V laamse
V ereniging voor
E ntomologie

Mededelingen 43/1
1 maart 2015

www.phegea.org
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
Vanaf mei gaan de vergaderingen door in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof,
Schildesteenweg 95, 2520 Ranst.
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Hoofdredactie Phegea:
- Regionale Werking Antwerpen:

De Prins Willy, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal.
Tel.: 02/305.37.32 e-mail: willy.deprins@gmail.com
De Prins Guido, Markiezenhof 32, B-2170 Merksem.
Tel.: 0485/568781 e-mail: guido.deprins@telenet.be

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst.
Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: trekvlinders@gmail.com
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:
- Werkgroep Bladmineerders:
- Werkgroep Dagvlinders:



Steeman Chris, Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen.
Tel.: 03/605.35.96 e-mail: christiaan.steeman@telenet.be
Wullaert Steve, Sint-Jorisstraat 24, 3583 Paal.
Tel.: 0495/57.83.45 e-mail: sw.demijnen@gmail.com
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!

Bij dit eerste nummer van PHEGEA in 2015 wenst het bestuur alle leden een voorspoedig jaar met veel
entomologische waarnemingen en ontdekkingen. Een groot aantal van de leden stelde zich reeds in orde
met de jaarlijkse contributie en het bestuur dankt van harte die leden die wat extra aan de contributie
toevoegden. De penningmeester verzoekt de achterblijvers vriendelijk niet langer meer te wachten, maar
hun lidmaatschap zo snel mogelijk te voldoen.
Dat kan door minimum 35,00 EUR (40,00 EUR voor buitenlanders) over te schrijven op volgende
rekening t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1

Voor Nederlandse leden wordt het overschrijven op de girorekening of bankrekening van Eddy
Vermandel NIET meer ondersteund vermits zij ook kosteloos hun contributie kunnen vereffenen via 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
Naar aanleiding van de onlangs gehouden enquête, wordt het algemene vergaderschema van de VVE
gewijzigd. Er zullen per jaar nog maar 7 bijeenkomsten zijn i.p.v. de 10 traditionele. Daartegenover
staat dat twee vergaderingen worden uitgebreid naar een halve of hele dag en verplaatst naar een
zaterdag. In principe zijn de vergaderingen als volgt gepland:
Januari: algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie
Februari: vervalt
Maart: gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
April: gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
Mei: Lente-vergadering: lange vergadering op zaterdag (bv: 11:00 - 17:00)
Juni: vervalt
Juli-Augustus: geen vergadering (zoals vroeger)
September: Herfst-vergadering: lange vergadering op zaterdag (bv: 11:00 - 17:00)
Oktober: gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
November: gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
December: vervalt
Omdat 2015 een overgangsjaar is naar dit nieuwe vergaderingschema, is er nog geen lange lentevergadering in mei.

2. De vereniging verhuist!
Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben moeten we de huidige locatie in het Hallehof te
Halle-Zoersel verlaten na een verblijf van slechts een paar jaar. Als alternatief wordt ons door de
provincie Antwerpen een drietal (mooie!) ruimtes in het kasteeldomein Vrieselhof, Schildesteenweg
95, 2520 Oelegem (Ranst) ter beschikking gesteld. De verhuizing zou moeten afgerond zijn vóór
eind april en zal dus nog heel wat organisatie en mankracht vergen. In een aparte mail zal om zo veel
mogelijk hulp van leden gevraagd worden om deze verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen.

3. GRATIS: alle oude jaargangen Phegea!
Een verhuizing gaat dikwijls gepaard met een opruiming en dat is nu niet anders. De vereniging heeft
nog heel wat overtollige nummers van (bijna) alle jaargangen van ons tijdschrift Phegea.
Geïnteresseerden kunnen op de vergaderdagen en de verhuismomenten (die apart zullen meegedeeld
worden) de gewenste nummers komen ophalen in het NALAH te Zoersel. En misschien is dit ook het
goede moment om ineens een helpende hand toe te steken?

