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Mededelingen  35/3 

http://www.phegea.org 
________________________________________________________________________________  

- 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.: 03/289.73.94  e-mail: guido.deprins@pandora.be 
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:  contactpersoon: Steeman Chris, 
 Koning Albertlei 90,  B-2950  Kapellen. Tel.: 03/605.35.96  e-mail: christiaan.steeman@telenet.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@pandora.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 

07-09-2007 Reisverslagen en doosjesdag. 
05-10-2007 Voorstelling van de database in gebruik bij de Werkgroep 

Vlinderfaunistiek (Willy De Prins). 
09-11-2007 Determineeravond: de soorten uit het genus Cyclophora, familie 

Geometridae (Guido De Prins). 
07-12-2007 Voordracht "Effecten van de klimaatsverandering op de natuur in 

het algemeen en insecten in het bijzonder" (Luc De Bruyn). 
2. Geplande evenementen 

Hierbij een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking 
verleent: 
• 07–09/09/2007: Waterkevers determineren (info: www.field-studies-council.org

/leisurelearning/2007/courseinfo.aspx?id=523). 
• 08–15/09/2007: 15th European Congress of Lepidopterology, georganiseerd door de 

Societas Europaea Lepidopterologica (SEL) te Erkner bij Berlijn, 
Duitsland (info: wolfram.mey@museum.hu-berlin.de 
website: www.soceurlep.org). 

De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het biologielokaal (kelderverdieping van gebouw U) 
van het RUCA, Groenenborgerlaan 171, 2020  Antwerpen 2. 
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• 10–14/09/2007: 4de Europees Hemiptera Congres, Ivrea, Italië 
(website: www.ehc4.unito.it/). 

• 18–20/09/2007: 2de Symposium on Palaearctic Thysanoptera, Strunjan (bij Koper), 
Slovenië (info: stanislav.trdan@bf.uni-lj.si). 

• 03/10/2007: Entomological Computing and Technology Special Interest Group 
Meeting, University of York (Info: David Chesmore; 
edc1@ohm.york.ac.uk). 

• 11–15/10/2007: 4de Europese Vlindernachten (zie onze website bij "Programma") 
• 17–21/10/2007: Dipterists Forum – Autumn Field Meeting: Charnwood Forest (info: 

Roger Morris (roger.morris@dsl.pipex.com), website: Dipterists 
Forum (www.dipteristsforum.org.uk). 

• 01–02/11/2007: 14th Benelux Congress of Zoology, Vrije Universiteit (VU), 
De Boelelaan 1105/1085, Amsterdam, Nederland. 
Info: Nico M. van Straalen, Jacintha Ellers, Joris M. Koene. 
Website: Benelux Congress (www.beneluxcongress.com). 

• 07 /11/ 2007: Orthopterist's Special Interest Group Meeting. 
Info: David Robinson (d.j.robinson@open.ac.uk). 

• 24–25/11/2007: 20. Westdeutscher Entomologentag in het Aquazoo-Löbbecke 
Museum, Düsseldorf (info: dieter.schulten@stadt.duesseldorf.de). 

• 05/12/2007: Insect Ecology Special Interest Group Meeting. "Evolutionary 
ecology of insects". Info: Christine Müller (cbm@uwinst.unizh.ch). 

• 14/12/2007: 19de Nederlandse Entomologendag in de Reehorst te Ede, 
georganiseerd door de Nederlandse Entomologische Vereniging 
Website: Entomologendag (www.nev.nl/nieuws). 

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 (URL: zie bovenaan) voor de laatste wijzigingen 
en additionele evenementen. 

3. 4de Europese vlindernachten  
Van 11 to 15 oktober 2007 hebben de 4de Europese vlindernachten plaats. Mensen die hieraan willen 
meewerken, worden verzocht een seintje te geven aan Willy (willy.de.prins@telenet.be), zeker als ze 
hun waarnemingen willen openstellen voor publiek. Stuur daarom zo snel mogelijk de precieze plaats 
van samenkomst, datum en uur en je GSM-nummer door zodat dit kan aangekondigd worden. Zie het 
voorbeeld van Adriaan Peeters op de website (www.phegea.org). 

4. Bladmijnenwandeling, 21 oktober 2007 
Deze keer bezoeken we het gebied "Gros Tienne" te Lavaux-Sainte-Anne ( Provincie Namur) o.l.v. 
Chris Steeman (met medewerking van Jurate en Willy De Prins). 
Afspraak om 13.00 uur. 
Wegwijzer: neem afrit 22a op de snelweg E411 (Brussel-Namur-Luxembourg). Dit is de eerste afrit na 
het restaurant "Wanlin" dat over de snelweg gebouwd is. 
Beneden gekomen aan de afrit naar rechts richting Lavaux dorp en de hoofdstraat volgen; na ongeveer 
700 m terug rechts de straat indraaien die naar beneden gaat (richting kasteel). Er is voldoende 
parkeergelegenheid vlak voor het bruggetje (café) of net erachter (parking kasteel). Als we allen 
present zijn, zullen we gezamenlijk naar Gros Tienne rijden wat vlakbij gelegen is. 
Verwittig a.u.b. indien u mee wil wandelen (Chris Steeman: 03/605.35.96 – Willy De Prins: 
02/305.37.32). 

