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Dit voortreffelijk verzorgde boek geeft een zeer goed overzicht van onze sterke toename in
kennis omtrent vrijwel alle aspekten van de relaties tussen carabiden en hun milieu sinds Die
Fennoskandischen Carabidae van Carl Lindroth (1949). Thiele kent deze omvangrijke literatuur
als geen tweede, maar slaagt er desondanks in dit boek beknopt en leesbaar te houden. Carabi¬
den lenen zich uitstekend voor vergelijkend verspreidingsonderzoek, hetgeen weer aanleiding
werd tot vergelijkend onderzoek naar aanpassingen en levenscycli. Thiele en zijn vele medewer¬
kers droegen — en dragen nog steeds — in belangrijke mate bij tot deze kennistoename. Niet al¬
leen morfologische, fysiologische en gedragsaanpassing en habitatbinding komen aan de orde,
maar evenzeer de betekenis van deze dieren als predatoren, hun economische betekenis, hun
verbreidingsvermogen en evolutionaire aspekten. Van harte aanbevolen aan een ieder die be¬
lang stelt in deze boeiende diergroep, die 4% van alle insekten omvat. — P. J. den Boer.

BRACHYPALPUS LAPHRIFORMIS (FALLEN) DIPT., SYRPHIDAE) EN DE AMERI¬
KAANSE VOGELKERS (OF „BOSPEST”), (PRUNUS SEROTINA EHRHART). De zeldza¬
me zweefvliegsoort B. laphriformis werd, laat in de vliegtijd, door mij aangetroffen op enkele
laatbloeiende Amerikaanse Vogelkersen, die aan het paadje stonden, dat men bereikt als men
van de grote weg van Amersfoort naar Apeldoorn het weggetje naar het Aardhuis neemt en voor
het Aardhuis linksaf gaat. Ik ving 3
cT °P 7 en 8.VI.1978. Op deze bloemen zat een grote con¬
centratie zweefvliegen, o.a. tientallen Volucella pellucens (Linnaeus). Deze^Amerikaanse Vogel¬
kersstruiken werden niet lang daarna gekapt. Amerikaanse Vogelkers is vooral lastig als overwoekeraar in bosaanplant en zou, in latere aanplantstadia, als ondergroei, veel voedsel uit de
grond halen ,,ten detrimente’ van het ,,bos”. Kortweg gezegd vindt men deze plant bosbouwtechnisch een onding, plantensociologisch is dit misschien ook zo (buitenlandse import), maar
synoecologisch is nader onderzoek vereist, want op arme zandgrond heerst namelijk, buiten de
bloeitijd van de heide (en hier en daar braam), een chronisch gebrek aan vliegbloemen voor de
vele bladluisbestrijdende zweefvliegsoorten, die stuifmeel nodig hebben voor de ontwikkeling
van de eieren. Men zou dus de gunstige invloed van de aanwezige Prunus-bloemen (eind mei-begin juni) eens nader moeten afwegen in plaats van dergelijke op het zuiden staande bosrandstruiken (die toch niet veel kwaad kunnen) tegen de grond te halen, zoals hier gebeurde. Op de bloe¬
men van de Amerikaanse Vogelkers heb ik ook veel £mta//.s-achtigen aangetroffen. Deze heb¬
ben rattestaartlarven die nuttig kunnen zijn bij de zuivering van vervuild water.
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