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onvolledig is. Door middel van sleepvangsten op dezelfde plaatsen werden tijdens 1985 
trouwens 12 andere soorten verzameld, waaronderenkele boombewonende soorten (a.a. 
lVeurigona quadrifasciata, i\1edetera abstrusa). Daarbij dient onmiddellik opgemerkt dat 
[ t soorten uit de bodemvallen niet in de sleepvangsten werden aangetroffen a.a. de vrij 
talrijke H. obscureilus. Waarschijnlijk is dit dus een overwegend bodemactieve soort. In 
dit verband kunnen we besluiten dat verschillende vangtechnieken hoogstwaarschijnlijk 
complernentair zullen zijn. 

Een andere vraag is in hoeverre de pitfall-opbrengsten een reel beeld geven van de 
aanwezige fauna? Dit geldt natuurlijk oak voor de uitsluitend bodemactieve diergroepen. 
Met bodemvallen wordt de activiteitsdenslteit bepaald m.a.w. een bodemactiviteit die in 
de eerste plaats bepaald wordt door de talrijkheid, waarbij een bepaalde soort voorkomt. 
Door temporele en ruimtelijke variatie in activiteit tussen de verschillende soorten is het 
hijgevolg onmogelijk de pitfall-gegevens voor verschillende soorten te vergelijken. Daar
cntegen is het we! verantwoord verschillende bodemvalresultaten voor eenzelfde soon te 
analyseren. N og meer dan voor Joopkevers en spinnen het geval is, spelen factoren als 
vegetatie, bodemvochtigheid en strooiseldikte (zie ook hoger) ongetwijfeld een belang
rijke rol bij het verzamelen van Diptera met de bodemvalmethode. Ook het toevoegen 
van detergent bvb. mag heel zeker niet onderschat warden, daar herhaaldelijk kon 
warden vastgesteld dat o.a. C. scam bus en andere soorten (Hydrophorus sp.) zich zonder 
moeite op het wateroppervlak voortbewegen. 
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8. Dhr. B. GODDEERIS illustreert aan de hand van dia 's de invloed van industriele pollutie 
op de larven van Chironomidae en doet de volgende mededeling. 

Vervormingen bij chironomidelarven 
(Diptera, Nematocera) als 

vervuilingsindicatoren. 

door B. GODDEERIS0 en C. WATTIEZ0 
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Reeds een twintigtaljaren kent men bij chironomidelarven vervormingen van bepaalde 
delen van het kopkapsel a.a. van de monddelen en de antenne. Vooral bij bet paleolimno
logische onderzoek van sommige meren, waarbij de geschiedenis van het meer aan de 
hand van de analyse van de sedimentlagen wordt gereconstrueerd, werd vastgesteld dat in 
de bovenste, meest recente lagen het percentage van vervormingen zeer hoog ligt (tot meer 
dan dertig percent). In de oudere !agen wordt een percent nauwelijks overschreden. Tevens 
werd een correlatie vastgesteld tussen deze vervormingen en vervuilingsindicatoren zoals 
bet gebalte aan zware metalen in het sediment. Ondenussen heeft men ook hoge aantallen 
vervormingen vasgesteld bij de chironomidelarven van de sterk vervuilde rivieren, ook in 
ons land. 

De interpretatie van deze vervormingen blijft echter een probleem. Op welke stoffen 
wordt er gereageerd? In hoeverre spelen de concentraties in het water of in het sediment 
een rol? Hoe reageren de verschillende soorten en populaties? 

Kortom een reeks ·vragen dient opgelost te warden. Nochtans zou het zeer interessant 
zijn mocht de verdere studie van het probleem leiden tot een praktische biologische 
methode voor het evalueren van een bepaald type van vervuiling. 

9. Dhr. N. DE BC"CK illustreert aan de hand van dia's de voedingsgewoonten van cnkele 
Syrphidae en doet de volgende mededeling. 

Waarnemingen over het voedsel van 
Rhingia campestris Meigen 

(Diptera, Syrphidae) 

door N. DE BUCK 00 

Resume 

II emit admisjusqu'a present que, dans sa diete, Rhingia campestris n'ingere que relativement peu 
de pollen. 

Toutefois, des recherches microscopiques du contenu du tractus et des feces ant reveJe, que cette 
mouche mange parfois du pollen en tres grande quantite. 

Le pollen d'Iris pseudacorusest digere completement: dans Jes feces de Rhingia on ne retrouve que 
les exines vides. 
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