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Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lep.: Gracillariidae), een 
bladmineerder op Plataan in Nederland 

door 

A. van FRANKENHUYZEN 

Planteziektenkundige Dienst, Wageningen, afdeling Boomkwekerij- en Fruitgewassen 

ABSTRACT. — Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) a leaf miner on Platanus in the 

Netherlands (Lep.: Gracillariidae). From 1965 the species was found in several nurseries on 

Platanus x hybrida Brot. The number of mines varied between 1 and 90 per leaf. The species 

has three flights. The species hibernates in the pupal stage in the mines of fallen leaves. After 

transplantation trees remained unaffected, evidently because with the fallen leaves the hiber¬ 

nating specimens had been left behind. This suggests removing all fallen leaves before spring as 

a control measure. After a cold winter population density was almost fully reduced. Regulation 

of the population by parasites was not evident. 

INLEIDING 

In 1965 werd door B. E. J. Litjens — toenmalig ambtenaar van de Planteziektenkundige 

Dienst die met inspecties van boomkwekerijen was belast — te Reuver (L.) op Platanus x hy¬ 

brida Brot, een aantasting door een mineermot aangetroffen (fig. 2), die door mij aan de vorm 

van de mijn met behulp van Hering (1957) werd gedetermineerd als Lithocolletis platani (de 

naam van het genus is later gewijzigd in Phyllonorycter). Uit in de herfst verzamelde bladeren 

met mijnen zijn in januari 1966 enkele motjes gekweekt en opgezet. De soort bleek in het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en andere collecties te ontbreken. Kennelijk 

was hier sprake van een voor de Nederlandse insektenfauna nog niet vermelde soort. 

Uit literatuurgegevens bleek, dat de soort in Midden- en Zuid-Europa voorkomt en in Zuid- 

Frankrijk zeer talrijk kan optreden (Balachowski & Mesnil, 1936). In Turkije wordt een ge¬ 

middeld aantal mijnen van 7 per blad als schadelijk beschouwd (Schimitschek, 1939). Grandi 

(1933: 262-270, fig. LXXXIX-XVIC) en Prindpi (1953) hebben in Italië uitgebreid morfolo¬ 

gisch onderzoek aan deze soort verricht. In Joegoslavië maakte Bogavac (1959) melding van 

een toegenomen aantasting rond Belgrado. Van eind maart tot eind september traden daar 

vier generaties op. 

VOORKOMEN IN NEDERLAND 

Na de eerste vondst in 1965 is het insekt regelmatig in Nederland waargenomen. Pas later is 

de soort in de Nederlandse literatuur vermeld (Van Frankenhuyzen & Houtman, 1972). In 

1974 trad de mot in de gemeentekwekerij in Ede (GId.) zo talrijk op, dat voor schade werd 

gevreesd (Van Frankenhuyzen, 1975). In 1977 veroorzaakte de mot op een boomkwekerij te 

Hummelo (Gld.) een ongekend ernstige aantasting (fig. 1). Als gevolg van de strenge winter 

van 1978/1979 was de soort daarna overal vrijwel verdwenen. In de daarop volgende jaren 

bleek de populatie zich echter goed te herstellen. In 1981 trad de Plataanvouwmijnmot op ver¬ 

scheidene plaatsen in Nederland in zo opvallende mate op, dat het nuttig werd geacht in dat 

jaar aan de hand van de karakteristieke mijnen een inventarisatie uit te voeren. Op ons ver¬ 

zoek hebben velen daaraan meegewerkt. Uit de talrijke waarnemingen bleek, dat de soort vrij¬ 

wel over het gehele land verspreid voorkomt. Alleen op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilan¬ 

den, waar de plataan vrij schaars is aangeplant, zijn op de meeste van de onderzochte platanen 

geen mijnen aangetroffen (fig. 7). Voorts kan worden aangenomen, dat de mot zich in plant¬ 

soenen en lanen waar de bestrating beperkt is, in het algemeen beter zal kunnen handhaven 

dan in straatbeplantingen, omdat bij deze laatste de overwinteringsmogelijkheden in de regel 

