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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: 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! 

Het bestuur wenst alle leden een prettige vakantie en vele interessante (entomologische) 
waarnemingen. Wellicht zijn sommige observaties een artikeltje waard!  
Het secretariaat van de vereniging zet vanaf 1 juli alle administratieve activiteiten op een laag 
pitje. Het verenigingslokaal zal overigens, zoals steeds, in juli en augustus gesloten zijn. 
1. Programma van de activiteiten 

07-06-2013 Werkvergadering in de collectie en de bibliotheek. 
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, Halle-

Zoersel 
Aanvang 14.00 uur (Sylvain Cuvelier). 

2. Wijzigingen ledenlijst 
2.1. Nieuwe leden: 

• JONCKHEERE Kurt Boerenkrijghof 4, B-9080 Lochristi-Zeveneken. 
Tel: 0473/32.80.09 E-mail: kjon@yucom.be (Dag- en nachtvlinders, 
lieveheersbeestjes). 

• STECKX ERIC. 
2.2. Adreswijzigingen: 

• ELFFERICH N. W., Steenloperstraat 49, NL-2903 AP Capelle a/d IJssel (Nederland). 

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 2  (1 juni 2013) 

3. Excursies VVE in 2013 (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. 
01-06-2013: Lavaux-Ste-Anna (Le gros Tienne): 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 na het eten een nachtvangst voorzien in het 
gebied Le gros Tienne, een topgebied dat zeker nog voor verrassingen zal 
zorgen. Gelieve te verwittigen indien je mee wenst te gaan. Ofwel Steve 
Wullaert ofwel Tim Struyve, 0478/03.43.64). 

08-06-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal. 
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be) en BMW 
(BladMijnenWerkgroep: sw.demijnen@gmail.com). 

29-06-2013: Knokke-Heist (Het Zwin) (BMW) 
Info: BMW (BladMijnenWerkgroep: sw.demijnen@gmail.com). 

06-07-2013: Durbuy (oude briquetterie de Rome) 
Info: BMW (BladMijnenWerkgroep: sw.demijnen@gmail.com). 

13-07-2013: Zwarte Beek (Limburg) 
De Zwarte beek is één van de best bewaarde Kempense beekdalen, bestaande 
uit een bron in een heidegebied dat langzaam overgaat in een beekvallei 
begrensd met hooilanden. We bezoeken de bovenstroom waar de hooilanden 
schraal en venig zijn. Rond deze periode zullen deze nog niet gemaaid zijn. 
Zeker ook de moeite zijn de verlandingsvegetaties met slangewortel en 
broekbossen. Bij goede weersomstandigheden worden er ook nachtvangsten 
gedaan. Afspraak om 10 uur aan de parking van het bezoekerscentrum De 
Watersnip (Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen Koersel). Info: Tim 
Struyve, 0478/03.43.64 & BMW. 

13-07-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal. 
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be). 

03-08-2013: Waarneming van nachtvlinders op licht in De Lieteberg, Zutendaal. 
Info: Zoë Vanstraelen (zoe.kriebelbeestjes@skynet.be). 

10-08-2013: Ename (Bos t'Ename). Info: BMW (sw.demijnen@gmail.com). 
24-08-2013: Ninove. Info: BMW (sw.demijnen@gmail.com). 
31-08-2013: Kalmthout (Stappersven) 

Het Stappersven is een minder bekend deel van de Kalmthoutse heide doordat 
het jarenlang afgesloten bleef. Natuurpunt zet nu in op herstel van het gebied. 
Het is meer dan enkel het ven: er zijn evengoed droge landduinen. Het is dus 
zeker aangewezen om ook eens naar kleinere soorten te kijken. Bij goede 
weersomstandigheden worden er ook nachtvangsten gedaan. Afspraak om 10 
uur aan de oostelijke parking van de Kalmthoutse heide (Verbindingsstraat te 
Kalmthout, net ten zuiden van het Stappersven, de doorgang naar Nederland is 
niet toegankelijk voor gewoon verkeer). 
Info: Tim Struyve (0478/03.43.64) & BMW (sw.demijnen@gmail.com). 

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: 
 07/07/2013 Insect Festival 2013, in de Yorkshire Museum Gardens and Hospitium, 

York (Info: www.insectfestival.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). 

 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). 



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.  

 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). 

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

5. Belgisch Trekvlinderonderzoek (B.T.O.) 
Vanaf heden geeft de verantwoordelijke voor het B.T.O. de fakkel door aan de oprichter van deze 
werkgroep: Eddy Vermandel. We hopen daarmee weer op schema te komen met de jaarlijkse 
trekvlinderverslagen. Lees meer over deze werkgroep op de webpagina van de VVE 
(www.phegea.org). 

6. 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). 

7. 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). 

8. Excursie Microlepidoptera.nl (8 t.e.m. 12 juli 2013) 
Elk jaar wordt er een excursie georganiseerd waarbij specifiek gelet wordt op microvlinders. 
Natuurlijk kijken we ook wel naar macrovlinders. Door meer gericht op micro's te letten groeit de 
enthousiasme voor deze vlinders, maar ook leren en zien we met z'n allen veel meer dan wanneer we 
micro's op de 2de of 3de plaats zetten (!) 
De excursie wordt georganiseerd vanuit Microlepidoptera.nl en aankomende zomer is het de zevende 
keer dat de excursie plaatsvindt. Weliswaar is het van harte aanbevolen om alvast enige kennis te 
bezitten van het "nachtvlinderen". Elk jaar is de eindlijst van soorten enorm en de samenkomst is 
gezellig, oftewel, het is zeker de moeite waard! 
Het verslag van de 6de excursie: http://members.upc.nl/j.roosmalen6/natuurverslagen.htm 
Waar: Bosgebied "De Bronnen" aan de Wittebergweg in Nutter (Midden-Nederland, Twente) 
Locatie en omgeving: Luxe groepsaccommodatie met draadloos internet, direct in het bos gelegen dus 

lichtvallen kunnen "dicht bij huis" geplaatst worden. De Duitse grens is zeer dichtbij, alsook het 
grote hoogveengebied de Engbertsdijksvenen en diverse kleinere bosgebieden, heidevelden en 
zandverstuivingen. 

Prijs en opgave: € 125,00- voor de gehele week, "slechts" exclusief is het einddiner bij een pizzeria of 
Chinees restaurant. 
Opgave bij John van Roosmalen of Tymo Muus (t.muus@microlepidoptera.nl). 

9. 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. 

10. 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/) 

11. Te koop: vlindercollectie 
282 dozen (30 x 40 x 6 cm) bestaande uit 48 dozen dagvlinders, 210 dozen nachtvlinders, 9 dozen 
Sphingidae en 25 dozen Microlepidoptera 
De collectie bevat materiaal verzameld in België, Denemarken, Frankrijk, Italië (Aosta-vallei), 
Nederland en Zwitserland. In het totaal ca. 30.000 exemplaren, goed geprepareerd en gedetermineerd. 
Wie geïnteresseerd is, neemt contact op met Marcel Faquaet, Bourgondisch Kruis 15, 9230 Wetteren 
tel.: 09 3697854 

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

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 
Jaargang 32 (2004), 156 p (12 kleurenplaten)  17,50 Jaargang 40 (2012), 100 p A4 (17 kleurenplaten)  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. 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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