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ABSTRACT. — Observations of Ectoedemia argentipedella (Zeller), a leaf miner on birch 

(Lep. Nepticulidae). In a botanical garden in Wageningen many Betula species were infested by 

the leaf miner Ectoedemia argentipedella in 1976 and 1977; the species had practically 

disappeared there in 1978. Its life cycle was studied in 1977 and 1978. The flight occurred in May 

and lasted approximately fourteen days only. The egg stage covered four weeks in 1977, in 1978 

— at favourable spring weather — approximatelely 25 days. Forming of the mines lasted four 

months, i.e. from half June till half October; during the first two and a half months extension of 

the primary mines occurred. The larvae appeared from the mines in autumn and produced 

cocoons wich they covered with soil particles. The infestation of one Betula species to another 

differed considerably. E.g. B. pendula was severely infested, B. costata was hardly, and B. purpusii 

was not infested. 
I ' 

INLEIDING 

Het buitengewoon talrijk voorkomen op berk van de mineermot Ectoedemia argentipedella 

(Zeiler), in het Arboretum ,,Belmonte” te Wageningen in 1976 en 1977 (fig. 1) is aanleiding ge¬ 

weest tot onderzoek in 1977 en aanvullende waarnemingen in 1978. Voor de nomenclatuur van 

deze soort verwijzen wij naar Lempke (1976). Over de levenswijze blijkt slechts weinig bekend te 

zijn. Hering (1951) zegt in zijn „Biology of the leafminers” uitsluitend iets over de mijnvorming. 

In de Review of Applied Entomology (1916-1977) werd slechts in de jaargang van 1972 één arti- 
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Fig. 1. Betula pendula met talrijke mijnen van Ectoedemia argentipedella. (Several mines of E. ar- 

gentipedella on Birch (Betula pendula).) 

kei gevonden dat betrekking had op E. argentipedella. Engelbrecht (1971) geeft de volgende be¬ 

schrijving van de cyclus van het dier: In juni legt de mot haar eieren in het tussennervig blad-pa- 

renchym. Er ontstaan vervolgens opvallende zwarte vlekken (de zgn. primaire mijnen) onder de 

epidermis, die uitgroeien tot ongeveer 4 mm diameter. Hierin ontwikkelen zich de rupsen. In 

september vergroten de larven hun activiteit, verlaten de primaire mijnen en eten rondom in alle 

richtingen. Dit is de tijd dat de bladeren verwelken. Opvallend is echter, dat in het verwelkende 

blad „groene eilanden” zichtbaar worden. Ectoedemia argentipedella mineert bovenzijdig, dat wil 

zeggen het parenchym onder de bovenepidermis wordt weggevreten. De verpopping vindt 

plaats buiten de mijn, op of in de grond. 

Het enige wat Emmet (1971) vermeldt over de cyclus van argentipedella is, dat er één generatie 

is, van augustus tot begin november en dat de kweek bij de auteur moeilijkheden opleverde om¬ 

dat de rupsen zich niet wilden inspinnen, terwijl dat bij andere soorten wel was gelukt. Ectoe¬ 

demia argentipedella komt voor in Centraal en Noord Europa, alsmede in Groot-Brittannië 

(Hering, 1957). 
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Fig. 2. Overzicht van de mijnvorming gedurende het groeiseizoen in 1977 op Betula sp. (Survey 

of the extension of the mines during the growing season in 1977). 
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MATERIAAL EN METHODEN 

Vanaf het voorjaar van 1977 tot in het late najaar zijn regelmatig fenologische waarnemingen 

verricht in het Belmonte Arboretum te Wageningen. Ook zijn daar periodiek bladeren geplukt 

om de ontwikkeling van ei, rups en mijn nader te kunnen bestuderen. Daarbij werden bladeren 

met mijnen van de verschillende soorten van Betula verzameld. Ook zijn in de tuin van de Plan- 

tenziektenkundige Dienst imagines van E. argentipedella in hoezen gedaan op berk, teneinde een 

nauwkeurig beeld van de eiontwikkeling te krijgen. In 1978 zijn aanvullende waarnemingen met 

gekweekte motjes verricht. 

In 1977 zijn in het Arboretum op 16, 17, 20, 22, 24 en 31 mei, alsmede op 7, 12 en 13 juni feno¬ 

logische waarnemingen verricht. Daarna werden tot en met 1 november, met tussenpozen van 

ongeveer een week, aangetaste bladeren verzameld, die willekeurig van de boom waren geplukt. 

Deze werden gedroogd. Later is aan de hand van het gedroogde materiaal de ontwikkeling van 

de mijnen getekend (fig. 2). 

