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opteren-collega’s genoot hij een grote populariteit; zo werd hij op de eerste bijeenkomst van 

de nieuw opgerichte Odonatologische vereniging meteen tot Erevoorzitter gekozen. 

Toch gaf Maus zich niet gemakkelijk en toonde hij vaak iets van reserve, zodat velen hem 

voor ongevoelig hielden. Maar dat was meer zijn calvinistische opvoeding en zijn nooit-aflaten- 

de zelfkritiek. Hij koos zijn vrienden met zorg uit, was streng voor ze, maar ook zeer trouw. 

Wie door zijn reserve wist heen te dringen, vond veel vriendschap, aandacht en warmte. 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 
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ABSTRACT. — Striking infestations of insects in 1984. The gall midge Dasineura plicatrix 

(Loew) caused damage to Rubus sp. in a glass-house of a nursery. A remarkable infestation of 

stalks of Clematis (x) “Marie Boisselot” occurred caused by Phytomyza clematidis Kaltenbach. 

Armeria sp. was infested by the moth Lobesia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood) at 

different places in the country. This was a rare species in the Netherlands up to now. Two 

probably undescribed whiteflies of the genera Aleurotuberculatus and Aleurotrachelus were 

found respectively on Pyracantha angustifolia (Franch.) (Bonsai material) imported from Ja¬ 

pan and on Tillandsia sp. imported from Brazil. A heavy outbreak of the uncommon coccid 

Gossyparia spuria (Modeer) occurred at ’s-Gravenhage. Hundreds of trees of Ulmus glabra 

Huds. “Exoniensis” scattered throughout the town were infested. How far the infestation is of 

a primary nature is uncertain. 

DIPTERA 

Cecidomyiidae: galmuggen 

Bij brameplanten (Rubus sp.) in een kas van een teler te Zundert deed zich een zware aan¬ 

tasting voor van de galmug Dasineura plicatrix (Loew). Onze determinatie werd bevestigd 

door W. Nijveldt te Wageningen. 

De larven van deze galmug ontwikkelen zich op jonge blaadjes van talrijke Rubus-soorten. 

In de open lucht is de levenswijze als volgt: De eiafzetting van de eerste generatie geschiedt in 

mei of juni in de ongeopende bladeren. De bladeren waarop eiafzetting heeft plaatsgevonden 

worden misvormd, vouwen samen en kunnen zwart worden. Na drie weken begeven de larven 

zich in de grond waar de verpopping plaatsvindt. De poptoestand duurt circa twee weken. Af¬ 

hankelijk van de weersomstandigheden komen twee of meer generaties per jaar voor (Barnes, 

1948: 44-46). In buitencultures van braam en framboos veroorzaakte dit insekt tot nu toe geen 

problemen. 

In de kas van de betreffende teler waren in mei tengevolge van de aantasting al minder 

bloemtrossen dan normaal verwacht kon worden. Op 1 juni bleek reeds de derde generatie 

aanwezig te zijn. Chemische bestrijding tijdens de bloei was niet mogelijk. Mede hierdoor had 

de aantasting zich midden juli nog verder uitgebreid; naar schatting trad op dit tijdstip de 6e 

generatie op. De larven bevonden zich nu niet alleen op de inmiddels verschrompelde blade¬ 

ren, maar ook op het bovenste gedeelte van de stengel (fig. 1), waardoor de toppen die vol¬ 

gend jaar vrucht zouden moeten dragen afstierven. Aangezien de plukperiode reeds enige we¬ 

ken daarvoor was begonnen, was bestrijding met een insekticide inmiddels onmogelijk gewor¬ 

den. Wel werden in de periode tussen de bloei en de oogst enige malen insekticiden (o.a. 
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Fig. 1. Braam aangetast door Dasineura plicatrix (Loew). (Foto A. van Frankenhuyzen). 

Fig. 2. Blaadjes van winterkoolzaad aangetast door Scaptomyza flava (Fallén). (Foto H. 

