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70 . Er zijn zuivere kransen van drie. 
8°. In de kransen van drie treedt verschuiving op en we krijgen een verspreiden 

bladstand met de formule 1/3. 
Al deze gevallen doen zich zeer onregelmatig voor. Uit een-en-denzelfden wortel-

hals kunnen vierkante en ronde twijgen ontspringen, aan een-en-dezelfde twijg 
vinden we goede bladparen, verdubbelde bladeren en verschoven bladeren; ook 
kransen van drie en bladparen aan denzelfden tak tegelijk met zeer uiteenloopende 
verschuivingen. Het is dan ook onmogelijk de oorzaken van al die verschillende 
vormingen aan te geven, het eenige, wat we zeggen kunnen is, dat er voor de groei
ende kardinaalsmutsknop velerlei mogelijkheden bestaan en naarmate die gestuit 
of bevorderd worden, krijgen we verschillende uitkomsten te zien. Maar waarin 
die stuiting ot' bevordering bestaat, dat weten we niet. Echter is het buitengewoon 
leerzaam en onderhoudend om te zien waartoe een plant al zoo in staat is. 

Behalve aan kardinaalsmuts kunt ge deze dingen ook opmerken aan vogelkers, 
meidoorn, ahorn, Geldersche roos, die ook allemaal door de konijnen onder handen 
zijn genomen en bovendien nog aan hakhout van els, esch, eik in de eerste jaren 
na het kappen. Maar bij geen van alle heb ik zooveel en zulke aardige nieuwe vor
mingen gezien als juist dit jaar aan de kardinaalsmuts. Dat is allemaal nu ook nog 
te zien en nog meer. JAC. P. THIJSSE. 

ZWEEFVLIEGEN IN ZUID-LIMBURG. 

VELEN hebben dezen zomer van het mooie weer kunnen profiteeren, 't was nog eens 
echt zomer, prachtig insecten-weer (zomer 1921, n. L). 

Toch hoorde ik nog klagen over de slechte vangsten en weinige waarnemingen, 
maar kon daar niet mee instemmen, want althans zweefvliegen waren er veel, dat heb 

ik kunnen merken in ons kamp in Mechelen (bij 
Epen Zd.-L.). 

En geen wonder! Wanneer je drie volle weken 
bijna, dag in dag uit in de vrije natuur bent, 
kun je heel wat doen. We waren daar met ons 
vieren, zoo vrij en ongebonden, als we het ons 
maar konden denken. Het liefst hield ik mij bezig 
met het vangen en observeeren van insecten, 
voornamelijk zweefvliegen. 

Op mijn tochten in den omtrek van het kamp 
had ik al gauw een mooi plekje, voor mij ge
vonden. 

Het was boven op een heuvel, juist aan 'tbe-
„• j u n- -i-> 1 Hrisfalis tenax (is—18 niM.) 
gm van de helling. Daar lag een vrij groot „ . , , . , . * 1 u i . i- u i n 

,-,. , . , ° _ . , .__ J , Zwart (hcc! donkerbruin) met lichte vlekken 
veldje, begroeid met Bereklauw: (Heracleum 0p . t achteraf die sterk kunnen varieeren. 
Sphondylium). Vaak ging ik daarheen, in ge-
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Eristalis arbustorum (n—13 mM.) 
Borststuk donker; achterlijf zwart; 

20 segment ract groote gele vlekken. 
Eveneens de achterrand van elk seg
ment geel. 

zelschap van één der anderen. Ook hij vond het hier 
een uitstekende plaats. Vlak bij het Bereklauw-
veldje lag n.1. een akkertje, begroeid met Roode 
Klaver (Trifolium pratense), daar kwamen veel vlin
ders en die zocht hij. Dikwijls zaten we daar uren 
aaneen, mijn metgezel wachtende op een vlinder, 
ik lettende op mijn Bcreklauwen, of er iets van be
lang gebeurde. 

Door het mooie, zonnige weer werden de planten 
druk bezocht door allerlei insecten, waarvan het 
meerendeel zweefvliegen waren. Op andere planten 
kwamen ze ook wel, doch lang niet in die mate als 
op hun „favoriet", de Bereklauw. 

De vangst was hier dan ook aardig, toch viel het 
alras op dat er wel veel individuen waren, doch niet 
zoo veel verschillende soorten. 