beperkter zullen zijn. 
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Fig. 1-4. Phyllonorycter platani. 1. hevig aangetast blad met blaasmÿnen aan de bovenzijde 
(heavily attacked leaf with several blotch mines on the upper surface); 2. bovenzijde van een 
blad met drie vouwmijnen (upper surface of a leaf with three tentiform mines); 3. volgroeide 
rups, een zijden cocon spinnend (mature larva, spinning its silk cocoon); 4. uit de mijn naar 
buiten stekende pophuid (pupal skin protruding from the mine). Fig. 5. Pnigalio pectinicornis, 
parasiet van Phyllonorycter platani (natuurlijke grootte ca. 1,5 mm) (parasite of Phyllonorycter 

platani (natural size 1.5 mm)). 

BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELINGSSTADIA EN VAN DE MIJN 

De rups vervaardigt een voor het genus Phyllonorycter typerende vouwmijn. Principi (1953) 
onderscheidt zes rupsstadia. Tijdens de eerste vier stadia zijn de rupsen pootloos, in de laatste 
twee hebben zij drie paar borstpoten. Bogavac (1959) vermeldt, dat de verschillende stadia van 
de rups kunnen worden onderscheiden aan de vorm en de grootte van het lichaam en aan de 
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Fig. 6.- Imago van P. platani (naar aquarel Noordijk) (Adult of P. platani (after a water colour 

painting of Noordijk)). 

Fig. 7. Vindplaatsen van mijnen van F. platani in Nederland in 1981 (Distribution of mines of 

F. platani in the Netherlands in 1981); talrijk: 50-90% van de bladeren aangetast (1-50 mijnen 

per aangetast blad); (numerous: 50-90% of the leaves were attacked (1-50 mines per attacked 

leaf)); niet talrijk: 25-50% van de bladeren aangetast (1 à 2 mijnen per aangetast blad); (limi¬ 

ted numbers: 25-50% of the leaves were attacked (1 à 2 mines per attacked leave)); sporadisch: 

hier en daar een mijn (sporadic: only a few mines sparsed all over the tree). 
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Fig. 8. Vormen van mijnen veroorzaakt door de zes verschillende rupsstadia (naar Bogavac) 

(Types of mines caused by the six stages of caterpillars (after Bogavac)). 

breedte van het kopkapsel, maar ook aan de vorm en grootte van de mijnen. De grootte van de 

mijn stemt overeen met het ontwikkelingsstadium ervan (fig. 8). 

Volgens eigen waarnemingen is de rups in volgroeide toestand 5 à 6 mm lang, vuilwit met 

een geel-groen doorschijnende darminhoud. De rupsen van de zomer- en najaarsgeneratie 

moeten veel meer voedsel opnemen om zich normaal te kunnen ontwikkelen en maken dus 

veel grotere mijnen dan die van de voorjaarsgeneratie. De volgroeide rups verpopt in de mijn 

in een ellipsvormige cocon. Deze heeft een fijne structuur van lichtgele zijden draden en is 

doorzichtig (fig. 3). De pop is bruin, circa 4 mm groot. Zij bevindt zich in de mijn. Als de vlin¬ 

der verschijnt, blijft de pophuid achter en steekt half uit de mijn naar buiten (fig. 4). 

De mot is in zithouding circa 5 mm lang. De vleugelspanwijdte is 7-9 mm. De sprieten, de 

poten en de palpen zijn wit, de kopharen (het kuifje) lichtgeel. De voorvleugels zijn glanzend 

goudgeel met zilverwitte, door fijne zwarte randen begrensde bandjes. De lengtestreep vanuit 

de wortel is smal en naar achteren niet verbreed. Aan de voorrand en de achterrand loopt een 

streep. Deze twee strepen zijn naar elkaar toe gebogen, de lengtestreep insluitend. Aan de 

vleugeltop bevinden zich één binnenwaarts gebogen brede witte streep en twee vrij verticaal 

lopende dunne witte randstreepjes. Aan de uiterste vleugeltop bevindt zich een zwart vlekje 

(fig. 6). De franje van de vleugeltop is meestal afgezet met violet gekleurde glanzende schub¬ 

ben. De achtervleugel is vuilwit. Het abdomen van het wijfje is wit, van het mannetje licht¬ 

grijs. 