4. Nieuwe leden
• VERHELST Luc, Visstraat 39, 9280. Denderbelle
Tel.: +32 (0)473 54 11 46
E-mail: luc.verhelst1@telenet.be
Specialiteit: Lepidoptera, Odonata, Syrphidae

5. Adreswijziging
• WULLAERT Steve, Sint-Jorisstraat 24, 3583 Paal.

6. Programma van de activiteiten
06-03-2015
03-04-2015

04-04-2015

Coleophoridae (Guido De Prins).
De tentoonstelling van entomologische literatuur en materiaal door Entomologie
Speciaalzaak Vermandel vervalt. Aan alle leden die iets tot die datum bestellen, en het
tijdens de tentoonstelling hadden willen afhalen, worden geen portkosten berekend. In
de plaats van deze vergadering: voorbereiding verhuis naar het Vrieselhof, vanaf 20.00
uur in het Hallehof te Zoersel. Alle leden worden gevraagd te komen helpen (b.v. alle
ingepakte dozen uit het archief naar beneden in de kelder zetten).
Vergadering Werkgroep Dagvlinders (BC Molsbroek, Lokeren). Info.

Vanaf mei gaan de vergaderingen door in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof,
Schildesteenweg 95, 2520 Ranst.
08-05-2015 De entomologische collecties van het Natural History Museum, London (BMNH)
(Willy De Prins).
05-06-2015 Werkvergadering in de bibliotheek en de verzamelingen in het Vrieselhof.
05-09-2015 Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren.
19-09-2019 1ste Herfstvergadering: studiebezoek achter de schermen van het museum Naturalis te
Leiden. Mogelijkheid tot het bekijken van de insectencollecties en de omvangrijke
bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging en van het NBC
(Nederlandse Biodiversiteits Centrum) te Leiden. Praktische info volgt nog via e-mail
en op de website.
Uitzonderlijk is deze "vergadering" niet in het begin van de maand omdat we rekening
moeten houden met de openingsmomenten van het museum in Leiden.

7. Excursies VVE (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.
15-02-2015 Werkgroep Dagvlinders: voormiddag zoektocht eitjes van Satyrium ilicis, de Bruine
eikenpage (omgeving Lille, Antwerpen), namiddag hibernacula van Limenitis camilla
(Kleine ijsvogelvlinder). Info.
28-02-2015 Werkgroep Dagvlinders: inventarisatie eitjes van Thecla betulae, de Sleedoornpage
(Heuvelland, West-Vlaanderen). Info.
16-05-2015 Werkgroep Bladmineerders: Durbuy – Oude briquetterie de Rome; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming 's nachts. Info.
23-05-2015 Werkgroep Bladmineerders: Ename – Bos t'Ename; overdag zoeken naar bladmijnen en
andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming 's nachts. Info.
06-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Aywaille – Heid des Gattes; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
20-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Zichem – Demerbroeken, Vierkensbroek; overdag zoeken
naar bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
20-06-2015 Werkgroep Dagvlinders: inventarisatie Satyrium w-album omgeving Gavere. Info.
27-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Bilzen-Lanaken – De Hoefaert; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming 's nachts. Info.

8. 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:
 04/04/2015
Vergadering Sectie Ter Haar (Macrolepidoptera) van de Nederlandse Vereniging
voor Entomologie, in Natuurcentrum "De Schaapskooi" te Schoonrewoerd (bij
Utrecht), Meer info: www.sectieterhaar.com.
 30/5 - 7/6/2014 Insectenweek:
start
in
het
Koninklijk
Belgisch
Instituut
voor
Natuurwetenschappen, Brussel; slot in De Lieteberg, Zutendaal. Info: Peter Berx.
 02-04/09/2015 Ento' 15 Annual Science Meeting and International Symposium "Insect
Ecosystem Services", in het Trinity College Dublin, georganiseerd door de Royal
Entomological Society.
th
 25-30/09/2016 25
International Congress of Entomology, Orlando, Florida, U.S.A.,
georganiseerd door de Entomological Society of America
Meer info: ice2016orlando.org.
Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com

