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Mededelingen 39/4

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!

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 39ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2012 te willen vereffenen.
Dat kan door op IBAN rekening BE35 0000 1065 4337 (BIC: BPOTBEB1) minimum 35,00 €
(40,00 € voor buitenlanders) over te schrijven, 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 40,00 EUR from your giro to ours. Cheques

Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Eddy Vermandel).
"Werkgroep Bladmineerders – activiteiten en projecten" (Steve Wullaert).

2. Aandacht!!!!!!!!!!!
Vanaf januari 2012 gaan alle vergaderingen door in het Provinciaal Natuur- en Landschapshuis
(NALAH, Kasteeldreef 55, 2980 Halle-Zoersel!

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

 16/12/2011
 10/01/2012
 07/02/2012
 11/02/2012

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
25-11-2011
Nachtvlinderwaarneming in het domein De Lieteberg te Zutendaal,
afspraak om 20u00 (Zoë Vanstraelen).
02-12-2011
"Gegevens uit de faunistische database halen met queries, en andere details
over de database" (Willy De Prins).
27-12-2011
Nachtvlinderwaarneming in het domein De Lieteberg te Zutendaal,
afspraak om 20u00 (Zoë Vanstraelen).
Opgelet: vanaf 2012 gaan alle vergaderingen door in het Provinciaal Natuur- en
Landschapshuis (NALAH, Kasteeldreef 55, 2980 Halle-Zoersel)!
20-01-2012
Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie, met officiële opening
van het nieuwe verenigingslokaal in het NALAH, Halle-Zoersel.
Zie ook het bijgevoegde blaadje.
03-02-2012
"Limburgse bosgebieden vol met kevers. Een demo van de
verspreidingsgegevens" (Luc Crevecoeur).
02-03-2012
"Zweefvliegen" (Frank Van de Meutter).
De bijeenkomsten gaan (tot eind 2011) 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 39, nummer 4 (1 december 2011)

23ste NEV-Entomologendag te Ede, georganiseerd door de Nederlandse
Entomologische Vereniging (www.nev.nl).
Vergadering over "Soil invertebrates", o.l.v. H. Urpeth, in The James Hutton
Institue, Aberdeen.
Info: Jenni Stockan (jenni.stockan@hutton.ac.uk).
Vergadering over "Saprophylic Diptera", o.l.v. I. MacGowan, in The James
Hutton Institue, Aberdeen.
Info: Jenni Stockan (jenni.stockan@hutton.ac.uk).
15de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag.
Deze editie wordt zoals de voorgaande
i.s.m. de Universiteit Antwerpen
(departement Biologie - ECOBE)
georganiseerd. Ze heeft plaats op de UACampus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020
Antwerpen).
Voor meer info over ANKONA of de
Antwerpse Koepel voor Natuurstudie: zie
www.ankona.be

 06/03/2012
 07/03/2012
 29-31/03/2012

Vergadering over "Phenological changes in the insect world", o.l.v. G.
Pozsgai, in The James Hutton Institue, Aberdeen.
Info: Jenni Stockan (jenni.stockan@hutton.ac.uk).
The Verrall Lecture door Prof. Likka Hanski "The Glanville Fritillary
butterfly: ecology meets evolution", in het Natural History Museum, London,
georganiseerd door de Royal Entomological Society (www.royensoc.co.uk).
International Symposium "Future of Butterflies in Europe III", te Wageningen,
georganiseerd door De Vlinderstichting. Meer info: Future of Butterflies
(www.futureofbutterflies.nl).

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.