Merkwaardig was het zoo weinig als hier Eristalis tenax voorkwam. Hij was hier niet 
meer dan vrij zeldzaam. Bijna alle waargenomen exem
plaren, hadden zeer duidelijke en groote bruine vlekken 
aan weerszijden van den rug, op de tweede achterlij fsring. 
Ook de verdere ringen waren donker, glanzend bruin met 
lichtere randen. Het geheele achterlijf mooi gelijkmatig 
behaard. Exemplaren met bijna geheel zwart achterlijf 
waren niet te zien, wel een enkel, dat er dicht bij kwam, 
maar ze waren toch nooit zoo donker als die, welke ik in 
den omtrek van Amsterdam wel eens gevangen heb. De 
tweede soort van het geslacht Eristalis, die in ons land 
zeer algemeen is. Er. arbustorum, vertoonde zich hier veel 
meer en was ook werkelijk algemeen. 

Het was het grootste van de hier voorkomende Syr-
phidae, (behalve natuurlijk Er. tenax, maar die laten we 
buiten beschouwing, die liet zich toch maar weinig zien) 
en het liet zich ook terdege gelden. 

Vaak kwam het voor, dat op een bloemscherm van Bereklauw, verschillende vliegen 
rustig van den honing zaten te genieten, te midden van 
andere insecten. Plotseling komt er een. Er. arbust. 
aanzetten, vermindert zijn woeste vaart niet voldoen
de, komt met een schok neer en verjaagt vervolgens 
eerst de kleinere vliegen, die hem hinderen, alvorens 
zich zelf aan den maaltijd te zetten. 

Een dergelijke taktiek nam ikbij andere zweefvliegen 
ook waar. Het schijnen onverdraagzame dieren te zijn, 
die de nabijheid van soortgenooten niet kunnen ver
dragen. 

Vooral de kleinere dieren als Syritta pipiëns en 
Ascia podagrica geven dit aardig te zien. Deze beide 
soorten toch gedragen zich al heel „vurig" en verjoegen 
meer dan eens een Er. arbustorum. 
Hoe vaak je het ook ziet gebeuren, telkens kijk je er 

met plezier naar, om de gracieuse bewegingen van de vliegjes. 

Syritta pipiëns (10 mM.) 
Eigenaardig zijn de dikke dijen 

a. d. achterste pooten. 
De kleur is geheel zwart. Aan den 

voet van elk segment aan ' t achter
lijf twee witte vlekjes. 

Ascia podagrica (4—S mM.) 
Geheel zwart met twee witte banden 

dwars over het achterlijf. 
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Wanneer je daar met alle aandacht naar een bloemscherm van Bereklauw zit te turen en 
probeert te weten te komen, welke soorten daar nu 
wel zitten, komt daar een klein zwart stipje aan-
zweven, nu eens met een ruk vooruitschictend, dan 
weer bijna bewegingloos stilstaande, en je. ziet niets 
anders dan een slank, glimmend zwart lichaampje 
( ± 1U c.M.) 't Is alsof er geen vleugels zijn. Dan 

SyrpITus ribesii ( n — i ^ mM.) 
Gele teekeuiug o. h. achterlijf. Borststuk 

glanzend bronsgroen. 

plotseling schiet 't naar beneden op het scherm en 
raakt heel even, maar blijkbaar ook heel raak, een 
der rustig zuigende vliegen aan, staat in 't volgende 
oogenblik weer boven 't scherm om die manoeuvre 
nog eens te herhalen. De aangeraakte vliegen 
voelen zich zeker niet veilig meer en verdwijnen 
oogenblikkelijk. 

Het doet u denken aan een valkenjacht, echter 
met minder noodlottige afloop voor het slacht
offer. Werkelijk zoo'n vliegje heeft wel iets van een miniatuur valk. 

Zou hier niet een goede Hollandsche naam te bedenken zijn? 
Syritta pipiëns heeft er al een en worelt 

Menuet-vliegje genoemd, meen ik. Maar Ascia 
podagrica heeft het zoover nog niet gebracht, 
welnu laten we haar het „Valkje" (valkvliegje) 
doopen. Volgens mij een gepaste naam. De twee 
genoemde soorten kwamen op mijn Bereklauw 
landje veel voor. 

Syritta pipiëns ('t Menuet vliegje) vertoonde 
geen afwijkingen en kwam altijd in de zelfde 
kleurverdeeling en grootte (i c.M.) voor. 