9. Verslag van de algemene ledenvergadering (16-01-2015)
9.1. Opening door de voorzitter (T. Garrevoet)
Na een korte inleiding, met daarin ook wat algemene informatie over de nakende verhuizing van de
vereniging, werd de vergadering door de voorzitter geopend.
9.2. Verslag van de secretaris (W. De Prins)
Er waren twee gewone bestuursvergaderingen in 2014, nl. op 18 februari en 07 oktober. Bovendien
werd een extra bestuursvergadering ingelast op 9 december omdat we het onheilspellende nieuws
vernomen hadden dat de vereniging weer moet verhuizen in de loop van 2015. Deze verhuis moet
afgerond zijn eind juni 2015. Er zal dus beroep gedaan worden op de leden om een handje toe te
steken.
Omdat blijkt dat de maandelijkse vergaderingen steeds minder belangstellenden aantrekken werd een
enquête georganiseerd. Heel wat leden hebben daarop gereageerd en Guy heeft de resultaten
gebundeld. Een van de hoofdpunten was de “ongelukkige” ligging van het vergaderlokaal (veel
reizen voor te korte vergaderingen). Het bestuur zal de ingediende voorstellen bekijken en een
oplossing uitwerken. In de eerste helft van 2015 blijven de vergaderingen echter zoals gepland, en
zal veel energie gaan naar de verhuizing van het Hallehof naar het Vrieselhof. Een tweede belangrijk
punt uit de enquête was dat de leden meer info over de bibliotheek willen. Daarom werd door André
Verboven een tabel samengesteld van de aanwezige entomologische tijdschriften en die tabel is
online beschikbaar. In een latere fase kan ook de lijst van de boeken op de website komen.
Alle leden die in de naam van de vereniging entomologische activiteiten verrichten, worden verzocht
die zo snel mogelijk aan de secretaris mee te delen. Die activiteiten worden dan op de website en in
het mededelingenblad aangekondigd waardoor de vereniging meer bekendheid krijgt en
geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn, kennis kunnen maken met de vereniging.
Momenteel zijn er 168 leden ingeschreven en daarmee is de dalende trend van de laatste jaren
omgebogen naar een lichte stijging, vooral door de Werkgroep Dagvlinders. Elk lid wordt verzocht
zoveel mogelijk entomologen aan te moedigen om lid te worden want enkel met een voldoende
aantal leden kan de vereniging haar activiteiten blijven ontplooien en mogelijk verruimen..
9.3. Verslag van de penningmeester (G. Rylant)
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële toestand en legt de details voor van de
rekeningen. Voor het jaar 2014 betaalden 168 leden hun contributie. 75 leden betaalden deze al op
het einde van 2013.
9.4. Verslag van de bibliothecaris (A. Verboven)
In 2014 werden geen nieuwe boeken aangekocht, maar wel werden enkele recensie-exemplaren
ontvangen. Bovendien ontving de vereniging een aantal werken van sympathisanten van de
verenging waardoor de bibliotheek een tiental boeken rijker werd. Graag doe ik hiermee een oproep
aan de leden van de vereniging: overtollige boeken zijn steeds welkom in de bibliotheek.
In 2014 werd een nieuwe ruilovereenkomst gesloten met Klapalekiana, het tijdschrift van de Czech
Entomological Society, maar daartegenover staat dat enkele ruilabonnementen werden stopgezet
omdat het tijdschrift besliste uitsluitend elektronisch te verschijnen. Op dit moment wordt Phegea
geruild met 120 tijdschriften. De gegevens van de aanwezige tijdschriften in de database werden
continu aangevuld en dit jaar werd de lijst van tijdschriften ook opgenomen in de website van de
vereniging.
Gedurende het jaar maakten verschillende leden gebruik van de uitleenmogelijkheid van boeken
en/of tijdschriften of maakten ter plaatse pdf-scans van interessante artikels.
In 2014 werd eveneens verder gewerkt aan het inrichten van een elektronische bibliotheek.
Helaas zal in 2015 de bibliotheek opnieuw moeten verhuizen en er werd reeds een begin gemaakt
met het inpakken van tijdschriften. In de loop van het jaar, vermoedelijk in de maand april, zal een
beroep gedaan worden op vrijwilligers van de vereniging om de verhuis op een vlotte en snelle
manier te laten verlopen.

