
dat die, welke betrekking hebben op blad
en stengelbouw, halfschematisch zijn, in 
deze zin, dat de beharing niet getekend is. 
W a s deze wel afgebeeld, dan zou de 
figuur een nodeloze oppervlakte-uitbrei
ding gekregen hebben. 

Of de rijke groeiplaats van de Duitse brem 
bij Groesbeek voorlopig ongerept zal 
blijven, moet betwijfeld worden. Dicht in 
de buurt wordt allerlei afval neergegooid 

Castiglione dei Pepoli ligt in de noorde
lijke Apennijnen tussen Florence en Bo
logna. Dit gebied behoort volgens Rikli 
tot de mediterrane regio. Hij gebruikte 
daarvoor als maatstaf het verspreidings
gebied van de Olijf. Deze komt voor tot in 
de Povlakte, ten noorden van Castiglione. 
Ons onderzoek van vegetatie. Langpoot-
muggen en Zwcefvliegen toonde echter 
aan, dat bij Castiglione geen uitgesproken 
mediterrane flora of fauna voorkomen. Dit 
vindt zijn oorzaak in het klimaat. Tijdens 
ons verblijf signaleerden we reeds dage
lijks donderbuien, die veel neerslag gaven 
en zich vaak bij Castiglione ontlastten. Dit 
was niet in overeenstemming met de grote 
droogte, die in een mediterrane zomer 
pleegt voor te komen. Om over exacte 
gegevens te kunnen beschikken informeer
den we bij het KNMI te De Bilt, dat ons 
bereidwillig waarnemingen verstrekte van 
Sestola, 30 km W N W van Castiglione, op 
1092 m. De cijfers tonen duidelijk aan dat 
bij Sestola de centrale keten inderdaad 
1 ) Deze excursie kon mede tot stand komen dank 
zij de steun van de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting. 

en die rommel nadert reeds de mooie 
Duitse-bremplanten. Het is te hopen, dat 
natuurbeschermingsinstanties een modus 
zullen vinden om de groeiplaats in goede 
staat te houden, zonder dat de aandacht al 
te veel op de plant wordt gericht. Dit zou 
nl. aanleiding kunnen geven tot plukken 
en verzamelen, alleen omdat de plant zo 
zeldzaam is! Belangstelling in de natuur 
sluit, helaas, niet altijd natuurbescher
ming in. 

geen mediterraan klimaat heeft. De gra
fiek van de gemiddelde regenval per 
maand (fig. 1) laat zien dat er wel een 
relatief droge periode in juli-augustus is, 
maar dat de regenval dan toch nog steeds 
van dezelfde orde van grootte is als de 
gemiddelde maandelijkse regenval per jaar 
in De Bilt (Sestola juli, augustus, resp.. 55 
en 60 mm; De Bilt over het gehele jaar 
63 mm). Er is dus geen sprake van een 
mediterrane zomerdroogte. Uitgesproken 
warm zijn de zomers in Sestola ook niet 
slechts iets warmer dan in De Bilt (fig. 2: 
Sestola juli, augustus resp, 19° C en 
18° C; De Bilt resp. 17° en 18° C ) . Op
gemerkt dient te worden dat in Castig
lione, op 740 m, de zomertemperaturen 
iets hoger zullen zijn, zeker ± 1 0 C voor 
de gemiddelden per maand. W e verzamel
den daar van ongeveer 700—1000 m. 
De winters in een mediterraan gebied 
moeten mild en vochtig zijn. Van de grote 
hoeveelheid neerslag valt maar een zeer 
kleine hoeveelheid als sneeuw. Florence 
bij voorbeeld, op 50 km van Castiglione 
buiten het bergland gelegen, heeft per 
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winter slechts 2,3 sneeuwdagen. De cijfers 
van Sestola wijzen echter op een winter
koude van ongeveer dezelfde intensiteit als 
in De Bilt. De gemiddelde temperaturen 
in Sestola zijn voor januari en februari 
resp. + 1 ° C en + 2 ° C, evenals in De 
Bilt. Door haar lagere ligging zal Castig
lione weer iets hogere temperaturen 
hebben. Toch ligt in Castiglione, blijkens 
een mededeling van Dr. G. Testa, een 
Italiaans geograaf, van januari tot en met 
maart een sneeuwdek dat omstreeks begin 
april smelt als de warme zuidenwinden 
vanuit Noord-Afrika gaan waaien. Dat is 
dus wel een belangrijke afwijking van het 
mediterrane klimaatstype. 