Wulff). 

mevinfos) toegepast, echter mede vanwege de elkaar overlappende vluchten, steeds met on¬ 

voldoende resultaat. Tijdens de oogst werd op ons advies bij grote muggenvluchten gespoten 

met water. Na de pluk bleek het mogelijk het gewas verder te vrijwaren van aantasting door 

een intensief uitgevoerde chemische bestrijding. Aan het eind van het groeiseizoen (oktober) 

bleken de struiken zich net op tijd te hebben hersteld om het volgend jaar voldoende vruchten 

te kunnen dragen. 

Drosophilidae 

In januari ontvingen wij blaadjes van bloemkool (een variëteit van Brassica oleracea L.) af¬ 

komstig van een weefselkweek te Wageningen. Deze blaadjes werden aangetast door vliege- 

larven. Na uitkweken bleken de vliegen te behoren tot Scaptomyza flava (Fallén). De larven 

zijn obligate bladmineerders. Behalve allerlei koolsoorten en vele andere Cruciferen kunnen 

ook o.a. Oostindische kers, erwten en papaver worden aangetast. De soort heeft in de open 

lucht drie generaties per jaar. De vluchtperioden zijn mei/juni, augustus en oktober. S. flava 

komt voor in Europa, noord Afrika en Noord-Amerika (Hering, 1957: 196). Voor de $ 9 eie¬ 

ren afzetten veroorzaken zij vaak lichte stipjes in het blad, de zogenaamde rijpingsvoedings- 

vlekjes (Duda, 1935: 65). 

Blaadjes van winterkoolzaad afkomstig van een perceel in Oostelijk Flevoland bleken even¬ 

eens aangetast te zijn door Scaptomyza flava (Fallén) (fig.2). Uit dit monster kweekten wij 

overigens voornamelijk parasieten. Deze werden door resp. T. Gijswijt (Ankeveen) en C. van 

Achterberg (RMNH Leiden) gedetermineerd als Chrysocharis chilo (Walker) (Eulophidae) en 

Dacnusa (Pachysema) temiila (Haliday) (Braconidae). D. (P.) temula is de enige soort uit het 

subgenus Pachysema van het genus Dacnusa (Alysiinae), die bekend is van minerende Droso¬ 

philidae. S. flava bleek echter een nog niet eerder vermelde gastheer te zijn (Van Achterberg, 

mond. med.). 

Mogelijk treedt vooral een succesvolle aantasting van deze bladmineerder op bij jonge. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 45, 1.XI. 1985 159 

zachte blaadjes onder vochtige omstandigheden. Bij beide besproken teelten betrof het inder¬ 

daad jonge plantjes. De bloemkoolplantjes afkomstig van de weefselkweek werden geteeld bij 

een hoge relatieve luchtvochtigheid (90%) terwijl het winterkoolzaad opgroeide in een periode 

(september 1984) met veel regen en een zeer vochtige atmosfeer. 

Agromyzidae: mineervliegen 

Begin augustus ontvingen wij van een kweker te Boskoop scheuten van Clematis (x) „Marie 

Boisselot” waarvan de toppen verwelkt waren. De planten werden als stek onder glas geteeld 

en vervolgens zeker vanaf mei buiten gezet. In de stengels troffen wij geelbruine vliegepoppen 

aan waarvan er drie enkele dagen later uitkwamen. Determinatie aan de hand van de tabellen 

in Hendel (1938) leidde tot Phytomyza clematidis Kaltenbach, 1859. Volgens Hendel (1938: 

380 en 381) leeft P. clematidis in de bloemen van Clematis en Thalictrum (Ruit), beide zijn Ra- 

nunculaceae. De larven vindt men vanaf juni tot augustus. Volgens deze auteur is de soort 

vooral bekend van Zwitserland en Duitsland. Vergelijking van ons materiaal met Hendels be¬ 

schrijving van P. clematidis — gebaseerd op uit Thalictrum gekweekte vliegen en die volgens 

Hendel ten onrechte door Escher-Kundig in 1912 als aparte soort, nl. P. thalictri, beschreven 

waren — bleek echter de volgende verschillen op te leveren. De kleur van de coxae is niet 

slechts aan de top geelachtig, zoals Hendel vermeldt, maar deze zijn grotendeels geel en alleen 

aan de basis donker gekleurd. De kleur van het puparium is lichtbruin. Hendel geeft hiervoor 

glanzend zwart op. 