9.5. Verslag van de hoofdredacteur (W. De Prins)
In 2014 werd de 42ste jaargang van Phegea gepubliceerd met in het totaal 96 pagina's. Tegenover
vorige jaren is het werk van de hoofdredacteur erg vergemakkelijkt omdat er niet meer moet
gepuzzeld worden voor het plaatsen van afbeeldingen in kleur. Zulke afbeeldingen kosten niet meer
dan gewone tekst en auteurs worden dus verzocht hun artikels zo rijkelijk mogelijk te illustreren.
Ook het versturen van Phegea in plastic enveloppen bleek een goede verbetering. Er komen blijkbaar
minder beschadigde nummers aan, want in de loop van 2014 kreeg ik slechts enkele vragen tot
vervanging van een beschadigd exemplaar. Het digitaal doorsturen van het mededelingenblad zorgde
eveneens voor een besparing, zowel in drukkosten als in de verzending van Phegea.
Het maartnummer is momenteel in druk. Het juninummer is klaar om als drukproef naar de auteurs te
worden verstuurd. Het septembernummer is eveneens vol en voor december zijn reeds genoeg
artikels ontvangen en andere beloofd. Het probleem dit jaar is dat er enkele erg omvangrijke artikels
zijn ingediend.
Zoals gewoonlijk komen alle artikels die twee jaar oud zijn beschikbaar op de website van de
vereniging. Alle oudere jaargangen (zelfs die uit het pre-digitale tijdperk) zijn beschikbaar gesteld als
pdf, dankzij het scanwerk van Guido en de bewerking door Theo en Willy.
9.6. Berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen
9.6.1. Benelux trekvlinderonderzoek (Eddy Vermandel)
Het Benelux trekvlinderonderzoek leverde dit jaar zijn eerste jaarverslag af. Er kwam veel
terechte en opbouwende kritiek t.a.v. de dwaalgasten. Vele soorten die besproken werden zijn
soms plaatselijk inheems ergens in de Benelux.
Het aantal medewerkers bedraagt momenteel ongeveer 100. Een veelvoud levert echter in via
waarneming.nl , waarnemingen.be en Noctua. Via exportlijsten mogen we daar gebruik van
maken. Bij opvallende waarnemingen wordt door ons contact gezocht met deze mensen waardoor
ook hun persoonlijke opmerkingen hierover opgenomen konden worden in het jaarverslag.
Het plan is om bij het volgende jaarverslag alleen de echte trekvlindersoorten te bespreken,
eventueel aangevuld met opvallend zwerfgedrag van sommige soorten.
Hoe interessant ook, vlinders op de rand van hun areaal en soorten die ergens in de Benelux
inheems zijn zullen niet meer opgenomen worden. Het verslag wordt hierdoor ook korter.
9.6.2. Werkgroep Vlinderfaunistiek (C. Steeman)
Doordat de verantwoordelijke van deze werkgroep langere tijd in het buitenland verblijft kon hij
niet aanwezig zijn op de vergadering en is het ook niet gelukt een verslag te bezorgen. Maar er
werd in 2014 gestaag verder gewerkt aan de uitbouw van de digitale catalogus en verscheidene
nieuwe gegevens en foto's werden toegevoegd.
9.6.3. Werkgroep Bladmineerders (S. Wullaert)
2014 was weerom een topjaar voor onze werkgroep: in totaal werden 24 excursies uitgevoerd
doorheen België. Er werden 46.786 exemplaren opgetekend met in het totaal 1051 verschillende
soorten, wat ongezien veel is! Dit kwam grotendeels door de vangsten tijdens zeer warme nachten
zoals in Opglabeek waar we op één nacht bijna 8000 vlinders waarnamen.
Ook werd er in 2014 weer 1 nieuwe soort ontdekt in België. Daar komen ook nog een aantal
andere nieuwe soorten bij van vorige jaren die nu door middel van genitaalonderzoek ook als
nieuw voor België kunnen vermeld worden. Een artikel is in voorbereiding.
Met de website gaat het ook zeer goed: er is veel belangstelling en er worden regelmatig nieuwe
foto's doorgestuurd door verscheidene mensen, waarvoor ook onze dank. Ook de Facebook pagina
"bladmineerders in België" loopt goed.
Voor de excursies van 2015 is er momenteel nog geen definitieve lijst maar daar wordt aan
gewerkt.
Hopelijk mogen we iedereen die tijdens één van onze excursies aanwezig was in 2014, dit jaar
opnieuw welkom heten. Ook nieuwe mensen mogen zich uiteraard altijd aanmelden om ons te
vergezellen!
9.6.4. Werkgroep Dagvlinders (S. Cuvelier)