n 
""f De Bilt Sestob 1 

Fig. 1. Gemiddelde hoeveelheid neerslag 
per maand te De Bilt en te Sestola. Apen
nijnen. Ieder kolommetje stelt een maand-
gemiddelde voor. In elk grafiekje van links 
naar rechts januari*—december. 

X PeBiU Villach Se-rtola 

Fig. 2. Gemiddelde temperaturen per 
maand te De Bilt. te Villach in de Kar-
nische Alpen in Oostenrijk (538 m) en te 
Sestola in de Apennijnen tussen Florence 
en Bologna (1092 m). Ieder kolommetje 
stelt een maandgemiddelde voor. In elk 
grafiekje van links naar rechts januari— 
c/ecem6er. 

Geconcludeerd kan dus worden dat 
Castiglione geen mediterraan maar een 
bergklimaat heeft, in tegenstelling tot de 
Povlakte ten oorden van Castiglione en 
het heuvelland van Florence en Pistoja ten 
zuiden er van. Hetgene, dat hierbij nog 
vermelding verdient is dat in vergelijking 
met een Middeneuropecs bergklimaat de 
gemiddelde temperaturen voor de winter
maanden hoog zijn. Men vergelijke de 
gegevens van Sestola met die van een 
Oostenrijks Alpendal op veel geringere 
hoogte: Sestola, 1092 m. januari, februari 
resp. + 1 ° C en + 2° C; Villich, 538 m, 
resp. - 4 ° C e n - 2° C (fig. 2). 

W a t de vegetatie betreft kan men op 
grond van de klimaatsgegevens geen ty
pisch mediterrane flora verwachten met 
een xerofytisch karakter. Deze is beperkt 
tot de kustvlakte en wordt gekarakteri
seerd door de maquis met Quercus ilex-
bossen en door de garigue. Dit type vege
tatie gaat volgens Rikli niet verder dan 
ongeveer 200 m hoogte. Daarboven komt 
een tweede gordel tot 1000 a 1200 m. Ken
merkend hiervoor zijn de submediterrane 
gemengde bossen met onder andere 
Castanea sativa (Tamme kastanje). Quer
cus pubescens (Donzige eik), Ostrya car-
pinifolia, Fraxinus ornus (Pluimes) en 
Quercus petraea (Wintereik). Tot dit sub-
mediterrane vegetatietype moeten we de 
plantengroei rond Castiglione rekenen en 
hiertoe behoort ook het grootste gedeelte 
van de Apennijnen, een typisch midden-
gebergte, dat bij Castiglione niet hoger is 
dan 1100 m. De mediterrane soorten, welke 
wij er aantroffen, waren Dorycneum her-
baceum, Helichrysum angustifolium en 
Ajuga iva. Voorts vonden we enkele eury-
mediterrane soorten, dat wil zeggen soor
ten die in het mediterrane gebied voor
komen en bovendien in Zuid-Europa. Bij 
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voorbeeld bij Castiglione Carduus pycno-
cephalus en Cynosurus echinatus (Stekel-
kamgras). 
Een interessant aspect vormde de kastanje-
bosbegroeiing rond Castiglione. De Tam
me kastanje is een warmteminnende boom, 
die waarschijnlijk omstreeks de vijfde eeuw 
voor Christus uit Klein-Azië is aangevoerd 
en veel is aangeplant: rond Castiglione is 
thans van de oorspronkelijke eikenbossen 
niets meer te bekennen. Ze vestigde zich 
bij voorkeur op kalkarme gesteenten. In 
deze kastanjebossen kwam, door uitloging 
van de bodem in een regenrijk klimaat, een 
zeer acidofiele ondergroei voor met Cal-
luna vulgaris (Struikheide), Vaccinium 
myrtillus (Blauwe bosbes), Blechnum spi-
cant (Dubbelloof) en Pteridium aquilinum 
(Adelaarsvaren): vooral deze laatste plant 
is op opengehakte stukken dominerend. 
Hoe verder ingrijpen van de mens de vege
tatie wezenlijk kan beïnvloeden bleek ons 
tijdens een excursie naar Camignanello, op 
200 m hoogte, op de grens van het medi
terrane en het submediterrane gebied. Hier 
was op een zuidhelling het kastanjebos ge
kapt en tussen de stompen was een zuiver 
mediterrane begroeiing ontstaan, bestaan
de uit Cistus monspeliensis, Spartium jun-
ceum. Erica arborea, Bonjeania hirsuta en 
anderen. Kennelijk is het klimaat geschikt 
voor een mediterrane invasie, maar door 
het microklimaat, dat in het kastanjebos 
heerste, is deze bezetting tegengehouden. 
Op enkele tientallen meters afstand groei
de op de noordhelling in het bos weer de 
typisch zure, vochtlievende Middeneuro-
pese flora. Camignanello ligt op slechts 
20 km van Castiglione! 
De bovenstaande gegevens inzake de flora 
kunnen op meer volledigheid aanspraak 
maken dan onze insektenwaamemingen. 
Er zijn slechts weinig planten, die in dit 
gebied in de zomer niet te vinden zijn, zo