Het ei is enigszins ellipsvormig en circa 0,3 mm groot. De eieren worden als regel aan de 

onderzijde van het jonge blad afgezet, veelal tegen de hoofdnerf of een zijnerf. Bij een grote 

populatiedichtheid worden ze ook wel op de bovenzijde afgezet, waardoor mijnen ontstaan die 

geen vouw vertonen en die als blaasmijnen kunnen worden aangeduid (fig. 1). 

VLUCHTPERIODEN 

Ten behoeve van vluchtwaarnemingen is in de herfst van 1974 een buitendepot met aange¬ 

taste bladeren aangelegd, dat in het voorjaar van 1975 een vlucht opleverde. De eerste vlinder 

verscheen circa 1 mei, de laatste op 9 juni. Tussen 10 en 20 mei werd een vluchttop waargeno¬ 

men. De tweede en derde vlucht werd in het veld vastgesteld aan lege mijnen met naar buiten 

stekende pophuiden (fig. 4). De conclusie uit deze waarnemingen is, dat in 1975 drie vluchten 

zijn opgetreden (fig. 10). 

In tegenstelling met de situatie in 1974 — toen in oktober nog talrijke vlinders aanwezig wa¬ 

ren — bleek de vlucht in 1975 reeds eind september te zijn afgelopen. Zowel in 1974 als 1975 

werden in september nog veel eieren afgezet en kwamen tot in oktober er nog verscheidene 

uit. Daardoor waren veel mijnen tijdens de bladval nog niet voltooid. Geconstateerd is dat de 

hierin voorkomende jonge rupsen tijdens de winterperiode stierven. 

OVERWINTERING 

Op 14 november 1974 bleek in de gemeentekwekerij van Ede 18% van de rupsen in de mij¬ 

nen verpopt. Op grond hiervan werd aangenomen, dat de soort als pop in afgevallen blad zou 

overwinteren. In oktober waren echter ook nog talrijke vlindertjes in het veld aanwezig, die 

gaaf waren. Dit duidde erop, dat zij pas uitgevlogen waren. Ook werden op 20 november 1974 
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Fig. 9. Kweekresultaten in de winter van 1974/1975 in het laboratorium (Laboratory breeding 

results in the winter of 1974/1975). 

tussen de afgevallen bladeren enige tientallen eveneens gave motten aangetroffen. Deze beide 

waarnemingen leidden er toe te veronderstellen, dat de soort ook als vlinder zou kunnen over¬ 

winteren, dan wel dat poppen bij gunstige temperaturen het gehele jaar kunnen uitkomen zon¬ 

der een diapauze door te maken. 

Om te trachten dit na te gaan werden op 1 november en op 27 december 1974 een aantal 

bladeren met mijnen verzameld, in het laboratorium gebracht en in kweekkooitjes gedaan. De 

poppen in de mijnen in de bladeren, die op 1 november in het laboratorium waren gebracht, 

bleken niet in diapauze te zijn, daar bij een temperatuur van circa 15 °C uit elke pop een vlin¬ 

der kwam (fig. 9). De vlinders uit de eerste serie verschenen van 19 november tot 31 decem¬ 

ber. Sommige gingen in deze periode zelfs tot paring over. De vlinders uit de tweede serie bla¬ 

deren, namelijk die op 27 december waren verzameld, verschenen tussen 12 en 14 januari 

1975. Ook hiervan gingen sommige tot paring over (fig. 9). Een dertigtal motjes uit de eerste 

serie kon in een koelkast bij circa 4 °C tot half maart in leven worden gehouden, waarna zij 

vermoedelijk als gevolg van condenswater dood gingen. 