Na de inleiding in september 2012 en de effectieve "installatie" in november 2012 heeft deze
jongste werkgroep haar tweede volledige werkingsjaar achter de rug.
Er werd in 2014 een kerngroep opgericht met Jurgen Couckuyt, Pieter Vantieghem en Laurian
Parmentier die twee maal per jaar samenkomt om de planning te bespreken.
In 2014 waren er 6 bijeenkomsten en werd er ook aan 3 projecten gewerkt:
- Leptidea project: 2de jaar sampling. Ongeveer 1000 exemplaren in studie. Covering Alpen
nog ondermaats. Wordt aangevuld in 2015. Ondertussen voorbereiding met opzetten,
fotografie en dissecties genitalia. Planning: afwerking analyse en publicatie in 2016
- Project Dagvlinders Durme en Scheldegebied 2013-2017. Drie nieuwe soorten voor het
projectgebied in 2014: C. alceae, S. w-album en L. camilla. Proficiat aan de zeer actieve
vrijwilligers en kern.
- Pyrgus malvae project: Inventarisatie Houthulst. Nog geen MRR (Mark, Release, Recapture)
in 2014 maar er is van het biotoop een nieuw groot deel beschikbaar gekomen voor
inventarisatie, met trouwens actueel de beste populatie. Er wordt nog uitbreiding van het
gebied verwacht in 2015.
Contacten voor implementatie MRR project voor Drongengoed gaan in de goede richting.
Er werden ook een 5-tal veldactiviteiten georganiseerd en evenveel reisverslagen gepubliceerd.
Aan de uitbouw van de website wordt continu verder gewerkt.
Er werden door de leden 11 artikels gepubliceerd
Als grandioze afsluiter werd een fotowedstrijd georganiseerd.
Zie: http://www.phegea.org/Dagvlinders/Flieflotter2014.htm
Het is de bedoeling in 2015 op dezelfde weg verder te gaan met mogelijke implementatie van
nieuwigheden qua projecten
In planning staat ook een driedaagse in samenwerking met ALF in NO-Frankrijk.
9.6.5. Regionale werking Antwerpen (G. De Prins)
Vergaderingen: In 2014 werd er tienmaal vergaderd. Het jaar werd geopend met een
Algemene Ledenvergadering met daarna de traditionele nieuwjaarsviering. Er werden zeer
uiteenlopende voordrachten en/of demonstraties gehouden. Zoals elk jaar stelde de
"Entomologiezaak Vermandel" allerlei materiaal en literatuur tentoon.
9.7. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sloot de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun aandacht. De op de
vergadering aansluitende nieuwjaarsviering verliep in een gezellige sfeer bij een lekker drankje en
wat versnaperingen. De aanwezige leden leverden, zoals steeds, een soms zeer gulle bijdrage bij de
traditionele tombola.

10. Te koop
30 insectendozen van 40 x 50 x 6 cm met Itex-bodem, gevernist en in zeer goede staat. De dozen
werden supplementair dichtgemaakt met behulp van siliconen (zowel het deksel als de bodemplaat):
ze sluiten nu veel beter dan nieuw gekochte dozen!
Prijs: 450,00 Euro (15,00 Euro per stuk).
Indien ALLE 30 dozen ineens worden aangekocht is er een gratis speldenpakket bij bestaande uit:
5.000 spelden (50 x 100 spelden) in RVS (roestvrij staal), 38mm, maat 00 tot 1. (Aankoopwaarde
nieuw: 50 x 3,60 Euro = 180,00 Euro !)
Graag verdere voorstellen en praktische afspraken voor verkoop en levering per e-mail:
mailto:mauritsdevrieze@skynet.be of telefonisch.: 03 789 09 25.”