als bolgewassen, en over het algemeen is 
een vrij aardig, hoewel uiteraard onvol
ledig overzicht verkregen, met uitzonde
ring van de Grassen, die geheel onaan
geroerd bleven. Met Langpootmuggen en 
Zweefvliegen is dit anders gesteld. De 
imagines vliegen vaak slechts gedurende 
een deel van het seizoen en soorten, welke 
speciaal in de lente of in de herfst vliegen, 
zijn door ons dus niet gevonden. Dit geldt 
in versterkte mate voor de Langpoot
muggen, die dikwijls een korte vliegtijd 
hebben. Verder dienen we rekening te 
houden met het feit, dat de verspreidings
gebieden van de niet-schadelijke insekten, 
waartoe alle door ons gevonden Zweef
vliegen en Langpootmuggen behoren, in 
het algemeen slecht bekend zijn. Het on
derstaande overzicht moet dan ook in het 
schemerlicht van deze onvolledigheid wor
den bezien. W e zullen echter zien, dat de 
voorlopige conclusie, welke we uit het in-
sektenonderzoek kunnen trekken, in hoofd
zaak dezelfde is als voor de planten. 
Bij de verzamelde Langpootmuggen wer
den drie novae species gevonden, die aan 
Mannheims (Bonn) ook elders uit Italië 
bekend bleken te zijn. Het zijn soorten uit 
het hoofdzakelijk mediterrane subgenus 
Lunatipula en de nu bekende vindplaatsen 
doen sterk vermoeden dat deze soorten een 
mediterrane verspreiding hebben. Bij deze 
„mediterrane" soorten kunnen we ook 
Tipula siebkei rekenen, welke alleen uit 
Griekenland bekend was. en Pales eu-
chroma, die ook in Zuid-Frankrijk en Tirol 
voorkomt. Er werden dus 5 mediterrane 
soorten gevonden op een totaal van 17 
soorten, wat overeenkomt met 29 %, De 
resterende 12 soorten hebben een versprei
ding over een groot deel van Europa of 
over geheel Europa, W e krijgen voor de 
Langpootmuggen dus het volgende spec
trum: Europees 71 %; mediterraan 2 9 % . 
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De eerste groep representeert de soorten, 
die ook in de Centraaleuropese midden
gebergten voorkomen. De laatste groep 
vormt het Zuideuropese element, dat daar 
ontbreekt. Voor alle Langpootmuggen. die 
van Italië bekend zijn, krijgen we het vol
gende spectrum: Europees 50 %; medi
terraan 50 %. 
Vergelijken we beide spectra dan zien we 
dat in de omgeving van Castiglione van 
een behoorlijke mediterrane invloed ge
sproken kan worden, maar dat deze toch 
een stuk minder is dan het gemiddelde 
voor het hele land. De mediterrane soor
ten zijn vooral plaatselijk in aantal ge
vangen (Brasimone; Tipula subtruncata 
nov. spec, en T. cerva nov. spec; Rio Fob-
bio: Pales euchroma en T. forcipata nov. 
spec) . De soorten met een uitgebreider 
Europese verspreiding werden vooral 
langs wegkanten (T. helvola en P . cor-
nicina) of bij water (o.a. T. lateralis. T. 
maxima) aangetroffen. 
Van de in totaal gevonden 62 zweefvlieg-
soorten zijn er 44 over geheel Europa ver
spreid. Deze soorten komen ook voor in 
het Centraaleuropese bergland en 38 er 
van zijn ook in Nederland gewoon. Karak
teristiek Centraaleuropees zijn deze laatste 
niet. Toch hebben we wel typisch Cen
traaleuropese soorten gevonden, te weten 
Lampetia cinerea en Chnjsotoxum fascio-
latum. Deze soorten komen vrij gewoon in 
de Alpen voor en zijn zeldzamer in de 
Europese middengebergten te vinden. In 
Nederland ontbreken ze. Van de over 
geheel Europa verspreide soorten mogen 
we misschien Syrphus lapponicus nog tot 
het Centraaleuropese element rekenen, 
aangezien de soort in de Alpen gewoon is, 
terwijl ze in Engeland, België, Nederland, 
Denemarken en Finland zeldzaam is. 
Voorts is er nog een groep van soorten, 
welke in Nederland en verder noordelijk 