Ascia-podagrica ('t Valkje!) wisselde nogal 
eens van grootte. Ik heb exemplaren gevangen 
van 4 m.M. tot 8 m.M. 

Het gedrag van de beide vliegjes was echter niet altijd zoo wild en vaak zaten ze te 
midden van hun grootere mede-bezoekers rustig op de Bereklauw bloempjes, om in het 
volgend oogenblik de andere weer aan te vallen of zelf aangevallen te worden. Ge zoudt 
dan haast geneigd zijn om aan speelschheid bij zweefvliegen te denken. Soorten die zich 
heel weinig aan dit wispelturig gedrag schuldig maak
ten, waren die van het geslacht Syrphus waarvan 
Syrphus ribesii, Syrphus balteatus en Syrphus seleni-
ticus, zich lieten waarnemen. S. ribesii en balteatus 
waren algemeen, van de andere (S. seleniticus) zag ik 
slechts enkele exemplaren. 

Het geslacht Syrphus heeft toch maar de meest 
typische zweefvliegen en 't is met recht, dat een geheele 
sub. familie (Syrphinae), jazelfsdegeheelefamilienaardit 
geslacht is genoemd. Met recht verdienen zij den naam 
zweefvlieg. Want welke kalme, goed beheerschte bewe
gingen, die toch vlug en sierlijk zijn, kunnen deze diertjes 
ons te zien geven. Vooral als ze tusschen de bladen en 
bloemen van de plant doorzweven is't een lust ze te volgen, hoe statig ze er tusschen vandaan 
kunnen komen, zonder maar even iets aan te raken, al is de opening nog zoo klein. 

Syrphus balteatus (9—n mM.) 
Hier zijn de gele banden met inkeeping. 

Syrphus seleniticus (12—14 mM.) 
Achterlijfzwart met witte teekening. 

Borststuk glanzend groen. 
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Syrphus glaucus (13 m.M.) 
Borststuk bruinzwart. Achterlijf 

zwart met twee paar inat-wittc 
vlekken. 

Hun vleugels bewegen zoo snel, dat deze geheel onzichtbaar zijn, soms glinsteren 
ze even. Hoeveel slagen zouden die wel, per seconde 
maken! De vleugelspieren moeten toch ook een groot 
uithoudingsvermogen hebben. Laat iemand het eens met 
zijn armen probeeren! Het zal dan wel blijken, welk een 
kracht en vlugheid daarvoor noodig is. 

De Syrphus-soorten bleken heel constant te zijn wat 
betreft kleur en teekening van het achte'rlijf, de grootte 
varieerde ook niet sterk, slechts enkele m.M. Voor Syr
phus ribesii van n—12 m.M. voor S. balteatus van 9—n 
m.M. en voor S. seleniticus van 13—15 m.M. 

S. balteatus toonde een keer een kleine afwijking in 
de teekening. Het zwart is de grondkleur. De voorrand van 
elk segment is geel (bruingeel), boven dien loopt dwars over 

het segment een breede gele streep. De gele teekening aan den rand van het segment be
staat uit twee stukken, die op 't midden van den rug elkaar raken; vaak loopen ze door, 
doch vertoonen altijd een inkeeping. Een exem
plaar heb ik gevangen, waarbij dit niet het geval 
was en het duidelijk één gele band was. Het is 
helaas, met nog enkele andere zweefvliegen, op 
de thuisreis verongelukt, maar een dergelijke 
variatie zal wel meer voorkomen. Behalve de reeds 
genoemde soorten heb ik éénmaal ook een Syr
phus glaucus gevangen. 

Over het algemeen zij de zweefvliegen niet zoo 
bijzonder vlug, wel die van het geslacht Syrphus, 
Ascia en Syritta, misschien nog enkele andere. 

De onderfamilie der Eristalinae, waartoe o.a. 
het geslacht Eristalis behoort kunnen nu niet op 
zulk een groote vlugheid bogen, ze kunnen zich 
bovendien heel gauw aan den honing te buiten 
gaan en zijn dan met de hand te pakken. Heel 
aardig heb ik dat eens waargenomen bij Herfstaster (Aster chinensis). Deze stond in 
vollen bloei en was geheel bezet met Eristalis tenax en enkele exemplaren van E. arbustorum 

zelfs enkele Atalanta's, die allen van den 
honing genoten. Deze dieren waren nog 
maar net in staat om op hun pooten te 
staan, van vliegen was geen sprake. Ik 
pakte de diertjes op en liet ze over de 
hand loopen, wel een prachtige gelegenheid 
om wat aardige variaties uit te zoeken, 
makkelijker kon het toch niet! 

