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Abstract. The following parasitoids and hyperparasitoids were reared from mummified aphids on poplar and Scots pine: 

from Pterocomma populeum: Euaphidius cingulatus, Euneura laeviuscula and Dendrocerus carpenteri, from 

Schizolachnus pined: Pauesia unilachni and Pachyneuron muscarum, from Cinara sp.: Pauesia picta, P laricis, 

P unilachni and Euneura augarus. All parasitoids, except D. carpenteri, are new to the fauna of The Netherlands. 

De Dorschkamp, Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, PO. Box 23, 6700 AA Wageningen. 

Inleiding 

Het optreden van parasitoïden is één van de 

factoren die bijdraagt tot een beperking van 

bladluispopulaties. De parasitoïden steken 

hun ovipositor in de gastheer en deponeren een 

eitje in het abdomen. Hierbij kunnen ze vast¬ 

stellen of deze al geparasiteerd is, waardoor 

superparasitisme wordt vermeden. De uitko¬ 

mende larve voedt zich onder meer met de 

haemolymfe en pas het vierde en laatste larvale 

stadium tast de overblijvende weefsels aan, 

waardoor de gastheer uiteindelijk sterft. Vlak 

voordat de ontwikkeling beëindigd is, spint de 

larve een cocon binnenin of onder de luis en 

verpopt hierin. Op dat moment verhardt de 

huid van de luis en ontstaat de typische “mum¬ 

mie”. Na enige tijd verschijnt de adulte para- 

sitoïd die een rond gat in de mummie knaagt 

en hierdoor de gastheer verlaat (Starÿ, 1988). 

Veel sluipwespen ontwikkelen zich echter 

weer ten koste van andere parasitoïden en wor¬ 

den daarom hyperparasitoïden genoemd. De 

meeste zijn secundair maar er zijn ook tertiaire 

soorten: hier wordt een hyperparasitoïd op zijn 

beurt weer geparasiteerd (Sullivan, 1988). Ver¬ 

der wordt onderscheid gemaakt tussen endo- 

en ectohyperparasitoïden. Endohyperparasi- 

toïden leggen hun eitje in de zich ontwikke¬ 

lende larve van een primaire parasitoïd, terwijl 

de gastheerluis nog leeft (fig. 1). Ectohyperpa¬ 

rasitoïden zoals Dendrocerus, leggen hun eitje 

op het oppervlak van de primaire parasitoïd 

maar alleen nadat de luis al dood en gemum¬ 

mificeerd is. Ectohyperparasitoïden zijn min¬ 

der soortspecifiek dan de endohyperparasito- 

iden omdat ze niet allerlei fysiologische 

barrières (immuunsystemen e.d.) hoeven te 

overwinnen binnen in een ander levend orga¬ 

nisme (Sullivan, 1988). Hyperparasitisme 

wordt traditioneel in de toegepaste ecologie als 

Fig. 1. Een endohyperparasitoïd legt een eitje in de larve 

van een primaire parasitoïd bij een nog levende bladluis 

(overgenomen met toestemming van de uitgever uit: Sul¬ 

livan, 1988). 
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Fig. 2. Gemummificeerde bladluizen (zie pijlen) in een 

kolonie van de populieretakluis, Pterocomma populeum. 

bedreigend voor de primaire parasitoïde soor¬ 

ten gezien, die nuttig zijn omdat ze schadelijke 

insektenpopulaties kunnen reguleren. Bij bio¬ 

logische bestrijdingsprogramma’s werden 

daarom tot nu toe wel nieuwe parasitoïden, 

maar nooit hyperparasitoïden geïntroduceerd. 

Toch hebben ze ook een positieve invloed om¬ 

dat ze populatieschommelingen van gastheer 

en parasitoïd dempen tot een evenwicht en 

daarmee het ecosysteem stabiliseren. Nu heeft 

een normaal evenwicht meestal ook wel enige 

fluctuaties, maar een hyperparasitoïd houdt 

deze binnen een zekere ondergrens, en belang- 

rijker, binnen een bepaalde bovengrens. Er kan 

dan wel een zekere (soms aanvaardbare) eco¬ 

nomische schade optreden, maar pieken in de 

plaagontwikkeling worden vaak voorkomen 

(Sullivan, 1988). 

In 1988 werd een aantal, voor Nederland 

nieuwe, parasitoïden gekweekt uit drie soorten 

bladluizen. 