zeer zeldzaam, maar in Zuid-Europa tal
rijk zijn. Hiertoe kunnen we Paragus 
bicolor, P. albifrons en Sphaerophoria 
rueppellii rekenen. De resterende soorten 
behoren tot het (eury-) mediterrane ele
ment, dat met 11 soorten vrij sterk ver
tegenwoordigd is. Dit zijn allereerst 4 
mediterrane soorten: Lampetia pruni. L. 
aberrans. Milesia semiluctifera en Eume-
rus amoenus. terwijl Chrysotoxum inter
medium als een eury-mediterrane soort is 
te beschouwen, daar ze in Zuid-Duitsland 
zeer zelden wordt aangetroffen, terwijl ze 
in het mediterrane gebied gewoon is. Het
zelfde geldt voor Lampetia constans en 
L. spinipes, die beide echter meer naar het 
noorden verspreid zijn dan Chr. inter
medium. Lampetia spinipes bv. ontbreekt 
in Engeland en Denemarken en bereikt in 
Duitsland als noordelijkste punt nog juist 
de zuidelijke Harz. Ze is één enkele keer 
in Nederland gevonden (Velsen), terwijl 
ook één incidentele vondst uit België be
kend is. Daarentegen is ze zeer gewoon 
in de zuidelijke middengebergten. Zelf( 

vonden we deze soort veel bij de Mont 
Aigoual (Cevennen), in Corsica en bij 
Castiglione. Een soortgelijke verspreiding 
vertoont Volucella zonaria. zij het dat 
deze soort zich in recente tijd gevestigd 
heeft in Zuid-Engeland, terwijl er ver
scheidene vangsten uit Nederland bekend 
zijn. In de Apennijnen is V. zonaria, zoals 
overal in het mediterrane gebied, zeer ge
woon. Alleen tijdens de excursie naar Rio 
Fobbio verzamelden we bij voorbeeld 8 
exemplaren. 

Behalve de bovengenoemde soorten zijn 
nog tot het (eury-)mediterrane element te 
rekenen Lampetia longicomis (Armenië 
en het mediterrane gebied), Paragus 
pulcherrimus (Hongarije en het mediter
rane gebied) en één van de twee nog on
gedetermineerde Fumerus-soorten. De 
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meeste Fumerus-soorten hebben een medi
terrane of een steppe-verspreiding. Deze 
soort behoort tot de groep met een inge
sneden tibia. De soorten, welke hiervan 
beschreven zijn, hebben alle een mediter
rane verspreiding, uitgezonderd één soort, 
die alleen uit Hongarije bekend is. 
Voor de zweefvliegen krijgen we dus het 
volgende spectrum: Europees 83 %; medi
terraan 1 7 % . 