Determinatie aan de hand van de tabellen in Spencer (1972: 84) leverde eveneens P. clemati¬ 

dis als identiteit op. Volgens Spencer (l.c.) heeft Hendel ten onrechte thalictri met clematidis 

gesynonymiseerd. Spencer werkt de verschillen tussen beide soorten echter niet uit. De ver¬ 

schillen tussen ons materiaal afkomstig uit Clematis en Hendels beschrijving zouden inderdaad 

hun grondslag kunnen hebben in Hendels verkeerde interpretatie van beide soorten. Aange¬ 

zien wij thans niet over meer materiaal beschikken, o.a. van vliegen uit Thalictrum, houden wij 

de identiteit van de door ons uitgekweekte vliegen op P. clematidis. Dat de aantasting in het 

onderhavige geval niet in de bloemhoofdjes maar in het bovenste gedeelte van de stengel 

plaatsvond kan verklaard worden uit het feit dat er in de periode van aantasting nauwelijks 

bloemen aanwezig waren. In deze teelt wordt namelijk zoveel mogelijk vermeden dat de jonge 

planten bloemen produceren. Ook in 1983 werden bij hetzelfde bedrijf enkele planten met de¬ 

zelfde aantasting waargenomen. 

In 1958 ontvingen wij eveneens uit Boskoop verwelkte scheuttoppen van Clematis en bleek 

na uitkweken Phytomyza clematidis de oorzaak te zijn van het aantastingsbeeld (Van Rossem 

et al., 1959: 90). Materiaal hiervan is echter niet bewaard gebleven. 

HYMENOPTERA 

Tenthredinidae: echte bladwespen 

Parna tenella (Klug) komt in Nederland niet algemeen voor, maar kan plaatselijk wel eens 

talrijk optreden. Deze bladwespsoort ontwikkelt zich op linde (Tilia). Het door Parna tenella 

veroorzaakte aantastingsbeeld is opvallend, doordat de bovenzijde van de bladeren onder in¬ 

vloed van de eiafzetting naar binnen toe sterk omkrult. De mijn die door het mineren van de 

larven in het blad ontstaat, is daarom meestal aan het oog onttrokken. Ontvouwt men de 

bladrol dan wordt een grote, wit doorzichtige blaasmijn zichtbaar waarin verscheidene larven 

bij elkaar leven. De uitwerpselen zijn bruin grof-korrelig en liggen verspreid in de mijn. 

Deze soort trok voor het eerst onze aandacht in 1982 toen te Goirle (NB) op een plein een 

aantal bomen bleek te zijn aangetast (Ulenberg et al., 1983). In 1983 werd een hevige aantas¬ 

ting ontdekt op een boomkwekerij te Oudenbosch (NB). Volgens de boomkweker was de aan- 

taster daar al verscheidene jaren aanwezig, maar was beperkt tot een hoek waar niet met in- 

sekticiden was gespoten. In Wageningen (Rooseveltweg) kwam in datzelfde jaar eveneens een 

aantasting voor, echter in lichte mate (Burger et al., 1984). 

Eind mei-begin juni 1983 werden in Wageningen verscheidene mijnen met volgroeide larven 
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Fig. 3. Fenologische waarnemingen aan Parna tenella (Klug) te Wageningen in 1984. 

verzameld en in een depotkistje gedaan, dat ter overwintering onder een thujahaag werd ge¬ 

zet. In het voorjaar van 1984 verschenen de imagines tussen 15 mei en 11 juni in het depot. 