Uit deze waarnemingen kan worden geconcludeerd, dat de pop in een warmer klimaat dan 

het Nederlandse, bijvoorbeeld in het Mediterrane gebied, ook in de winter nog een vlinder kan 

opleveren. Deze conclusie stemt overeen met de mededeling van Bogavac (1959), dat zelfs in 

de winter nog vlinders uit de poppen te voorschijn komen als de temperatuur daarvoor gunstig 

is. Het is evenwel blijkens zijn waarnemingen minder waarschijnlijk, dat de soort als vlinder 

overwintert dan als pop. 

MATE VAN AANTASTING 

Van de platanen in de gemeentekwekerij te Ede waren zowel in het najaar van 1974 als van 

1975 vrijwel alle bladeren aangetast (fig. 1 en 2). In de nazomer van 1977 bleek in Hummelo 

bladval op te treden als gevolg van zeer ernstige aantasting. Om een indruk van de mate van 

aantasting te verkrijgen is zowel te Ede (1974 en 1975) als te Hummelo (1977) in november 

van een willekeurig genomen monster bladeren het aantal mijnen vastgesteld. In 1974 werden 

te Ede 1 tot 35 mijnen per blad (gemiddeld 14), in 1975 1 tot 68 mijnen per blad (gemiddeld 23) 

en in 1977 te Hummelo 5-90 (gemiddeld 55) mijnen per blad waargenomen. Deze aantallen 

liggen belangrijk hoger dan ooit in het buitenland gepubliceerd is. 

De groei van de platanen te Ede en Hummelo was — te oordelen aan de vertraagde groei — 

door de aantasting wel geschaad. De bomen overleefden de calamiteit echter wonderwel. 

INVLOED VAN HET WEER 

De relatief warme zomer in 1975 heeft ongetwijfeld een gunstige invloed op de ontwikkeling 

van P. platani gehad. Op de platanen in de gemeentekwekerij te Ede werd een ernstiger aan¬ 

tasting dan in het voorgaande jaar geconstateerd. Het totaal aantal mijnen was bijna twee maal 

zo groot als in 1974. In 1976 nam de aantasting in die kwekerij te Ede sterk af. Geconstateerd 

werd dat na een hitteperiode met temperaturen boven 30-35 °C de rupsjes niet tot verdere ont- 
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Fig. 10. Vluchten van P. platani in 1975 (Flight periods of P. platani in 1975). 

wikkeling kwamen. Onderzoek wees uit dat de meeste jonge rupsen dood waren. Bogavac ver¬ 

meldt, dat de eieren van P. platani bij een temperatuur van 40 °C worden gedood. De in ons 

land opgetreden calamiteiten houden ongetwijfeld verband met onze doorgaans zachte win¬ 

ters. Die zijn vermoedelijk gunstig voor de overwintering van de poppen. 

Bogavac stelde vast dat poppen, die 5 dagen of langer bij —11 °C waren bewaard, niet meer 

uitkwamen. Aan de hand van dit gegeven is te verklaren, waarom het insekt kort na de strenge 

winter van 1978/1979 in ons land vrijwel niet meer leek voor te komen. Te Hummelo bijvoor¬ 

beeld werd in 1979 zelfs geen enkele mijn meer gevonden. In 1980 zijn op enkele plaatsen in 

het land echter weer een paar mijnen op platanen aangetroffen en in 1981 zelfs talrijke. 

INVLOED VAN HET VERPLANTEN 

Te Ede bleek, dat na het verplanten van een deel van de bomen in de herfst van 1974 naar de 

dorpskern, deze daar in 1975 geheel vrij van aantasting bleven. De op de boomkwekerij ach¬ 

tergebleven bomen werden daarentegen zwaar aangetast. De verklaring ligt voor de hand: de 

aantastingsbron, i.c. de afgevallen bladeren, was op de boomkwekerij achtergebleven en niet 

aanwezig op de plaats waar de andere bomen werden uitgeplant. 