11. 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.

12. Publicaties van de vereniging

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen

Zie ook op www.phegea.org bij "Publicaties"
Tijdschrift PHEGEA
Jaargang 1 (1973)
Jaargang 2 (1974)
Jaargang 3 (1975)
Jaargang 4 (1976)
Jaargang 5 (1977)
Jaargang 6 (1978)
Jaargang 7 (1979)
Jaargang 8 (1980)
Jaargang 9 (1981)
Jaargang 10 (1982)
Jaargang 11 (1983)
Jaargang 12 (1984)
Jaargang 13 (1985)
Jaargang 14 (1986)
Jaargang 15 (1987)
Jaargang 16 (1988)
Jaargang 17 (1989)
Jaargang 18 (1990)
Jaargang 19 (1991)
Jaargang 20 (1992)
Jaargang 21 (1993)
Jaargang 22 (1994)
Jaargang 23 (1995)
Jaargang 24 (1996)
Jaargang 25 (1997)
Jaargang 26 (1998)
Jaargang 27 (1999)
Jaargang 28 (2000)
Jaargang 29 (2001)
Jaargang 30 (2002)
Jaargang 31 (2003)
Jaargang 32 (2004)
Jaargang 33 (2005)
Jaargang 34 (2006)
Jaargang 35 (2007)
Jaargang 36 (2008)
Jaargang 37 (2009)
Jaargang 38 (2010)
Jaargang 39 (2011)
Jaargang 40 (2012)
Jaargang 41 (2013)
Jaargang 42 (2014)

12 p A5
48 p A5
60 p A5
68 p A5
84 p A5
68 p A5
92 p A5
96 p A5
88 p A5
248 p A5
104 p A5
148 p A5
140 p A5
148 p A5
220 p A5
148 p A5
252 p A5
190 p A5
168 p A5
160 p A5
140 p A5
172 p A5
220 p A4
188 p A4
184 p A5
156 p A5
148 p A5
156 p A5
160 p A5
200 p A5
160 p A5
156 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
100 p A4
96 p A4
96 p A4

(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)

(kopie)
(kopie)

(2 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
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1,00 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €
18,50 €
7,50 €
11,00 €
10,50 €
11,00 €
16,50 €
11,00 €
18,50 €
14,00 €
13,50 €
14,00 €
12,50 €
15,00 €
21,50 €
18,00 €
17,50 €
15,00 €
14,00 €
15,50 €
18,50 €
23,00 €
16,50 €
17,50 €
23,00 €
23,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
21,00 €
22,00 €
25,00 €
20,00 €
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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 €
Boeken:



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., 2 colour
plates. ........................................................................................................................... 36,00 €

Diversen:






Lehmann, I. 2010. A revision of the genus Arbelodes Karsch
(Lepidoptera: Cossoidea: Metarbelidae) from southeast-central
and southern Africa with the description of thirteen new species.
– Published by the author, 82 p., incl. 8 b/w plates and 5 colour
plates (English). ...................................................................................... gratis (pdf – 20 MB)
Lehmann, I. 2011. The description of a new genus and twentythree new species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from
the lowland tropical rain forests of the Guineo-Congolian Region
with notes on habitats and biogeography. – Published by the
author, 67 p., incl. 10 b/w plates, 6 colour plates, and 1 coloured
map (English) ......................................................................................... gratis (pdf – 28 MB)
Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new
species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from western,
north-central and eastern Africa with notes on habitats and
biogeography. – Published by the author, 82 p., incl. 10 b/w
plates, 5 colour plates, and 2 coloured maps (English) ......................... gratis (pdf – 26 MB)

Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende
rekening:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
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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Voorna(a)m(en): .......................................................
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Adres:
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Postnummer: ........................
Gemeente: ............................................................
Land: .....................................
Telefoon: ............................................
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Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen.
Gelieve, gelet op de wet op de privacy, aan te duiden of de
gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en specialiteit)
mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad.
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□ JA

□ NEE

Handtekening: ............................................
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Willy De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. willy.deprins@gmail.com.
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Country: .................................
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E-mail: .......................................................................................................................................
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Date: ..................................................
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