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2. Nieuwe leden

laamse

• GALANOS Christos, Parodos Filerimou, GR-85101 Ialysos-Rhodes (Greece).
Tel.: +30 6946597900 E-mail: galanosx@gmail.com (Lepidoptera, butterflies).
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3. Programma van de activiteiten
06-12-2013
17-01-2014

- 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!

Hierbij ontvangt U het laatste nummer van de 41ste jaargang. De jaarwisseling betekent ook hernieuwing
van het lidmaatschap. Daarom verzoeken wij U vriendelijk uw contributie voor 2014 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. BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf 2014 zal dit mededelingenblad niet meer als gedrukte bijlage bij PHEGEA
verschijnen maar zal –zoals al enige tijd het geval is– op de website van de vereniging te
vinden zijn (www.phegea.org) onder de hoofding "Mededelingen".
Het mededelingenblad zal ook digitaal aan de leden worden bezorgd onder de vorm van
een nieuwsbrief. Daarvoor hebben we dus uw huidige e-mail adres nodig!
Gelieve dit daarom zo snel mogelijk aan het secretariaat (willy.deprins@gmail.com) te
laten weten.
IMPORTANT NOTICE
Starting from 2014, this newsletter will not appear anymore in printed form as an annex to
Phegea but can –as is already the case for some time– be found under the heading
"Mededelingen" on the website of the Society (www.phegea.org)
The newsletter will also be delivered digitally to the members as a newsletter. To do so we
need your current e-mail address!
So please let it know as soon as possible to our Secretary (willy.deprins@gmail.com).
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
Bijlage PHEGEA 41, nummer 4 (1 december 2013)

07-02-2014
07-03-2014
04-04-2014
09-05-2014
06-06-2014

Debat over DNA-onderzoek, na korte theoretische inleiding (Jurate De
Prins en Theo Garrevoet).
Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie.
1. Algemene ledenvergadering:
Dagorde: - opening door de voorzitter
- verslag van de secretaris
- verslag van de penningmeester
- verslag van de hoofdredacteur
- verslag van de bibliothecaris
- berichten uit onderwerpgebonden secties en werkgroepen
- 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").
Onderzoek naar de verspreiding van de processierups in de provincie
Antwerpen (Kathleen Verstraeten).
Insectenfotografie (Jeroen Mentens).
Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Eddy Vermandel).
Fotoreportage van een entomologische reis naar de Pamir (Theo Garrevoet).
Werkvergadering in de collecties en de bibliotheek.

4. Excursies VVE in 2014 (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel
best op voorhand de organisator contacteren.
27-12-2013: Zoeken naar eitjes van de Sleedoornpage (Thecla betulae) in het Oude
Leiereservaat Kuurne (WG Dagvlinders). Info: sylvain.cuvelier@telenet.be
28-12-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal.
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be).
5. 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:

 06/11/2013

 23/11/2013

 23-24/11/2013
 08/02/2014

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).
17de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag Entomologentag,
UA - Campus Groenenborger, Antwerpen. Zie ook punt 6.

 22/02/2014

Voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar (Macrolepidoptera) te
Schoonrewoerd (Lexmond), georganiseerd door de NEV.
Info: www.nev.nl
 04-06/04/2014 7th Butterfly Conservation Symposium, met als thema: "The ecology
and conservation of butterflies and moths", in de Southampton
University. Keynote speakers include Prof. Chris Thomas (York
Univ, UK), Prof Christer Wiklund (Stockholm Univ, Sweden), Dr
Tom Brereton (Butterfly Conservation, UK), Dr Bob Pyle (Naturalist
and writer, USA), and Dr Thomas Merckx (University of Louvain-laNeuve, Belgium). Georganiseerd door de Butterfly Conservation
Society.
Meer info: Martin Warren en de Butterfly Conservation Society
(www.butterfly-conservation.org/symposium).
 05/04/2014
Voorjaarsbijeenkomst van de sectie Snellen (Microlepidoptera) te
Schoonrewoerd (Lexmond), georganiseerd door de NEV.
Info: www.nev.nl
Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com
6. 17de editie van de ANKONA-ontmoetingsdag
Naar goede gewoonte wordt jaarlijks de ANKONA-ontmoetingsdag georganiseerd op de
tweede zaterdag van februari. Deze dag is het uitgelezen moment om colleganatuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 17de editie heeft plaats op
zaterdag 8 februari 2014 op de UA-Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020
Antwerpen) en start om 9u30. Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het dagthema is "Van het monitoren met e-DNA overgaan tot soortenbescherming".
Net zoals vorige edities wordt deze editie samen georganiseerd met het departement
Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Het programma ziet er alvast veel belovend uit en kan u vanaf midden november op de
ANKONA-website (www.ankona.be) raadplegen.
Klassiek hebben in de voormiddag workshops plaats en in de namiddag worden de
lezingen in plenum georganiseerd. Je kan in de voormiddag dus zelf je programma
samenstellen door te "zappen" van de ene parallelle sessie naar de andere. We maken ook
deze keer weer gebruik van de "bioruimte" (microscopiezaal kelderverdieping) zodat we
praktische workshops kunnen organiseren. In de voormiddag is er een praktische workshop
over "Kijken naar de anatomie van bladeren" en in de namiddag eentje over "Vleermuizen
onderzoeken in de fortengordels". 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. Volgende korte berichten staan al
geprogrammeerd: "Dieren onder Wielen-project 2.0", "de nieuwe website van AMK",
recente publicaties en activiteiten, …
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen
bezoeken.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 1 februari 2014
Inschrijven doe je bij voorkeur (vanaf eind december) digitaal via de ANKONA-website:
www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’).
7. 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).
8. 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.

9. 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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