Onder die Eristalinae behoort ook het 
geslacht Helophilus, ook geen bijzonder 
vlugge dieren. Mooi zijn ze wel, vooral 
Helophilus pendulus met zijn heldere gele 
teekening op het achterlijf en de scherp 
afgeteekende banden op het borststuk. Hel. 
pendulus liet zich op mijn Bereklauw-

landje (en andere plaatsen in Z.-L.) maar weinig zien. Meer zag ik daar Hel. floreus. Een 

Helophilus pendulus (12—15 mM.) 
Grondkleur zwart, met heldcrgele teekening 

o. h. achterlijf en vier overlangsche dwars-
bauden over 't borststuk. 

Helophilus floreus (12—13 mM.) 
Naar de teekening op het borststuk ook wel doods 

hoofdvlieg genaamd. 



ZWEEFVLIEGEN IN ZUID-LIMBURG. " 3 

vlieg die minder heldere kleuren heeft en veel ruiger be
haard is. 't Is ook veel logger van vorm. Eén exemplaar 
heb ik gevangen, merkwaardig om de vorm van het 
achterlijf. Dit was breed aan den voet en liep in een 
punt uit. 

Van de andere zweefvliegen liet er zich een heel enkele 
zien en velen zijn mij ook ontglipt en zelfs enkele, uit de 
verzameling, door een ongeluk, op de thuisreis onbruik
baar geworden. 

Melithreptus scriptus alleen was nog met zekerheid te 
determineeren, bij de andere was 't hopeloos werk. 

Amstelveen, November 1921. 
F. W. ESTOPPEIJ. 

Melithreptus scriptus (10 mM.) 
Gele banden o. h. achterlijf. Ook 

twee gele banden op het borststuk, 
vlak bevende inplant ing der vleugels. 

OVER LINAR1A VULGARIS. 

HET algemeen voorkomend vlaskruid, Linaria vulgaris, dat in de groote vacantie 
ons met tallooze zachtgele bloemen komt verblijden, is wel een der mooiste wilde 
planten. Daarbij zijn de bloemen zeer variabel, wat een nader letten opdezeplant 
wel interessant maakt. Met veel voldoening heb ik de laatste jaren .zooveel ik kon, 

naar deze soort gekeken en een schat van vormen 
gezien, waarvan ik hier wat wensch mede te 
deelen. 

De afwijkingen, die ik tegenkwam, zijn gevoeg
lijk in twee groepen te verdeelen n.1. in niet 
vaste vormen, maar tot een of weinig bloemen 
van een pol beperkt, en in vaste, die bij alle of 
nagenoeg alle, bloemen voorkomen. 

Vooreerst de niet vaste. Bekend zijn de regel
matige, alzijdig symetrische bloemen, peloriën 
genaamd, met meerdere sporen. Ik zag er met 
drie, vier, vijf, zes, zeven en eens een baas met 
negen sporen (fig. 1). Meestal staan de sporen 
omlaag, ze kunnen echter ook zijn opgericht. 
(fig. 1). Dan zijn ze in den regel wat hooger inge
plant. Bij opening van een pelorie blijkt de bloem 
evenveel meeldraden, gelijk van lengte, te hebben, 
als ze sporen bezit. Wat het aantal peloriën aan 
een plant betreft, dikwijls is het een of twee. En 
komt men een volgend jaar weer om de planten 
te onderzoeken, dan is vaak niets merkwaardigs 

te zien. Soms vindt men er nog al veel. Eens vond ik een stengel met veertien afwijkende 
bloemen, niet alle geheel regelmatig, maar ook overgangen tusschen gewone en pelorische 
bloemen. Daar, benevens op een tweetal andere plaatsen, vind ik ze ook geregeld terug, 
behalve dit jaar, daar de planten door de geweldig droge standplaats weinig of niet hebben 
gebloeid. Zeer interessant was ook een lage plant, sterk vertakt, waarvan elk bloei end stengel-
tje in een pelorische bloem eindigde. ZijdeUngsche peloriën waren er niet. Deze vorm zou 

Fis Pelorie van Vlasbekje met negen 
sporen. 