Omdat de mannetjes gemakkelijk waren te herkennen aan het gele achterlijf, konden ze apart 

worden geteld en genoteerd. Door deze waarnemingen kwam vast te staan, dat de populatie in 

het depot voor het merendeel uit vrouwtjes bestond. Op 1 juni b.v. toen het grootste aantal 

imagines werd gevangen, werden 47 wijfjes en 5 mannetjes genoteerd. Deze vangst viel samen 

met een warmtepiek (zie fig. 3). De vangsten in het depot bleken een weerspiegeling te zijn 

van de aktiviteit van de bladwespen op de lindebomen aan de Rooseveltweg. Ook hier waren 

de wijfjes sterk in de meerderheid. In 1984 werden de eerste bladkrullen met larven op 25 mei 

waargenomen. De mijnen bleven slechts ca. 10 dagen door deze larven bewoond. Tot 25 juni 

werden nog larven in de mijnen aangetroffen. Soms leidde de aantasting tot het afsterven van 

de jongste bladeren, vooral als deze geheel werden gemineerd. 

In overeenstemming met de literatuur wérd zowel in 1983 als in 1984 één generatie per jaar 
vastgesteld. 

Bij een teler van houtig klein fruit onder glas in Kapelle (Zld.) kwam een zware aantasting 

voor van Metallus pumilus (Klug). Dit is een in Nederland algemeen voorkomende bladwesp 

waarvan de larven mineren in bladeren van Rubus. Per jaar komen twee generaties voor waar¬ 

van de mijnen in juni-juli en weer in september zijn te vinden (Van Frankenhuyzen & Freriks, 

1972). In buitenteelten veroorzaakte dit insekt tot nu toe geen werkelijke problemen. Bij ge- 
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noemde teler werd dit jaar in een kas zowel aan Braam (Rubus sp.) als aan Framboos (Rubus 

idaeus L.) reeds in mei belangrijke schade toegebracht. 

In 1984 werd M. pumilus door ons ook voor het eerst in Nederland waargenomen in blade¬ 

ren van Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius Maxim.) in een particuliere tuin in Wagenin- 

gen. 

In een particuliere tuin te Westervoort werden in mei vier naast elkaar staande kruisbesse- 

struiken (Ribes uva-crispa L.) geheel kaal gevreten door de larven van een bladwesp behorend 

tot de soort Pristiphora pallipes (Lepeletier). De determinatie werd bevestigd aan de hand van 

de imagines die werden uitgekweekt en eind mei verschenen. De larven van de tweede gene¬ 

ratie hebben volgens de inzender omstreeks augustus de struiken opnieuw kaal gevreten. Wij 

hebben slechts éénmaal eerder een met zekerheid vastgestelde aantasting door deze bladwesp 

aangetroffen, namelijk in 1965 op een kruisbessenproefveld van de Plantenziektenkundige 

Dienst te Wageningen (Van Frankenhuyzen, 1967). De larven leven behalve op kruisbes ook 

op aalbes. Er treden twee of drie generaties per jaar op. 

COLEOPTERA 

Buprestidae: prachtkevers 

Stamgedeelten van Betula pendula Roth afkomstig van een wegbeplanting te Sibculo bleken 

rondom aangetast te zijn door keverlarven behorend tot het geslacht Agrilus. De kevers wer¬ 

den uitgekweekt en bleken te behoren tot Agrilus viridis (Linnaeus). 

Deze kever komt voornamelijk voor in beuken maar ook elzen, eiken, linden, berken en ro¬ 

zen worden aangetast. Volgens sommige auteurs (Everts, 1903: 84 en Harde 1979: 240) zouden 

de kleurvariëteiten van de kevers samenhangen met de waardplanten waarin de larven zich 

ontwikkeld hebben. Voor berken wordt vaak een blauwe variëteit vermeld. De door ons uitge¬ 

kweekte kevers waren echter donkerbruin met een enigszins violetgroene weerschijn. De ont- 

wikkelingsduur is twee jaar. Voor Agrilus viridis geldt evenals voor de meer bekende verwante 

soort Agrilus sinuatus (Olivier), de Pereprachtkever, dat men vooral na extreem warme jaren 

geconfronteerd wordt met aantastingen, met name bij bomen die niet in goede conditie verke¬ 

ren (Heering, 1956: 260). 