4. 15de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag
Zaterdag 11 februari 2012 (UA- Campus Groenenborger).
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) haar
ontmoetingsdag elk jaar op de tweede zaterdag van februari. Net zoals de twee vorige edities wordt
deze editie samen georganiseerd met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te
wisselen.
De 15de editie start om 9u30 op zaterdag 11 februari 2012 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en. Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het thema van deze dag is ‘Klimaatverandering: tendens van inheemse naar uitheemse soorten?’
Klassiek hebben in de voormiddag workshops plaats en in de namiddag worden de lezingen in plenum
georganiseerd. We maken ook deze keer weer gebruik van de "bioruimte" (microscopiezaal en
PC-lokaal in kelderverdieping) zodat we praktische workshops kunnen organiseren. In de voormiddag
is er een praktisch workshop over "of je een nieuwe dan wel een 2de-handsmicroscoop/binoculair
aanschaft" en in de namiddag eentje over " hoe waarnemingen invoeren en raadplegen op het veld:
nieuwe mobiele toepassingen van waarnemingen.be".
Het volledig programma kan je vanaf midden december op de ANKONA-website (www.ankona.be;
rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’) raadplegen.
Kort na de middagpauze is er nog de klassieke "korte berichten"-rubriek waarbij iedere organisatie of
vrijwilliger een item kort kan komen toelichten dat verband houdt met natuurstudie.
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken. Tijdens
de middag worden er natuurfilms van Vlaamse bodem getoond.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 4 februari 2012 en bij voorkeur
digitaal via de ANKONA-website: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’).
Meer info: Koen Cuypers,Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.
Tel. 03 240 59 88; e-mail: ankona@admin.provant.be
Wens je op de hoogte te blijven over alles wat met natuurstudie te maken heeft in de provincie
Antwerpen? Abonneer je dan op het gratis ANKONA-tijdschrift ‘ANTenne’ (via www.ankona.be;
rubriek ‘nieuwsbrieven’)

5. Twintigste LIKONA Jaarboek is verschenen
Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het provinciebestuur het
LIKONA-jaarboek. In de huidige uitgave zijn zeven uitgebreide
inhoudelijke
artikels
opgenomen
die
een
aantal
wetenschappelijke onderzoeken uit 2010 weergeven.
Zoals jaarlijks bevat ook deze editie nog een bespreking van een
vijftigtal publicaties over uiteenlopende aspecten van natuurstudie
in Limburg van het afgelopen jaar.
Beheerplannen
voor
natuurterreinen,
evaluatie
van
natuurverbindingen, waarnemingen van zeldzame paddenstoelen,
planten, vlinders, resultaten van afvissingen en bijzondere
vogelwaarnemingen zijn maar een greep uit de vele
becommentarieerde artikels.
Van elke LIKONA-werkgroep is er een jaarverslag opgenomen
waarin de bijzondere resultaten van het afgelopen jaar worden
voorgesteld. Een schat aan informatie voor iedereen die met de
Limburgse natuur begaan is.
Het jaarboek (100p.) is op een prachtige manier vormgegeven met
talrijke mooie kleurenfoto's en duidelijke, overzichtelijke schema's en tabellen.
Bestellen: de kostprijs is €10 en je kan het jaarboek afhalen of aanvragen in Het Groene Huis. Na het
betalen van de factuur krijg je het boek toegestuurd.
De vorige jaarboeken zijn nog in voorraad voor wie zijn/haar reeks wil vervolledigen.
LIKONA-secretariaat: Provinciaal Natuurcentrum, Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 3600 Genk.
Tel. 011 26 54 62, fax 011 26 54 55, e-mail: likona@limburg.be

6. Verzoek tot medewerking – Colydium elongatum
Willy Troukens, Ninoofsesteenweg 782/8, 1070 Anderlecht, maakt een studie over de recente expansie
in de Benelux van Colydium elongatum Fabricius, 1787 (Coleoptera: Colydiidae). Al uw gegevens van
dit slanke kevertje worden in dank aanvaard op bovenstaand adres. Tel: 02/520.51.07

7. 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

23
24
25
26
27
28
29
30

(1995), 220 p.
(1996), 188 p
(1997), 184 p
(1998), 156 p
(1999), 148 p
(2000), 156 p
(2001), 160 p
(2002), 200 p

(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)

21,50
18,00
17,50
15,00
14,00
15,50
18,50
23,00

Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

31
32
33
34
35
36
37
38

(2003), 160 p
(2004), 156 p
(2005), 160 p
(2006), 160 p
(2007), 160 p
(2008), 160 p
(2009), 160 p
(2010), 160 p

(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(18 kleurenplaten)

16,50
17,50
23,00
23,00
18,00
22,00
22,00
21,00

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.
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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