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Abstract: In 1987 and 1988, larvae and adults of Rabdophaga deletrix Riibsaamen were collected from galls on twigs 

of one- and two year old Salix alba L. in a small stand for energy production. The species is associated with the lateral 

buds, through which the larvae enter the twig, causing local bulb-shaped swellings just beneath the buds. Previous records 

are known from Germany and Poland only. 
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In het najaar van 1987 werden uit Strijensas 

(Zuid-Holland) éénjarige takjes ontvangen van 

de schietwilg, Salix alba L. cv. ’Beiders’. Het 

materiaal was afkomstig van een zogenaamde 

energiewal. Kenmerkend voor een energiewal 

zijn de hoge plantdichtheden en korte omloop¬ 

tijden met het doel om een regelmatige hoe¬ 

veelheid brandhout te leveren. De methode 

voor brandhoutproduktie op de boerderij voor 

eigen gebruik (verwarming van het woonhuis) 

is beschreven door Van de Winckel (1986). Om 

een hoge houtproduktie te krijgen, worden per 

jaar 500 onbewortelde wilgestekken aange¬ 

plant in een zeer nauw plantverband van 2,5 

bomen per m2. Vijf jaar achtereen wordt een 

nieuwe wal aangelegd naast de vorige, zodat na 

vijf jaar elk jaar een houtwal geoogst kan wor¬ 

den. De eerste houtwal werd in het voorjaar 

van 1986 en de tweede in 1987 aangelegd. 

De groei van de wilgen bleek echter lang niet 

overeen te komen met de verwachting; er trad 

een „bossige” groei op met een stagnatie in 

Figs. 1-2. Beelden van 

Rhabdophaga deletrix Riibsaamen. 

1, gallen op Salix alba\ 2, pophuid 

met uitgekomen en direct daarna ge¬ 

storven imago. 
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lengte- en diktegroei. Daarom werd in het na¬ 

jaar van 1987 takmateriaal van de houtwal op 

aantastingen onderzocht. In de éénjarige takjes 

van de één- en tweejarige bomen werden veel¬ 

vuldig bolvormige zwellingen waargenomen. 

Deze zwellingen, die steeds vlak onder de zij- 

knoppen van de takjes werden aangetroffen 

(fig. 1), bleken gallen te zijn, met in elke gal een 

larve. Reeds aan deze gallen kon bepaald wor¬ 

den dat het een aantasting van Rabdophaga 

deletrix Rübsaamen (= Helicomyia deletrix 

Rübsaamen) betrof. Een aantal gallen werd 

medio maart 1988 in een klimaatkast bij 24 °C 

gebracht waar, enkele weken later, de eerste 

muggen verschenen. Met de kenmerken van de 

imagines en die van de larven (fig. 3 en 4) kon 

de determinatie worden bevestigd. Preparaten 

van zowel larven als adulten zijn in de collectie 

van de Plantenziektenkundige Dienst gede¬ 

poneerd. 

R. deletrix is niet eerder in ons land vermeld. 

De soort werd eerder in Duitsland geregi- 

Figs. 3-4. Details van de larve van Rhabdophaga dele¬ 

trix Rübsaamen. 3, kopgedeelte met spatula; 4, laatste 

achterlijfsegment. 

streerd door Jaap in 1918 en door Rübsaamen 

& Hedicke in 1925/1939, en in Polen door 

Kapuscinski in 1947 (Buhr, 1965). De imagines 

van R. deletrix lijken veel op R. oculiperda 

Rübsaamen maar toch zijn er bij de adulten 

duidelijke morfologische verschillen in li- 

chaamskleur, de segmentatie van de antennen, 

de vleugelbeadering en de tarsen (Nijveldt, 

1985). Ook de vorm van de gallen is verschil¬ 

lend: bij R. oculiperda zijn het langwerpige 

zwellingen (Nijveldt, 1985) en bij R. deletrix 

zijn ze meer bolvormig (Buhr, 1965). Als 

waardplanten voor R. deletrix worden S. alba, 

S. fragilis L. en S. viminalis L. genoemd en 

voor de in Nederland onbekende R. oculi¬ 

perda: S. aurita L. en ? S. repens (Buhr, 1965). 

Voor zover bekend, wordt in de literatuur ver¬ 

der geen melding gemaakt over het voorko¬ 

men van R. deletrix, zodat deze soort niet 

algemeen lijkt te zijn. 

Tijdens de kweek bleek het merendeel van de 

galmuglarven geparasiteerd te zijn door 

Aprostocetus abydenus (Walker), A. cf 

salictorum (Graham) (twee Eulophidae), 

Torymus sp. (Torymidae) en een nog niet na¬ 

der gedetermineerde Plat y gaster sp. (Platygas- 

teridae). 

De schade die door de galvorming bij de wilg 

zou kunnen optreden was in dit geval moeilijk 

te kwantificeren, omdat de hier geconstateerde 

groeivermindering mede, en misschien vooral, 

veroorzaakt werd door hevige aantastingen 

door de wilgeschuimcicade, Aphrophora sali- 

cina (Goeze) (Cercopidae). 
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