Op 17 mei werden ongeveer 30 vlinders uit het Arboretum ingehoesd in de P.D.-tuin. De vol¬ 

gende dag, op hetzelfde tijdstip, werden ze overgeplaatst naar een andere tak van dezelfde berk. 

Het aantal mijnen is geteld in op 5 oktober verzamelde bladeren van de verschillende berke- 

soorten. Voorts zijn in de herfst bladeren met mijnen en rupsen in een depot gedaan om de wijze 

van verpopping te bestuderen en het eerste verschijnen van de vlinders en de vluchtperiode in 

1978 te kunnen vaststellen. De in 1978 in dit depot verschenen motjes werden aan een tak van 

een berkeboom ingehoesd, o.a. voor nauwkeurige waarnemimgen aan het eistadium. 

aantal vlinders in depot 

Fig. 3. Vlucht van E. argentipedella in 1978, gebaseerd op in het voorgaande jaar verzamelde 

mijnen (waarnemer J. M. Freriks). (Flight diagram of E. argentipedella in 1978 based on mines 

collected during the previous year (observer: J. M. Freriks).) 
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RESULTATEN 

De vlucht. — Op 16 mei werden veel motjes gevonden op de stammen en op de ondergroei 

(kruidenvegetatie). Op 17 mei waren ze massaal aanwezig, enkele op de bladeren van de berke- 

bomen, de meeste op de ondergroei. Op 20 mei werden enkele honderden vlinders waargeno¬ 

men op berkestammen en bladeren. Op 22 mei werden nog slechts enkele tientallen vlinders op 

de bladeren waargenomen. Op 24 mei werden voor het laatst vlinders gezien. De vlucht was dus 

op 16 mei al begonnen. Mogelijk tot 20 mei kwamen nog vlinders uit de overwinterde poppen, 

daar de vlinders op die datum nog op de stammen werden gevonden. De kweekresultaten van 

het depot in 1978 wezen eveneens op een zeer kortstondige vlucht. Het eerste motje verscheen 

toen op 3 mei, het laatste op 17 mei (fig. 3). 

De eiafzetting. — Op 16 mei 1977 werden de eerste eitjes waargenomen op de onderzijde van 

de bladeren. In de hoes werden op 17 mei veel eieren op de bladeren afgezet (enkele op de bo¬ 

venzijde, wellicht het gevolg van een beperkte ruimte). Op 18 mei, nadat de hoes was verplaatst, 

bleek dat op die datum geen eiafzetting meer had plaatsgevonden. Op 19 mei waren de inge- 

hoesde vlinders dood. De eieren lagen onder een doorzichtig vliesje in een witachtige tot door¬ 

zichtige massa. Vaak lagen de eitjes vlak naast de nerven, dit was echter geen algemeenheid. De 

eieren waren cirkelvormig en ca. 0,3 mm groot. Op 7 juni begonnen ze een troebeling te verto¬ 

nen. Op 12 juni kwamen de eerste uit. Op 13 juni, slechts een dag later, waren reeds bijna alle 

uitgekomen. In het koude voorjaar van 1977 was de duur van het eistadium dus bijna 4 weken. In 

het gunstige voorjaar van 1978 bedroeg de eiperiode ca. 25 dagen. 

De mijnvorming. — Uitgekomen eieren zijn als donkere puntjes waarneembaar (fig. 4). De 

larve vreet het bladmoes naast het ei weg en deponeert op de lege plek en in het inmiddels lege 

ei iets van de uitwerpselen. De donkere plek (de primaire mijn) wordt vergroot tot ± 3,5 mm 

diameter en hierin ontwikkelt zich de larve. In het rond vretend treedt de rups buiten de primai- 

Fig. 4. Onderzijde van een berkeblad met uitgekomen eieren (15 juni 1977). (Lower surface of a 

Birch leaf showing hatched eggs). 

Fig. 5. Berkeblad met voltooide mijnen (november 1977). (Birch leaf with completed mines). 
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re mijn door tussen de beide opperhuiden van het blad het bladmoes weg te vreten, zodat er 

rond de primaire, ondoorzichtige mijn, een doorzichtige ruimte ontstaat. In 1977 begon in het 

Arboretum de mijnvorming half juni en waren de mijnen gemiddeld pas na 4 maanden voltooid. 

Hoewel reeds op 29 juli enkele voltooide mijnen werden aangetroffen, begon de larve in de 

meeste gevallen de mijn pas in augustus/september uit te breiden. Dit geschiedde vanuit de pri¬ 

maire mijn. Eind oktober was de mijn pas werkelijk voltooid (fig. 5). Fig. 2 geeft een beeld van 

de ontwikkeling van de mijnen in de loop van het seizoen. 