LEPIDOPTERA 

Alucitidae 

Een inwoner van Hardegarijp stuurde ons midden juli bloemknoppen van een klimmende 

Lonicera (kamperfoelie) uit zijn tuin die bleken te zijn aangetast door rupsen van Alucita hexa- 

y 

Fig. 4. Vlinder van Alucita hexadactyla (Linnaeus), ± x 6. (Foto A. van Frankenhuyzen). 
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Fig. 5. Schade door Lobesia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood) aan Armeria in een 

kwekerij. Het middelste teeltbed (donker-rose variëteit) is het zwaarst aangetast. (Foto A. van 

Frankenhuyzen). 

dactyla (Linnaeus). Volgens de inzender had de vijf tot zes jaar oude kamperfoelie van vier 

meter hoog nog nooit gebloeid. Wel werden jaarlijks bloemknoppen gevormd, deze vielen ech¬ 

ter steeds voor de bloei af. 

De rupsen van genoemde soort ontwikkelen zich in de bloemknoppen van kamperfoelie en 

voeden zich met de zich daarin bevindende voortplantingsorganen (Snellen, 1882: 1061). Er 

zijn twee generaties per jaar. De vlinders (fig. 4) die hebben overwinterd, vliegen in het voor¬ 

jaar. De rupsen van deze generatie ontwikkelen zich in juni en juli. De hieruit verschijnende 

vlinders vliegen in juli. De rupsen ontwikkelen zich vervolgens opnieuw in de bloemknoppen in 

augustus, waarna de vlinders van eind augustus tot in de herfst vliegen, om dan te overwinte¬ 

ren. 

Of deze aantasting de oorzaak is van het feit, dat de kamperfoelie al een jaar of vijf niet 

heeft gebloeid, is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt wel waarschijnlijk. Hoewel A. 

hexadactyla een algemeen voorkomende soort is, zou het opmerkelijk zijn als deze vlinder zich 

jaarlijks in grote aantallen in deze kamperfoelie zou ontwikkelen, zonder dat de populatie door 

parasieten wordt gedecimeerd of geëlimineerd. Dit laatste is dikwijls het geval bij dergelijke 

aantastingen. 

Tortricidae: bladrollers 

In Dalfsen (kwekerij), Noordwijkerhout (particuliere tuin) en Wageningen (proefveld Plan- 

tenziektenkundige Dienst en particuliere tuin) werd Armeria (Engels gras) aangetast door Lo¬ 

besia (Lobesia) littoralis (Humphreys & Westwood). De rupsen en de vlinders werden in deze 

gevallen in grote aantallen gevonden. In de kwekerij te Dalfsen bleek van de drie daar ge¬ 

kweekte kleurvariëteiten (rood, donker-rose en rose) de donker-rose variëteit het zwaarst te 

zijn aangetast door de rupsen (fig. 5). 

Van L. (L.) littoralis is bekend dat hij zich in Armeria en Limonium ontwikkelt. Deze Tortri- 

cide wordt door Bentinck & Diakonoff (1968: 170) als een zeer zeldzame soort beschouwd. Wij 

vermeldden het voorkomen één maal eerder (Van Rossem et al., 1981). Onze indruk is, dat 

gekoppeld aan de toegenomen cultuur van Armeria als tuinplant, deze bladroller zich sterk 

heeft uitgebreid, waardoor hij nu algemeen is geworden. 
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Door ons uitgevoerde fenologische waarnemingen hebben de volgende gegevens opgele¬ 

verd. De eieren worden aan de bovenzijde van de bladeren in juni-juli en in augustus-septem- 

ber afgezet. Na het uitkomen boren de rupsen zich in de groeitoppen en de bloemhoofdjes om 

zich daarin te ontwikkelen. De poppen hebben wij half uit de grond stekend en tussen de bla¬ 

deren aangetroffen. De soort overwintert als rups in de spruiten. 