Pterocomma populeum Kaltenbach 

In juni 1988 werden op takken van 5-jarige 

Populus X euramericana ‘Robusta’ te Wage- 

ningen, kolonies van de populieretakluis, 

Pterocomma populeum (Lachnidae) aange¬ 

troffen. Het merendeel van deze soms schade¬ 

lijk optredende luizen (Steffan, 1972) bleek ge¬ 

mummificeerd te zijn (fig. 2): ze werden verza¬ 

meld (n = 109) en bij kamertemperatuur uit¬ 

gekweekt. Reeds na enkele dagen kon de pa¬ 

rasitoïd Euaphidius cingulatus (Ruthe) (Bra- 

conidae: Aphidiinae) (n = 8) verzameld 

worden. Deze sluipwesp is volgens Mackauer 

(1968) en Stary (1966) de primaire en specifieke 

parasitoïd van Pterocomma spp. Behalve de 

primaire parasitoïd werden ook nog een 

tweetal (secundaire) hyperparasitoïden uit de 

mummies opgekweekt: Euneura laeviuscula 

Graham (Pteromalidae) (n = 88) en Dendro- 

cerus carpenteri (Curtis) (Megaspilidae) (n = 

13). De vrouwtjes van E. laeviuscula zijn ge¬ 

kweekt uit Pterocomma sp. in Italië (Graham, 

1969) en Tsjechoslowakije (Boucek, 1970); de 

mannetjes werden beschreven aan de hand van 

met vangnetten verzameld materiaal uit een 

Pinus opstand in Finland (Vikberg & Valkeila, 

1977). D. carpenteri is een zeer algemene hy¬ 

perparasitoïd (Dessart, 1972) die in meerdere 

generaties per jaar, bij vele soorten gastheren 

optreedt (Fergusson, 1980). Deze soort werd 

eerder in Rusland door Kirijak uit Ptero¬ 

comma sp. opgekweekt (R Dessart, 1988, pers. 

mededeling). Het is opmerkelijk dat het aantal 

primaire parasitoïden (n = 8), in hoge mate 

werd overtroffen door de hyperparasitoïden (n 

totaal = 101). 

Begin oktober 1988 werd nogmaals een 

groepje Pterocomma mummies in Wagenin- 

gen aangetroffen, waaruit weer E. cingulatus 

tevoorschijn kwam. Volgens Stary (1966) is de 

sluipwesp actief van april tot augustus (dus 

minstens twee generaties) maar oktober is wel 

erg laat en dat zou kunnen betekenen dat in de 

warme zomer van 1988 een derde (of zelfs 

vierde) generatie actief was. 
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ScMzolachnus pineti (Fabridus) 

In Renkum werden in juni 1988 de mummies 

(n = 23) verzameld van de grijze naaldluis, 

Schizolachnus pineti (Lachnidae) die op de 

naalden van ca. 10-jarige Pinus sylvestris Lin¬ 

naeus voorkwamen (fig. 3). Deze soort kan in 

hoge populatiedichtheden schadelijk zijn in de 

bosbouw (Steffan, 1972), omdat de aangezogen 

naalden vroegtijdig kunnen afvallen. Uit de 

mummies werd de primaire parasitoïd Pauesia 

unilachni (Gahan) (Braconidae: Aphidiinae) (n 

= 20) en de hyperparasitoïd Pachyneuron mus- 

carum (Linnaeus) (Pteromalidae) (n = 3) op¬ 

gekweekt. R muscarum is bekend als een hy¬ 

perparasitoïd bij verschillende gastheersoorten: 

Psyllidae en Chamaemyiidae (Delucchi, 1955; 

Graham, 1969; Nguygen et al, 1984). 

Cinam spec. 

Tegelijkertijd en op dezelfde bomen als 

Schizolachnus pineti, werden mummies (n — 

26) van een takluis, Cinara sp. (Lachnidae) 

(Steffan, 1972) verzameld (tig. 3). Uit deze 

mummies kwamen: Pauesia picta (Haliday), 

Pauesia laricis (Haliday), Pauesia unilachni 

(Gahan) (Braconidae): Aphidiinae) (n totaal = 

14) en Euneura augarus Walker (Pteromali¬ 

dae) (n= 12). P. picta m E laricis zijn beschre¬ 

ven als primaire parasitoïden bij Cinara spp. 

(Liebscher, 1974; Mackauer, 1968; Stary, 1966 

en Tremblay, 1975). P unilachni is een parasi¬ 

toïd van zowel Schizolachnus pineti als van 

Cinara pini (Mackauer, 1968; Stary, 1966; 

Tremblay, 1975). E. augarus is bekend als hy¬ 

perparasitoïd van verschillende Pauesia soor¬ 

ten (Boucek, 1970; Vikberg & Valkeila, 1977) 

en Cupressobium juniperum Mordvilko 

(Lachnidae) (Gunkel, 1963). In Oost-Duits- 

land werd Phaenoglyphis ruficornis (Förster) 

(Cynipoldea) (Evenhuis, 1973) als weinig fre¬ 

quente hyperparasitoïd bij S. pineti en Cinara 

spp. gevonden (Liebscher, 1974). E ruficornis 

werd niet uit onze mummies gekweekt, on¬ 

danks het feit dat deze soort eerder in Neder¬ 

land (in 1974 te Lanteren), uit Cinara sp. mum¬ 

mies op Thuja sp. werd verzameld (H. H. 

Evenhuis, 1990, pers. med.). 

Fig. 3. Mummies van de grijze naaldluis, Schizolachnus 

pineti (links) en Cinara sp. met uitvliegopeningen van 

parasitoïden 

Alle uit de luizen opgekweekte parasitoïden en 

hyperparasitoïden, met uitzondering van 

D. carpenteri, zijn nieuw voor de Nederlandse 

fauna. 
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