Het verlaten van de mijn en de verpopping. — Op 1 november 1977 werd nog slechts zelden 

een rups in de mijn aangetroffen. De plaats waar de larve naar buiten was gekropen was alleen 

onder een sterke lamp waarneembaar als een halvemaanvormige spleetopening, waarvan de 

concave zijde van de mijn was afgekeerd. Zowel in de tweede helft van oktober als op 1 novem¬ 

ber is gezocht naar aan draden hangende rupsen, zonder deze te vinden. Het is dus mogelijk dat 

ze zich zonder spinseldraad naar de grond begeven. Nadat een groot aantal bladeren met mijnen 

in een depotkist waren gedaan werd waargenomen, dat de rupsen zich slechts insponnen wan¬ 

neer er gronddeeltjes aanwezig waren. Hiermede omhullen zij de gehele cocon. Misschien faal¬ 

den Emmet’s pogingen omdat hij de rupsen niet voorzag van grond. 

Tabel 1. Aantasting van de verschillende Betula-soorten in 1977. 

soort aantasting 

Betula pendula Roth. (4 cultivars) 

Betula alnoides Buch.-Ham. 

Betula platyphylla Suk. 

Betula sandbergii Brit. 

Betula papyrifera Marsh. 

Betula ermanii Cham. 

Betula jacqemontii Spach 

Betula costata Trautv. 

Betula purpusii Schneid. 

ernstig 

ernstig 

ernstig 

ernstig 

licht 

licht 

licht 

sporadisch 

niet aangetast 

Tabel 2. Aantal mijnen van Ectoedemia argentipedella op 50 aangetaste bladeren. 

soort gemiddeld per blad maximaal aantal 

per blad 3,5 mm) y 3,5 mm 
*1 

voltooide mijnen ' 

B. sandbergii 5,3 3,9 14 

B. pendula 5,7 3,7 16 

B. penduia 4,2 3,1 14 

B. alnoides 4,3 3,2 19 

B. platyphylla 7,6 5,9 25 

B. platyphylla 7,0 6,2 17 

* Het betreft hier niet steeds geheel voltooide mijnen, maar mijnen waarbij de larven zich reeds 

tegoed hebben gedaan aan het bladmoes dat zich buiten de primaire mijn bevindt. 
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Aantasting van de verschillende Betula-soorten in 1977. — Globaal werd geschat in welke 

mate de diverse Betula-soorten in de nazomer van 1977 waren gemineerd door E. argentipedella. 

De gegevens zijn in tabel 1 weergegeven. 

Exacte gegevens werden door tellingen van de mijnen op de aangetaste bladeren verkregen. 

Deze tellingen zijn verricht aan telkens 50 aangetaste bladeren, verzameld op 5 oktober. Tabel 2 

laat enige uitkomsten zien. Omdat de grootte van het blad toeneemt in de volgorde B. sandbergii 

en B. pendula — B. alnoides — B. platyphylla, neemt ook het aantal mijnen dat maximaal per blad 

mogelijk is in deze volgorde toe. 

Op grond van het verrichte onderzoek kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat er 

verschillen bestaan in specifieke gevoeligheid, maar er zijn wel aanwijzingen verkregen dat be¬ 

paalde soorten ook bij een hoge populatiedichtheid van de vlinder, weinig (B. costata) of niet (B. 

purpusii) zullen worden aangetast (tabel 1). 

PARASITERING 

In 1978 werden in het Arboretum te Wageningen slechts zeer weinig mijnen waargenomen, 

hetgeen hoogstwaarschijnlijk aan een intensieve parasitering door sluipwespen moet worden 

toegeschreven. Ook in het in de herfst van 1977 aangelegde depot zijn in het voorjaar van 1978 in 

plaats van motjes honderden sluipwespjes verschenen. Deze werden door Dr. C. van Achterberg 

gedetermineerd als Acaelius subfasciatus (Haliday) (Braconidae). 
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INTERNATIONAAL ENTOMOLOGISCH CONGRES 1980. Voorlopige aanvragen voor 

subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting betreffende het Entomologisch Congres in au¬ 

gustus 1980 te Kyoto (Japan) dienen vóór 15 november 1979 in het bezit te zijn van de heer B. H. 

Hendrikse, secretaris Uyttenboogaart-Eliasen Stichting p/a Bank Mees en Hope, Herengracht 

548, 1017 CG Amsterdam. De definitieve aanvragen dienen vóór 15 april 1980 bij de secretaris te 

zijn ontvangen. — C. van Achterberg. 
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