Geometridae: spanners 

In de tweede helft van augustus ontvingen wij rupsen van de bessespanvlinder, Abraxas 

grossulariata (Linnaeus), afkomstig van een haag van Ribes alpimim L. in Arnhem. De rupsen 

(tot circa 1 cm lang) hadden binnen twee weken de haag van 60 meter lang en 1,20 meter hoog 

kaal gevreten. 

Aantasting door rupsen van deze,soort is geen bijzonderheid en is bekend van aalbessen, 

kruisbessen, andere Ribes-soorten, maar ook wel van meidoorn. Prunus, kardinaalsmuts, wilg 

en andere loofhoutsoorten. Zware aantastingen met een omvang als waarvan hier sprake is aan 

het eind van de zomer veroorzaakt door de jonge rupsen, zijn ons niet bekend. Wel treedt een 

dergelijke ernstige vreterij nogal eens op in het voorjaar door de latere-stadium larven. Wij 

constateerden dat het hier niet een extra generatie van A. grossulariata betrof, zoals deze door 

Van de Pol (1954) in 1953 in verschillende plaatsen van ons land werd geconstateerd. De jonge 

rupsen hebben zich namelijk niet verder ontwikkeld, maar zijn ter overwintering in diapauze 

gegaan. 

HOMOPTERA 

Aleyrodoidea: witte vliegen 

Aleyrodidae 

In een uit Japan geïmporteerde zending Bonsaiboompjes van Pyracantha angustifolia 

(Franch.) kwam een aantasting voor van een witte vlieg van het genus Aleurotuberculatus. R. 

M. Bink-Moenen te Amerongen stelde vast dat het niet, zoals wij aanvankelijk veronderstel¬ 

den Aleurotuberculatus pyracanthae Takahashi betrof, een soort die van Japan en Taiwan be¬ 

kend is van Pyracantha, maar een andere Aleurotuberculatus, die waarschijnlijk niet is be¬ 

schreven. 

Het genus Aleurotuberculatus heeft zijn verspreiding vooral in tropisch en subtropisch Azië. 

Van de ongeveer 65 thans beschreven Aleurotuberculatus-soorten zijn er 9 bekend uit Japan, 

waarvan er 4 min of meer polyfaag zijn (Mound & Halsey, 1978). Eén soort (A. similis Taka¬ 

hashi van Vaccinium vitis-idaea L., Rode bosbes) is in Nederland inheems. 

Aan een dergelijke import achten wij meer dan gewone risico’s verbonden. Het betreft na¬ 

melijk een onbekende soort. Wij weten dus niets over de overige voedselplanten, die mogelijk 

kunnen worden aangetast en weinig over het klimaatsgebied waarin de soort kan leven. Japan 

is in dit verband voor ons een gevaarlijk gebied aangezien het is gelegen in een ander wereld¬ 

deel en het een klimaat heeft dat deels overeenkomt met het onze. Daarbij moet worden be¬ 

dacht dat Pyracantha angustifolia in ons land weliswaar niet winterhard is, maar dat het toch de 

bestemming van deze Bonsai’s is om het grootste deel van het jaar buiten te worden geplaatst. 

Besmetting van andere planten in de open lucht behoort dan tot de mogelijkheden. 