5. Mededeling (1)  
Databank Vlinderwerkgroep 
Sinds kort staat de databank van de Vlinderwerkgroep online. De internettoepassing werd ontwikkeld 
door het INBO. 
Voor medewerkers aan de vorige dagvlinderatlas is het mogelijk om hun oude gegevens te bekijken 
door te surfen naar http://vlinders.inbo.be en in te loggen met hun persoonlijke gegevens (login en 
paswoord). 
Nieuwe gegevens invoeren is natuurlijk ook mogelijk en we stimuleren zoveel mogelijk om dit 
voortaan langs deze weg te doen. Indien je reeds een atlashok adopteerde, kan je met deze login ook 



jouw atlashokwaarnemingen invoeren. In de volgende vlinder.flits krijg je meer uitleg over het gebruik 
van deze website. 
De toepassing is nog volop in ontwikkeling. Binnenkort komen er ook verschillende nieuwe 
mogelijkheden om je gegevens te bekijken. Tips en suggesties over gebruiksvriendelijkheid zijn steeds 
welkom. 

6. Mededeling (2) 
14th Benelux Congress of Zoology 
Dear colleague, 
We cordially invite you to participate in the 14th Benelux 
Congress of Zoology, held 1-2 November 2007, Amsterdam, 
The Netherlands (see: http://www.beneluxcongress.com) 
Please note September 5th: early bird registration and 
deadline for abstract submission 
Exciting developments are taking place in animal biology. 
Physiological and molecular insights from model species are 
being generalized within and across animal classes. 
Genomics studies are revolutionizing our views on the 
adaptation of animals to their environment. 
New light is shed on the deep phylogenetic splits between the main lineages of invertebrates. Global 
climate change policies are calling for new insights into animal ecology and behaviour. All these 
developments have placed animal biology at the forefront of the biological sciences. Take part in the 
14th Benelux Congress of Zoology to witness the latest developments in animal biology, and 
contribute! 
Keynote Lectures: - Prof. Mike Ryan (Univeristy of Texas at Austin, USA) 

- Prof. Patricia Beldade (Leiden University, The Netherlands) 
- Prof. Geoff Parker (University of Liverpool, UK) 

Parallel sessions: the congress is open to all disciplines and fields in zoology. The following sessions 
are being organised: 

Animal behaviour (Liesbeth Sterck, University of Utrecht), Animal ecology (Dries Bonte, Ghent 
University), Animal systems biology (Barbara Bakker, Vrije Universiteit Amsterdam), Comparative 
genomics (Martijn Timmermans, Vrije Universiteit Amsterdam), Conservation biology (Edmée 
Engel, Musée National d'Histoire Naturelle Luxembourg), Developmental biology (Rik Korswagen, 
Hubrecht Institute, Utrecht), Evolution and adaptation (Hans van Gossum, University of Antwerp), 
Functional morphology (Raoul Van Damme, University of Antwerp), Neuroscience (Oliver Stiedl, 
Vrije Universiteit Amsterdam), Physiology (Roger Huybrechts, Leuven University), Reproductive 
biology (Andries Ter Maat, Max Planck Institute, Seewiesen), Stress physiology and toxicology 
(Gudrun de Boeck, University of Antwerp) 

Manuscripts: 
Manuscripts can be submitted for publication in Animal Biology. The usual instructions for authors 
apply (www.animal-biology.com). Papers can of course be submitted in advance but can also be 
submitted at the congress. 

Location and dates: The congress will take place at the Vrije Universiteit (VU), De Boelelaan 
1105/1085 in Amsterdam on 1 and 2 November 2007. 

Organisation: 
- Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging (KNDV)/Royal Dutch Zoological Society 
- Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde (KBVD)/Societé Royale Zoologique de 

Belgique (SRZB)/Royal Belgian Zoological Society 
- Association des Biologistes Luxembourgois (ABIOL) 

Congress secretariat: Department on Animal Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije 
Universiteit. 
De Boelelaan 1085 
NL-1081 HV Amsterdam, The Netherlands 
Tel.: +31 (0)20 5987004 Fax: +31 (0)20 5987123 E-mail: BCZ2007@falw.vu.nl 
Nico M. van Straalen, Jacintha Ellers, Joris M. Koene 

7. Te koop 
Insectendozen (gevernist) van 40 x 50 x 6 cm met itex-bodem. 
Prijs per doos: 1-9 stuks:  14.00 € 30-36 stuks: 12.00 € 

10-19 stuks: 13.00 € Voor alle 36: 430.00 € 
20-29 stuks: 12.50 € 

Graag verdere voorstellen en praktische afspraken voor verkoop en levering, 
liefst per e-mail (mauritsdevrieze@hotmail.com) of tel. 03/789.09.25 

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

Jaargang 19 (1991), 168 p. (2 kleurenplaten)  13,50   Jaargang 27 (1999), 148 p (6 kleurenplaten)  14,00 
Jaargang  20 (1992), 160 p. (4 kleurenplaten)  14,00   Jaargang 28 (2000), 156 p (8 kleurenplaten)  15,50 
Jaargang  21 (1993), 140 p. (4 kleurenplaten)  12,50   Jaargang 29 (2001), 160 p (13 kleurenplaten)  18,50 
Jaargang  22 (1994), 172 p. (4 kleurenplaten)  15,00   Jaargang 30 (2002), 200 p (14 kleurenplaten)  18,50 
Jaargang  23 (1995), 220 p. (10 kleurenplaten)  21,50   Jaargang 31 (2003), 160 p (9 kleurenplaten)  16,50 
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)  17,50   Jaargang 34 (2006), 160 p (22 kleurenplaten)  23,00 

Voor oudere jaargangen: vraag info op het secretariaat van de vereniging 

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  
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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