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2. Excursies VVE in 2013 (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
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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: Vermandel Eddy,
Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst. Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: info@vermandel.com

- 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

- Werkgroep Dagvlinders: contactpersoon: Cuvelier Sylvain,
Diamantstraat 4, 8900 Ieper. Tel.: 0475/84.11.71 e-mail: sylvain.cuvelier@pandora.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
06-09-2013 Verslag van de expedities en reizen.
07-09-2013 Vergadering van de Werkgroep Dagvlinders in het BC Molsbroek,
Lokeren.
Aanvang 14.00 uur (Sylvain Cuvelier).
04-10-2013 Nachtvlinders in de spotlights: waarnemingen Lieteberg Zutendaal
van 02/2011 tot 09/2013 (Zoë Vanstraelen).
05-10-2013 Vergadering van de Werkgroep Dagvlinders in het NALAH, HalleZoersel.
Aanvang 14.00 uur (Sylvain Cuvelier).
02-11-2013 Vergadering van de Werkgroep Dagvlinders in het BC Molsbroek,
Lokeren, aanvang 14.00 uur (Sylvain Cuvelier).
08-11-2013 Wat leren ons de xylobionte kevers over het Zoniën- en het
Meerdaalwoud? (Luc Crevecoeur).
06-12-2013 Debat over DNA-onderzoek, na korte theoretische inleiding (Jurate
De Prins en Theo Garrevoet).
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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De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel
best op voorhand de organisator contacteren.
01-09-2013: Kleinschalig vlinderproject in het reservaat “de Oude Leiearm” te Kuurne,
van 14.00 tot 16.00 uur. Afspraak aan het monument “Den Hert”,
Gentsesteenweg te Kortrijk. Parkeren op de parking van “West-Paints”,
Gentsesteenweg 240, te Kortrijk, recht tegenover het monument “Den
Hert” (Werkgroep Dagvlinders). Meer info: sylvain.cuvelier@telenet.be
07-09-2013: Lavaux-Ste-Anne (Le gros Tienne): BMW (BladMijnenWerkgroep). Voor
deze excursie wordt er stipt afgesproken om 10u00 in Rue Sainte-Anne te
Lavaux-Sainte-Anne aan de kerk. Er wordt eerst een wandeling gemaakt in
het gebied om te zoeken naar allerlei soorten lepidoptera en andere
insecten. Voor de geïnteresseerden is er 's avonds een nachtvangst voorzien
in dit topgebied dat zeker nog voor verassingen zal zorgen.
Gelieve te verwittigen als je wenst mee te gaan: sw.demijnen@gmail.com
14-09-2013: (gewijzigde datum!). Waarneming van nachtvlinders op licht in De
Lieteberg, Zutendaal.
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).
28-09-2013: Durbuy (oude briquetterie de Rome): BMW (BladMijnenWerkgroep).
Voor deze excursie wordt er om 10u00 afgesproken aan de parking van
Durbuy Adventure op Rue Rome te Durbuy. Er wordt een wandeling
gemaakt die zal duren tot ongeveer 17u00. Aansluitend is er een
nachtvangst gepland. De oude briquetterie van Rome is een uitzonderlijk
gebied dat nog voor veel verassingen zal zorgen!
Gelieve te verwittigen als je wenst mee te gaan: sw.demijnen@gmail.com
29-09-2013: International meeting of the Sesiidae workgroup in the Natural History
Museum Stuttgart (Germany). Info: theo.garrevoet@telenet.be
05-10-2013: 11de Bladmijnenwandeling in het Bois de Gueville (Virton) in het uiterste
zuiden van België, net op de grens met Frankrijk!
Info: BMW (BladMijnenWerkgroep: sw.demijnen@gmail.com).
12-10-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal.
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).
02-11-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal.
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).
28-12-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal.
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).
3. 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:
 04-06/09/2013
Ento'13, National Meeting and International Symposium, onderwerp "The
evolution of insect mating system: 30 years of Thornhill and Alcock.", in de
University of St Andrews, London, georganiseerd door de Royal
Entomological Society. (Info: www.royensoc.co.uk).
 11/09/2013
Meeting van de Aphid Special Interest Group, Christ Church, Priory
Terrace, Leamington Spa, CV31 1BA. Meer info: Rosemary Collier
(rosemary.collier@warwick.ac.uk) en de Royal Entomological Society .
(www.royensoc.co.uk).
 05/10/2013:
Landelijke Bladmineerder Middag in Nederland. Wie wil gidsen in zijn/haar
omgeving? Steeds meer mensen willen zich bezig gaan houden met
bladmineerders en nu er twee prachtige websites zijn (bladmineerders.nl en
bladmineerders.be) wordt het ook tijd om in de praktijk mensen te wijzen op
de soorten. Genoeg liefhebbers, maar die zien het als "te moeilijk" zodra ze
er in de praktijk mee in aanraking komen. Daarom het initiatief om op 5
oktober landelijk een aantal wandelingen te organiseren waar elke
geïnteresseerde aan kan deelnemen.

