50   Jaargang 37 (2009), 160 p (20 kleurenplaten)  22,00 
Jaargang 30 (2002), 200 p (14 kleurenplaten)  23,00   Jaargang 38 (2010), 160 p (18 kleurenplaten)  21,00 

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.  

Voor oudere jaargangen: vraag info op het secretariaat van de vereniging of zie op www.phegea.org 

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

 

Entomobrochures: 
1. Genitalia van Lepidoptera prepareren en afbeelden. (W.O. DE PRINS), 32 p. 3,00 
2. Bijdrage tot de kennis van de biologie van Phalacropterix graslinella 
 (Lepidoptera, Psychidae) (H. HENDERICKX), 46 p. 4,00 
3. De dagvlinders van de Belgische fauna. (A. JANSSEN), 40 p. 4,00 
4. Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera. (W.O. DE PRINS), 57 p. 6,00 
5. Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand. (E. DE TRÉ), 72 p. 8,00 
6. De Belgische trekvlinders en dwaalgasten : 10 jaar Belgisch trekvlinderonderzoek. 
 (B. VANHOLDER et al), 72 p., 6 kleurenplaten, 38 tekstfiguren. 12,00 
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 11,50 
8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p. 17,00 
Lijst van boeken en tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van 
 de Vlaamse Vereniging voor Entomologie te Antwerpen. 2,00  
Catalogus Antwerpse Lepidoptera  (A. JANSSEN),   232 p. 20,50  
The Butterflies of the Greek island of Rhodos  (A. OLIVIER)  
 Taxonomy, Faunistics, Ecology and Phenology     250 p. 36,00 
Inbinden van boeken en tijdschriften (richtprijs) 16,00  
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