Op Tillandsia (Bromeliaceae) die in juli 1983 uit Brazilië werd geïmporteerd, bevonden zich 

poppen van een witte vlieg, die naar onze mening moest behoren tot het genus Aleurotrache- 

lus. R. M. Bink-Moenen bevestigde de identiteit van het genus en kwam tot de conclusie dat 

het waarschijnlijk een onbeschreven soort betreft. Volgens Mound & Halsey (1978) zijn er van 

de 75 beschreven Aleurotrachelus soorten 17 bekend uit Brazilië. In de voedselplantenlijst van 

deze auteurs wordt geen enkele witte vlieg vermeld van Bromeliaceae. 
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Coccoidea: schildluizen 

Diaspididae 

Op een plant behorend tot de Bromeliaceae, zeer waarschijnlijk Tillandsia sp., geïmpor¬ 

teerd uit Guatemala bevonden zich schildluizen van de soort Acutaspis decorosa Ferris. Deze 

schildluis is bekend van twee vindplaatsen in Mexico op Tillandsia. Van één van deze beide 

vindplaatsen, Maria Madre Island, een eiland voor de westkust van Mexico, werd A. decorosa 

in 1941 beschreven (Ferris, 1941). Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn dit de enige be¬ 

kende vondsten van deze soort, behalve enkele opgaven in de List of Intercepted Plant Pests 

van de United States Department of Agriculture waarin de soort tussen 1977 en 1981 enkele 

malen wordt vermeld van Tillandsia uit Mexico. 

Eriococcidae 

Aantastingen van Ulmus glabra Huds. „Exoniensis” (Pluimiep) door de schildluis Gossypa- 

ria spuria (Modeer) werden gevonden te Leeuwarden, ’s-Gravenhage en Wageningen. Leeu¬ 

warden is een nieuwe vindplaats van deze schildluis, waarvan in Nederland slechts een klein 

aantal vondsten bekend is (Reyne, 1957; Van Rossem et al., 1968, 1974, 1981). In Leeuwarden 

betrof het twee bomen op een ongunstige standplaats. Deze aantasting was van weinig belang 

en van secundaire aard. 

Het optreden in ’s-Gravenhage, dat reeds in 1980 werd waargenomen (Van Rossem et al., 

1981), maar toen van incidentele aard was, heeft thans een grote omvang aangenomen. Hon¬ 

derden bomen, verspreid over de stad zijn nu meer of minder ernstig aangetast. Het betreft 

bomen in verschillende leeftijdsklassen en onder zowel goede als minder goede groeiomstan- 

digheden. Vele bomen vertonen taksterfte, die gecorreleerd is met de bezetting door de schild¬ 

luis. Dit jaar heeft men reeds een 50-tal bomen moeten rooien wegens gedeeltelijke afsterving. 

Het maakt wel de indruk dat in de eerste plaats verzwakte bomen worden aangetast en dat van 

daaruit gezonde bomen worden geïnfecteerd, die dan echter ook ernstig te lijden kunnen krij¬ 

gen onder het optreden van de schildluis. 

De aantasting van G. spuria in Wageningen dateert al van 1967 (Van Rossem et al., 1968). 

Het betreft hier één laan, waarlangs de iepen in de loop van de jaren wisselend sterker en min¬ 

der sterk waren bezet met schildluizen, waarbij enige taksterfte optrad. De meeste bomen zien 

er op het ogenblik redelijk uit. Enkele bomen moesten in de loop van de tijd worden gerooid 

wegens de slechte toestand waarin zij verkeerden. 

Opmerkelijk is dat zowel in Leeuwarden als in ’s-Gravenhage en Wageningen alleen iepen 

van de cultivar U. glabra „Exoniensis” werden aangetast (van de overige vondsten in ons land 

is ons niet bekend welke iep het betrof). Op andere iepen, ook als deze in de onmiddellijke 

omgeving aanwezig waren, werd de schildluis niet gevonden. Genoemde cultivar is gewild om¬ 

dat hij een zekere mate van resistentie tegen de iepeziekte heeft en voorts goede eigenschap¬ 

pen als stadsboom bezit. 

Hoewel de schildluis in geheel Europa voorkomt op iepen, hebben wij in de literatuur geen 

gevallen van belangrijke schade in ons werelddeel vermeld gevonden. In Noord-Amerika, 

waar de soort is geïmporteerd, schijnt wel ernstige schade op te treden (Metcalf & Flint, 1962; 

Schread,1955). 
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