Het tweede cijfer geeft ook hier de groep 
soorten aan, die niet of nauwelijks in de 
Centraaleuropese middengebergten voor
komen. Er is sprake van een uitgesproken 
mediterrane inslag. Dit zien we duidelijk 
als we een vergelijking maken tussen de 
gevangen exemplaren en soorten van de 
geslachten Lampetia en Eumerus in 
Castiglione en in de Italiaanse Oost-
Alpen bij Tarvisio. W e verzamelden daar 
van ongeveer 700^—1800 m, dus onder 
andere ook in de gordel van 700—1000 m, 
zoals bij Castiglione. Het totaal aantal ver
zamelde soorten en exemplaren van 
Zweefvliegen was ongeveer even groot. 
Bij Tarvisio vingen we echter slechts één 
exemplaar van één Eumerussoort (E. /7a-

Merel eet rupsen van Cucullia verbasci. Het is 
altijd weer een genot, in het voorjaar op de toortsen 
in mijn tuin de rupsen van de Grauwe monnik, 
Cucullia verbasci, te zien verschijnen. Z e zijn in 
alle stadia prachtig bont gekleurd: geel en grijs
blauw met diepzwarte stippen. Dikwijls zitten ze 
op de onderkant van de bladeren, maar ik vind er 
ook altijd een heel stel boven op, waar ze van verre 
zichtbaar zijn. Ook kruipen ze dikwijls omhoog in 
de bloemkaarsen, en daar, tussen de gele bloemen 
en de grijsgroene blaadjes, zijn ze prachtig ge
camoufleerd. Als je ze maar even aanraakt, of zelfs 
alleen maar de plant een beetje schudt, laten ze 
zich dadelijk vallen onder wilde kronkelbewegingen, 
en dan verdwijnen ze snel omlaag tussen het dichte 
gebladerte. De meeste van deze feiten passen bij 
het idee dat de rupsen van de Grauwe monnik goed 

vitarsis van Centraal- en Noord-Europa) 
en 13 exemplaren van één Lampetia-soort 
(L. cinerea). Bij Castiglione vingen we 
4 soorten Eumerus (106 exemplaren) en 
7 soorten Lampetia (74 exemplaren). 
Castiglione leverde dus duidelijk meer op 
en dit is typerend daar de genoemde ge
slachten karakteristiek worden geacht voor 
de steppen en voor het mediterrane gebied. 
Dit is verklaarbaar, aangezien hun larven 
in bolgewassen leven. Deze planten zijn 
gespecialiseerd op het doorstaan in rust 
van een lange, droge periode. Z e vertonen 
een grote soortenrijkdom in de steppen en 
in het mediterrane gebied. 
Tenslotte kunnen we de volgende con
clusies trekken: 

De flora en fauna van Castiglione en om
geving komt voornamelijk overeen met die 
van de Centraaleuropese middengebergten. 
Ze wijkt hiervan echter af, doordat er 
onder de drie onderzochte groepen een 
aantal (eury-)mediterrane soorten voor
komen en als zodanig kunnen we ook voor 
de fauna een submediterrane gordel onder
scheiden, zoals Rikli dit voor de flora doet. 

(Wordt vervolgd) 

eetbaar zijn, en hun schutkleur, hun gedrag dat de 
keuze van een goede verblijfpaats mogelijk maakt 
(onderkant van de bladeren of tussen de bloemen) 
en hun gekronkel als ze ondanks hun camouflage 
toch ontdekt worden, zijn precies wat men van een 
goed eetbare rups verwachten zou; zonder deze 
verdedigingsmiddelen zou de soort het in de kille 
maatschappij nooit hebben kunnen bolwerken. — 
Toch past hierbij niet, dat je de rupsen zo dikwijls 
open en bloot op de bladeren ziet zitten. Ik heb dus 
altijd aangenomen, dat ze voor vogels niet erg aan
trekkelijk zijn. Ik keek daarom wel even op, toen 
op 8 juli in onze tuin een wijfjesmerel recht op een 
groep Paarse toortsen afkwam, omhoog sprong, en 
met een dikke Cucullia-rups weer omlaag kwam, 
die ze een paar keer op het gras sloeg en toen 
zonder omhaal opslokte. Ze keek weer omhoog, 
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