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Mededelingen  40/4 

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! 

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 40ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing 
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2013 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 70,00 € te storten op bovenvermeld 
rekeningnummer. 
Nederlandse leden kunnen dit bedrag (40,00 €) 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 
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 
18-01-2013 Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie. 

1. Algemene ledenvergadering: 
Dagorde: - opening door de voorzitter 

- verslag van de secretaris 
- verslag van de penningmeester 
- verslag van de hoofdredacteur 
- berichten uit de onderwerpgebonden secties en 

werkgroepen 
- oprichting Werkgroep Dagvlinders 
- sluiting door de voorzitter 

2. 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 NALAH (Provinciaal Natuur- en Landschapshuis) 
Kasteeldreef 55, 2980  Halle-Zoersel. Contactpunt 0485-56.87.81 
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01-02/2013 Bladmineerders (Steve Wullaert). 
02-02/2013 Werkgroep Dagvlinders, bijeenkomst in het BC Lokeren (Sylvain 

Cuvelier). 
01-03-2013 Het ontwarren van een taxonomische knoop (Theo Garrevoet). 
05-04-2013 Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Eddy Vermandel). 

2. Nieuwe leden 
• BOEL Jeroen Oudeheerweg-Ruiter 197, B-9250 Waasmunster. 

Tel.: 09 324 04 53 E-mail: jeroenboel@hotmail.com (Lepidoptera, 
nachtvlinders) 

3. Excursies VVE in 2012 (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org) 
 17/11/2012 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 
 22/12/2012 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 
 12/01/2013 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 
 09/02/2013 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 
 30/03/2013 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 
 13/04/2013 Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal 

Voor alle info over deze excursies in Zutendaal: 
Zoë Vanstraelen: (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).  

4. Geplande evenementen 
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen. 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar 
medewerking verleent: 
 07/12/2012 4de symposium met als titel "Entomology in Belgium 2012", 

bestaande uit 4 hoofdonderwerpen: 
 Ecology, Evolution and Systematics of insects 
 Applied Entomology  
 Social Insects  
 Faunistics, Inventory and Biodiversity of Insects in Belgium 

In het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN), Vautierstraat 29, Brussel.  
Info: www.srbe-kbve.be/content/intro-symposium-2012). 

 14/12/2012 24ste NEV-Entomologendag in het Congrescentrum Reehorst te 
Ede, georganiseerd door de Nederlandse Entomologische 
Vereniging. (Info: www.nev.nl). 

 19/01/2013 Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) organiseert 22ste 
contactdag (Info: www.likona.be). 

 09/02/2013 ANKONA-ontmoetingsdag, UA-Campus Groenenborger, 
Antwerpen. (Info: www.ankona.be). 

 23/02/2013 Vlaamse Libellenstudiedag, Natuurpunt-Mechelen, Coxiestraat 11, 
2800 Mechelen. (Info: geert.deknijf@inbo.be). 

 06/03/2013 The Verrall Lecture door prof. M. T. Siva-Jothy in de Flett Lecture 
Hall, Natural History Museum, London, georganiseerd door de 
Royal Entomological Society (Info: www.royensoc.co.uk). 

 29/7 – 4/8/2013 XVIIIth European Congress of Lepidopterology, georganiseerd 
door de Societas Europaea Lepidopterologica (SEL), te 
Blagoevgrad, Bulgaria. (Info: www.soceurlep.eu). 

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32 
E-mail: willy.de.prins@telenet.be 



5. Mededeling 
Werkgroep Invertebraten Denderstreek (WID). Voorstelling rapport: Verspreiding, 
status en ecologie van ongewervelden in de Denderstreek (België, Oost-Vlaanderen) 2002-
2011. De Tré , Eric (ed.) et al., 2011. Deze zeer uitgebreide studie is terug te vinden op 
www/users.telenet.be/WID. Vanaf 2012 worden door de WID-medewerkers alle 
waarnemingen nog enkel via denderstreek.waarnemingen.be ingevoerd, zodat ook de 
verspreidingskaartjes te allen tijde door iedereen vlot kunnen bekeken worden (vanaf 
oktober 2012 vindt u ook hier alle WID-gegevens 2002-2011 terug. 

6. Vlaamse Libellenstudiedag 
Op zaterdag 23 februari 2013 van 9u30 tot 16u45wordt deze studiedag georganiseerd in 
Natuurpunt – Mechelen: Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. 
Allerlei voordrachten komen aan bod evenals de Algemene Ledenvergadering van 
Libellenvereniging Vlaanderen (LVV). 
Inschrijving: De studiedag is gratis. Gelieve wel voor 10 februari in te schrijven bij: 
geert.deknijf@inbo.be. 
Tijdens de pauzes zal er een beperkte boekenstand aanwezig zijn. 
Hoe te bereiken: het Natuurpunt huis ligt op een paar honderd meter van het station 
Mechelen (Lijn Antwerpen-Brussel). 
Voor de route met de auto en parkeertips verwijzen we naar de site van Natuurpunt: 
http://www.natuurpunt.be/nl/Contact_284. 

7. ANKONA studiedag. Thema: "Van natuurstudie naar natuurbeheer …. of omgekeerd?" 
De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie organiseert zijn 16de contactdag op 09/02/2013 
op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen). 
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. Het volledig programma kan je vanaf midden december op de 
ANKONA-website (www.ankona.be; rubriek "ontmoetingsdagen" en "kalender") 
raadplegen. Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-
)verenigingen bezoeken. Tijdens de middag wordt de recente natuurfilm 'Oerkempens 
landschap De Liereman' vertoond. 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 2 februari 2013. 
Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal vanaf begin december via www.ankona.be (rubriek 
'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’). Ook het volledige programma zal dan op de website 
staan. 
Meer info: Koen Cuypers,Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
Tel. 03 240 59 88; e-mail: ankona@admin.provant.beook  

8. LIKONA studiedag 
Limburgse Koepel voor Natuurstudie organiseert 22ste contactdag 
Op 19/01/2013 organiseert de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) haar 
jaarlijkse contactdag in de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek. Vanaf 8.45 uur is 
iedereen welkom in Gebouw D van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, 
Agoralaan in Diepenbeek. Na de plenaire zitting die start om 9.15 uur en waar het verloop 
van de dag wordt toegelicht, krijgen een aantal sprekers de gelegenheid om kort, maximum 
5 minuutjes, een interessant aspect van een onderzoek voor te stellen. Daarna zijn er de 
vergaderingen van alle LIKONA-werkgroepen. Tijdens de middagpauze zijn er de boeken- 
en informatiestands en is er gelegenheid om interessante contacten te leggen. 
Voor het volledige programma van de contactdag kan men terecht op www.likona.be. 
Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om deel te nemen. Deze uitnodiging geldt 
uiteraard ook buiten de provinciegrenzen. De deelname is gratis, maar inschrijven is 
noodzakelijk (vóór 10 januari). Voor een warme maaltijd dient u te reserveren en 8 euro op 
de contactdag bij inschrijving te betalen.  
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men tijdens de kantooruren terecht bij het 
Provinciaal Natuurcentrum, tel. 011 26 54 62, fax 011 26 54 55 of via likona@limburg.be, 
www.likona.be. 

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

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 
Jaargang 31 (2003), 160 p (9 kleurenplaten)  16,50   Jaargang 39 (2011), 160 p (25 kleurenplaten)  22,00 

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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