 16/10/2013
 19/10/2013

 06/11/2013
 23/11/2013

 23-24/11/2013

In juli maken we een aparte website over deze activiteit met een lijst van
excursiepunten en hier kan iedereen zijn/haar verslag na de excursie op
kwijt. Zo kunnen we naar afloop zien welke soorten waar zijn gezien!
Wie wil gids zijn op 5 oktober? Je hoeft geen expert te zijn om de excursie
te kunnen leiden, zolang je maar enthousiast bent en iéts weet over
bladmineerders en je in ieder geval een aantal typische soorten kent zodat je
de mensen op een aantal soorten kunt wijzen. Belangstellenden kunnen zich
melden bij Tymo Muus.
Meer info: www.microlepidoptera.nl/nieuws/nieuws.php?id=70.
Meeting van de Climate Change Special Interest Group, Rothamsted
Research, Harpenden, Herts, AL5 2JQ. Meer info: Richard Harrington
(richard.harrington@rothamsted.ac.uk) en de Royal Entomological Society
(www.royensoc.co.uk).
11ème Journée entomologique de Gembloux, intitulée "l'Entomologie, une
science réservée aux professionel(le)s ?". l'Unité d'Entomologie
fonctionnelle et évolutive de l'Université de Liège Gembloux Agro-Bio
Tech a le plaisir de vous convier à cette journée. La participation à la
journée est gratuite. L'inscription préalable est obligatoire. Les propositions
de communication orale ou affichée sont à soumettre au Professeur Dr.
Frédéric FRANCIS (entomologie.gembloux@ulg.ac.be) pour le mercredi 31
juillet au plus tard.
Infos: http://www.gembloux.ulg.ac.be/entomologie-fonctionnelle-etevolutive/activites-expositions/journeeentomologique/.
Meeting van de Orthoptera Special Interest Group, Natural History
Museum, London. Meer info: Bjorn Beckmann (orthoptera@ceh.ac.uk) en
de Royal Entomological Society (www.royensoc.co.uk).
Belgische Entomologische Studiedag "Herdenking 200 jaar Edmond de
Sélys-Longchamps", Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1040 Brussel, georganiseerd door de Koninklijke
Belgische Vereniging voor Entomologie (www.srbe-kbve.be/cm).
Meer info: Wouter De Koninck (wouter.dekoninck@naturalsciences.be),
Tim Struyve (tim.struyve@natuurpunt.be).
26ste Westdeutscher Entomologentag, AquaZoo, Löbbecke Museum
Düsseldorf, georganiseerd door de Entomologische Gesellschaft Düsseldorf.
Info: Silke Stoll (silke.de_stoll@duesseldorf.de).

Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com

4. Project Leptidea

The "VVE WG Dagvlinders" starts a European Leptidea project (L. sinapis, L. reali, L. juvernica)
comparing a combination of external characteristics versus genitalia based determination, confirmed
by DNA examination in case of remaining doubts. If you want to know more about the project and
help sampling European Leptidea, please contact Sylvain Cuvelier (sylvain.cuvelier@pandora.be).

5. Boekproject microvlinders Nederland en België

Het is alweer (!) zeven jaar geleden dat de Veldgids Nachtvlinders verscheen. In deze gids worden alle
soorten macrovlinders voor Nederland en België besproken. Nu de tijd rijp is voor een vervolgdeel
voor micro’s komt de lang gekoesterde wens uit: er wordt gewerkt aan een soortgelijke gids, maar dan
voor de soorten micro’s. Hiervoor vraagt Tymo Muus jullie hulp! Lees meer over dit boekproject op de
webpagina van de VVE (www.phegea.org).

6. Medewerking gevraagd (1)

Wanted for taxonomic research (via DNA):
Adult braconid (but not chalcidoid) parasitoids reared from identified Gracillariidae, Elachistidae and
other leaf mining Lepidoptera. The parasitoids need to be kept in alcohol or else carefully dried out. If
you think you might be able to help, please contact Mark Shaw (markshaw@xenarcha.com) for further
details.

7. Medewerking gevraagd (2)
Pierre-Nicolas Libert voert momenteel een identificatieronde en inventarisatie uit van enkele
subfamilies van de familie Ichneumonidae, nl. Pimplinae, Rhyssinae, Acaenitinae, Poemeniinae en
Xoridiinae. Wie materiaal van deze groepen in zijn collectie heeft, wordt verzocht zich in verbinding
te stellen met deze onderzoeker.
Pierre-Nicolas Libert, Scientific collaborator, Museum of Zoology, Liège University, Belgium
(www.aquarium-museum.ulg.ac.be/)
en
Agronomical
Faculty,
Gembloux,
Belgium
(www.gembloux.ulg.ac.be/entomologie-fonctionnelle-et-evolutive/personnel/collaborateurs/)

8. Publicaties van de vereniging:

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in EURO
Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen)

Jaargang 25
Jaargang 26
Jaargang 27
Jaargang 28
Jaargang 29
Jaargang 30
Jaargang 31
Jaargang 32

(1997), 184 p
(1998), 156 p
(1999), 148 p
(2000), 156 p
(2001), 160 p
(2002), 200 p
(2003), 160 p
(2004), 156 p

(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)
(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)

17,50
15,00
14,00
15,50
18,50
23,00
16,50
17,50

Jaargang 33
Jaargang 34
Jaargang 35
Jaargang 36
Jaargang 37
Jaargang 38
Jaargang 39
Jaargang 40

(2005),
(2006),
(2007),
(2008),
(2009),
(2010),
(2011),
(2012),

160 p
160 p
160 p
160 p
160 p
160 p
160 p
100 p A4

(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(18 kleurenplaten)
(25 kleurenplaten)
(17 kleurenplaten)

23,00
23,00
18,00
22,00
22,00
21,00
22,00
22,00

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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