
BIOLOGISCHE EXCURSIE NAAR CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI. )ULI 1957 (vervoty 

J. DIJKSTRA, V. S. V A N DER G O O T EN BR. T H E O W A L D . 

Voor het verklaren van de aanwezigheid 
van mediterrane soorten bestaan enkele 
mogelijkheden: 
W a t de Zweefvliegen betreft kan seizoen
migratie heel goed een rol spelen. Drie van 
de vier gevonden mediterrane soorten zijn 
grote vliegen van ruim 1 ^ cm. welke zeer 
zeker in staat zijn om in één seizoen de 
ongeveer 50 km afstand van de mediter
rane vlakte naar het centrale bergland af 
te leggen. In dit verband denken we aan 
verscheidene vlindersoorten, welke zich 
ieder seizoen van Noord-Afrika uit tot ten 
noorden van Nederland verspreiden (bv. 
de Distelvlinder), terwijl de zweefvlieg 
Volucella zonaria, voordat ze zich in Enge
land vestigde, er elk jaar werd waar
genomen als overvlieger van het vasteland. 
Aan de andere kant moet in het oog wor
den gehouden, dat grote soorten soms in 
het geheel niet trekken, bv. de zweefvlieg 
Eristalis anthophorinus, welke in de kop 
van Noordholland ten noorden van Alk
maar vrij gewoon is, maar welke bij Am
sterdam nog nooit werd gevangen. Men 
kan dus stellen, dat wat betreft de Zweef
vliegen migratie als mogelijkheid niet ver
waarloosd mag worden, maar voor de 
Langpootmuggen is het uitgesloten te 
achten. De imagines leven slechts enkele 
dagen en de ervaring heeft geleerd, dat ze 
zich slecht verspreiden. Ook voor de plan
ten, waaronder we in het centrale gebied 
toch ook enkele mediterrane soorten aan
troffen, is seizoenmigratie uitgesloten. 
Hierdoor komen we op het tweede punt. 
Het zich voor langere of kortere tijd 
vestigen van (eury-)mediterrane soorten. 
die geen trekinstinkt bezitten. Dit zal in 

eerste instantie mogelijk gemaakt moeten 
worden door het klimaat. De klimaatsom-
standigheden in de Apennijnen zijn inder
daad gunstiger dan in de Alpen of in de 
Centraaleuropese middengebergten. W c 
hebben reeds aangeduid, dat de winters in 
de Apennijnen veel warmer zijn dan in een 
Alpendal op dezelfde hoogte boven zee
niveau. Hogere wintertemperaturen maken 
de vestiging van een aantal (eury-)medi
terrane soorten mogelijk. In Nederland en 
in de Duitse laagvlakte komt bij voorbeeld 
hier en daar gedurende een aantal jaren de 
Middellandse Zee-fruitvlieg (Ceratitis 
capitata) voor. Deze soort was de laatste 
jaren onder andere schadelijk op perziken 
in de buurt van Tegelen. Dergelijke in
fectiehaarden verdwijnen weer na een 
strenge winter. Ceratitis wordt bij ons door 
de mens ingevoerd, vermoedelijk met fruit 
uit het Middellandse-Zeegebied. Een 
dergelijke gang van zaken kan natuurlijk 
ook plaats vinden in de Apennijnen. De 
kastanjeboom is er zelfs welbewust door 
de mens aangevoerd. Er zijn nog vele 
andere mechanismen, die aanvoer van 
soorten ten gevolge hebben, zoals mee
brengen van zaad door vogels, het ver
plaatsen van insekten door de wind enz. 
Hoofdzaak is dat deze planten en dieren. 
op verschillende wijzen aangevoerd, in de 
Apennijnen voor een kortere of langere 
periode een voor hen dragelijk klimaat 
kunnen vinden. De lengte van deze peri
ode is afhankelijk van klimaatfluctuaties. 
Deze kunnen veroorzaakt worden door de 
mens. doordat deze plaatselijk, door weg-
kappen van bos, het microklimaat gaat 
wijzigen, zoals we zagen in de ontbossing 
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bij Camignanello waar een mediterrane 
vegetatie zich vestigde op de plaats van 
het vroegere kastanjebos. Bovendien is be
kend dat ontbossingen op grote schaal het 
klimaat van hele landstreken kunnen ver
anderen. Deze grote ontbossingen vinden 
in de Apennijnen zeker plaats, aangezien 
de streek rond Castiglione voor de eerste 
wereldoorlog vrijwel geheel bebost was. 
Nu is de grond voor het merendeel in cul
tuur gebracht en daardoor zijn uitgebreide 
open vlakten ontstaan. Dit kan een na
delige invloed hebben op de hoeveelheid 
neerslag. 

Behalve door de verspreiding onder in
vloed van klimaatsfactoren kan men nog 
op geheel andere wijzen het voorkomen 
van mediterrane soorten in de Apennijnen 
verklaren. W e komen zo op het derde 
punt, de verklaring op grond van histo
rische oorzaken. Hier zijn meerdere moge
lijkheden. Voor een aantal soorten geldt 
het volgende. Tijdens de ijstijden werd een 
deel van de Europese fauna tijdelijk terug
gedrongen in drie van elkaar geïsoleerde 
refugia: de Balkan en Griekenland, het 
Apennijnse schiereiland en het Iberische 

L i t t e r a t u u r : 

Witte vleermuizen. O p 2 september zag ik te 
's Heer Arendskerke een tweetal witte vleermuizen. 
Volgens de bewoners van de verblijfplaats vertoont 
althans één van deze dieren zich daar reeds vier 
achtereenvolgende jaren. Het zijn grote vleermuizen. 
die waarschijnlijk behoren tot de soort Nyctalus 

schiereiland. Tijdens het terugtrekken van 
het landijs hebben vele soorten zich van
uit de refugia weer over Europa verspreid, 
maar enkelen waren hiertoe niet in staat 
en bleven beperkt tot het mediterrane ge
bied. Dergelijke soorten zijn nu dus alleen 
geografisch beschouwd mediterraan, maar 
met het tegenwoordige mediterrane kust-
klimaat hebben ze niets uit te staan, omdat 
ze niet tot de kustvlakte beperkt behoeven 
te zijn, maar uitsluitend in het gebergte 
kunnen voorkomen. Het is heel goed moge
lijk, dat enkele van de door ons gevonden, 
voor de submediterrane gordel typische 
soorten tot deze categorie behoren. 

Precies zeggen welke factoren voor een 
bepaalde soort van belang zijn is pas moge
lijk na een uitgebreider onderzoek in ver
schillende jaargetijden, gewapend met een 
grotere kennis van de verspreiding der 
soorten en van de oecologische voor
waarden, die deze verspreiding bepalen. 
Het kan echter nuttig zijn om een over
zicht van de problemen te geven, die zich 
voordoen als we in een dergelijk gebied 
flora en fauna bekijken, 

noctula, de Vroegvlicgcr of Rosse vleermuis. Van 
deze soort wordt althans opgegeven, dat er albino s 
onder voorkomen. Ook de verschijningstijd, even 
voor zonsondergang, komt uit. 
Biezelingc. B. J. J. R. W A L R E C H T . 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
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