De conclusie uit deze waarneming is, dat voor aantasting, groeiremming en verlies van de 

sierwaarde van onze in parken en lanen en op pleinen voorkomende platanen als gevolg van 

aantasting door de Plataanvouwmijnmot niet direct behoeft te worden gevreesd, of zij nu op de 

kwekerij van herkomst van de jonge bomen wel of niet aangetast waren. In de boomkweke¬ 

rijen zal de instandhouding en massale uitbreiding van een éénmaal opgetreden plaag kunnen 

worden tegengegaan door in het najaar de afgevallen bladeren kwantitatief te verzamelen en 

te vernietigen. Ditzelfde geldt uiteraard ook, indien aantasting bij reeds uitgeplante exempla¬ 

ren zou optreden. Voorts moet een strenge winter als nadelig voor de soort worden be¬ 

schouwd. 

PARASIETEN 

Tijdens het kweken van de motten in het najaar van 1974 zijn tevens talrijke parasieten uit 

de mijnen tevoorschijn gekomen. Zij behoorden voornamelijk tot de Chalcidoidea. Door M. J. 

Gijswijt zijn de volgende tot de familie der Eulophidae behorende soorten gedetermineerd: 

Tetrastichus ecus (Walker), Sympiesis gordius (Walker), Sympiesis sericeicornis (Nees), Pniga- 

lio pectinicornis (Linnaeus) (fig. 5), Chrysocharis nephereus (Walker), Chrysocharis pubicornis 

(Zetterstedt). Van de Encyrtidae was Holcothorax testaceipes (Ratzeburg) zeer gewoon. Van 

de familie der Braconidae is slechts één soort gevonden, die door C. van Achterberg is gede¬ 

termineerd als Colastes braconius (Haliday). Parasieten hebben, voor zover was na te gaan, 

geen belangrijke reducerende invloed op de populatie gehad. 
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Dit is het tweede deel van een serie die uit vier delen zal bestaan. Het eerste, waarin de na¬ 

druk viel op de principiële aspecten van socialiteit bij insekten, werd eerder al in EB bespro¬ 

ken. Het tweede deel gaat hierop door, bespreekt tevens presociale insekten en sociaal gedrag 

bij andere arthropoden dan insekten. De geplande twee volgende delen zullen handelen over 

eusociale insekten. 

Het tweede deel bevat een vijftal artikelen, behoorlijk van omvang, en elk voorzien van een 

zorgvuldige en uitvoerige literatuurlijst. Het eerste artikel is van Deligne, Quennedy en Blum, 

(een Belg, een Fransman en Amerikaan!) en gaat over de vijanden en verdedigingsmechanis¬ 

men van termieten. Het is een fascinerend overzicht, waarin zowel de morfologie en anatomie 

van de bewapening, als de samenstelling van de chemische middelen ruime aandacht krijgt. 

Hermann en Blum, de twee personen die het meest betrokken zijn bij de serie als geheel, 

schreven een bijdrage over verdedigingsmechanismen van de sociale Hymenoptera (zowel te¬ 

gen gewervelden als arthropoden). Het artikel heeft twee onderdelen — één gaat over een al¬ 

lerlei dat het best te beschrijven is met de term defensief gedrag, en een tweede dat bouw, pro¬ 

duct en aanwending van het gifapparaat bespreekt. Eickwort slaagt uitstekend in de wat on¬ 

dankbare taak een hoofdstuk te schrijven over presociale insekten — ondankbaar omdat het zo 

slecht af te grenzen is. Socialiteit bij Arachnida wordt door Buskirk behandeld, en ook dat is 

zeer lezenswaardig. Het enige artikel dat me tegenvalt is dat van Snelling, die de systematiek 

van de sociale Hymenoptera behandelt. Het is een handig overzicht, maar had evengoed vijftig 

jaar geleden kunnen zijn geschreven. 

Het boek is prima verzorgd, en afgezien van het laatste hoofdstuk, geïllustreerd met figuren 

die soms ware blikvangers zijn. Het is helaas te kostbaar om door particulieren te worden aan¬ 

geschaft, maar iedereen die ook maar vaag geïnteresseerd is in sociale insekten zal het in de 

buurt willen hebben. — W. N. Ellis. 


