
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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maar vond blijkbaar niets meer, en toen hopte ze 
linea recta naar een groep jonge toortsrosetten aan 
de andere kant van het grasveld, waarheen ik een 
dozijn rupsen, die het in mijn bloeiende toortsen al 
te bont gemaakt hadden, overgeplaatst had. Hier 
had ze vrijwel dadelijk weer een rups te pakken, 
die de weg van de vorige volgde. De volgende dag 
zag ik haar weer naar beide toortsgroepen toegaan, 
zonder evenwel een rups te grijpen; de meeste 
waren trouwens al weggelopen om zich te ver-
poppen. 
Wie heeft rupsen van de Grauwe monnik door een 
vogel zien eten? Als mijn Merel geen uitzondering 
is, dan is het vreemd dat de rupsen zo dikwijls op 
de onveilige bovenkant van de bladeren zitten. Of 
heb ik een verkeerde indruk gekregen, en zitten ze 
maar zelden zo onbeschermd? Het zou de moeite 
waard zijn, om eens precies na te gaan, hoeveel 
tijd de rupsen op de bladeren, of er onder, resp. op 
de bloemkaarsen doorbrengen, en ook om na te 
gaan of er nog andere vogels zijn die Cucullia-
rupsen eten. In ieder geval zet ik dit najaar maar 
vast cen flinke partij jonge toortsen uit in mijn tuin. 

N. TINBERGEN. 

Plantenkaartsystccm. Het zal de meeste lezers van 
De Levende Natuur wel net zo gaan als mij, dat 
wanneer men wil weten öf en zo ja in welke jaar
gangen en afleveringen, mededelingen zijn gedaan 
over de biologie van een bepaalde plant, men er 
niet of moeilijk toe komt alle inhoudsopgaven van 
meer dan 60 jaargangen van ons mooie tijdschrift 
erop na te slaan. En juist wanneer men zich bezig 
houdt met de bestudering van afzonderlijke plante-
soorten bestaat er grote behoefte, snel te kunnen 
nagaan of er al meer over gepubliceerd is. 
In de wintermaanden van 1956/57 en van 1957/58 
heb ik mij ertoe gezet een eenvoudig kaartsysteem 
aan te leggen van artikelen en kortere of langere 
mededelingen (event, in meer algemene artikelen) 
met plantbeschrijvlngen, gegevens over de oeco
logie, bloembiologie e.d. van wilde planten in De 
Levende Natuur. Hierbij werd dus niet elke plant, 
die in een bepaalde landschaps- of vegetaticbe-
schrijving genoemd is, opgenomen. 
Behalve uit De Levende Natuur, heb ik bedoelde 
gegevens tevens verzameld uit Natura (vanaf 
± 1925) en uit een aantal veldbiologischc boeken, 
zoals Omgang met planten door Thijsse e.d. 
De bedoeling van deze mededeling is, de lezers van 
De Levende Natuur in de gelegenheid te stellen, 
van dit overigens zeer tijdrovende werk, mee te 
profiteren en wel op de volgende wijze. 

Wanneer U wilt weten of er in genoemde tijd
schriften iets over bv. Vetblad is geschreven, zendt 
U mij een brief (met postzegel voor antwoord) 
en ik kijk het even voor U na. 
Het is mij bekend, dat men op het R.I.V.O.N. 
momenteel bezig — en reeds ver gevorderd — is 
met het samenstellen van een algemeen uittreksel 
(ook over vogels, zoogdieren, insekten, vissen enz.) 
uit De Levende Natuur. Het zou echter nog wel 
even kunnen duren voor het mogelijk is. dit te raad
plegen. Daarom bestaat voor de plantenliefhebbers 
thans reeds de gelegenheid. 

Bovenweg 16, Bennekom. P. Z O N D E R WIJK. 

Poolse oormerken voor Nederlandse vleermuizen. 
Vanwege het Zoölogisch Laboratorium der Rijks
universiteit te Utrecht wordt een onderzoek in
gesteld naar het gedrag en de verspreiding van 
Rosse Vleermuizen (Nyctalus noctula) in Neder
land. Dit onderzoek geschiedde tot dusverre door 
het aanbrengen van een ring, aan één van de 
vleugels van de betrokken vleermuis. 
Daar ons gebleken is, dat deze ringen soms door 
beknagen onleesbaar worden gemaakt of dicht-
gebcten worden, waardoor een beschadiging aan 
de vleugel ontstaat, welke de dood van het dier 
kan veroorzaken, hebben wij moeten omzien naar 
een andere wijze van merken. Wij zijn daartoe in 
contact getreden met een Poolse onderzoeker. Dr. 
Krzanowski, die ons welwillend een aantal oor
merken ter beschikking heeft gesteld. Bij wijze van 
proef is thans een aantal vleermuizen van deze oor
merken voorzien en losgelaten. Deze oormerken 
dragen echter het opschrift AKAD. NAUK. 
W A R S Z A W A . gevolgd door cen nummer van de 
serie 2401—2500. 

Deze mededeling geldt dan ook om de lezers te 
waarschuwen, dat vleermuizen, voorzien van een 
oormerk met bovengenoemd opschrift, niet in Polen 
geringd zijn, doch in Nederland. 
Bij de eventuele vangst van een gemerkt dier ver
zoeken wij de lezers het oormerk vooral niet te ver
wijderen, doch het nummer nauwkeurig af te lezen, 
desnoods met loupe of leesglas, dit te melden aan 
het Zoologisch Laboratorium. Janskerkhof 3, 
Utrecht, en het dier weer in vrijheid te stellen. Is 
het dier dood, dan verzoeken wij zo spoedig moge
lijke opzending van het gehele dier aan hetzelfde 
adres. Gemerkte vleermuizen kunnen vooral in de 
omgeving van Utrecht worden verwacht. 

Dr. P. F. V A N HEERDT, Dr. J. W . SLUITER. 
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