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Bladluizen vormen vaak de basis voor een ingewikkelde samenleving van 

allerlei Insekten die van ze afhankelijk zijn. Parasieten en roofvijanden kunnen 

soms een geduchte opruiming onder bladluizen houden. Op hun beurt worden 

deze weer belaagd door respectievelijk hyperparasieten en parasieten. Deze laat¬ 

ste hebben soms nog weer hun eigen parasieten, die dus hyperparasieten van de 

roofvijanden zijn. 

Het complex van natuurlijke vijanden van bladluizen van appel werd reeds 

eerder besproken (vgl. Evenhuis, 1965, 1966a, b). Zo werd Pachyneuron aphidis 

(Bouché) (= P. minutissimum. Förster) (Hymenoptera, Pteromalidae) (det. 

M. j. Gijswijt) vermeld als hyperparasiet van de appel-grasluis, Rhopalosiphum 

insertum Walker, via de primaire bladluisparasiet Monoctonus cerasi (Marshall), 

en van de groene appeltakluis, Aphis porni De Geer, via de primaire parasiet 

Trioxys angelicae (Haliday). Tot nu toe hebben we deze hyperparasiet nog niet 

gekweekt uit de roze appelluis, Dysaphis plantaginea (Passerini), of uit andere 

Dysaphis-soorten van appel. Misschien was de parasiet bij een groter aantal kwe¬ 

ken nog wel voor de dag gekomen. Ook is het mogelijk dat de afgesloten ruimte 

binnen de om gekrulde bladeren waarbinnen zich de bladluizen van het genus 

Dysaphis bevinden niet het geschikte habitat voor Pachyneuron aphidis vormt. 

Van andere Pachyneuron-soorten is bekend dat ze parasieten zijn van de puparia 

van zweefvliegen die zich als larve met bladluizen voeden. Wij kweekten Pachy¬ 

neuron umhratum Delucchi (det. M. J. Gijswijt) uit twee puparia van Syrphus 

balteatus (De Geer) die op het landgoed Thedinghsweert bij Tiel op 16 en 

22 augustus 1961 tussen kolonies van Aphis porni verzameld waren. Uit deze 

puparia kwamen na ongeveer twee weken respectievelijk 15 mannetjes en 8 wijf¬ 

jes en 14 mannetjes en 10 wijfjes van de parasiet. 

Hoewel de beide Pachyneuron-soorten morfologisch verschillen, is het duidelijk 

dat hun verwantschap zo groot is dat ze terecht in één genus geplaatst kunnen 

worden. Verder zijn er nog Pachyneuron-soorten bekend van larven van de 

vliegenfamilie der Chamaemyiidae, welke laatste eveneens van bladluizen leven. 

Volgens Delucchi (1956) parasiteren de soorten van het genus Pachyneuron 

roofvijanden en parasieten van bladluizen en schildluizen. De laatste wil ik hier 

buiten beschouwing laten. 

Is het nu toevallig dat de soorten van het natuurlijke genus Pachyneuron een 

dergelijke diversiteit in hun gastheerkeuze vertonen? Mijns inziens is het goed 

denkbaar dat een parasiet van een bepaalde gastheersoort in de loop der tijden 

geëvolueerd is tot een soort die op een gastheersoort uit een totaal andere syste¬ 

matische groep parasiteert in een habitat — in dit geval de bladluispopulatie ■— 

waarin hij voortdurend met deze andere gastheersoort in aanraking kwam. 
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Een dergelijk geval van diversiteit in gastheerkeuze heb ik vermeld voor de 

soorten van het genus Melanips (Evenhuis, 1968). De vertegenwoordigers van 

de Cynipidae Figitinae, waartoe Melanips behoort, zijn, voor zover hun gastheren 

met voldoende zekerheid bekend zijn, parasieten van Diptera Cyclorapha Acaly- 

pterae en Calypterae. Zo zijn de Melanips-soorten parasieten van de reeds ge¬ 

noemde vliegenfamilie der Chamaemyiidae. Een uitzondering is evenwel Melanips 

opacus (Hartig), die de larven van bladluisvreten.de Syrphidae parasiteert. 

Tenslotte moet ik nog een aantal soorten Ceraphronidae Megaspilinae noemen. 

Van deze sluipwesponderfamilie hebben wij drie soorten behorende tot het 

complex van de natuurlijke vijanden van appelluizen gekweekt, nl. Lygocerus 

frontalis (Thomson) (det. L. Masner), Conostigmus spec, en Trichosteresis spec. 

Volgens Masner (1964) zijn de meeste genera van deze onderfamilie moeilijk 

tegen elkaar af te grenzen; dit is met name het geval met Conostigmus en Ly¬ 

gocerus. 

Lygocerus frontalis werd reeds eerder vermeld als een algemeen voorkomende 

hyperparasiet van diverse appelbladluizen (Evenhuis, 1966a). Een puparium van 

de zweefvlieg Syrphus balteatus, verzameld bij een kolonie van Aphis po mi op 

appel te Thedinghsweert op 5 juli 1965, leverde enige tijd later 2 mannetjes en 

5 wijfjes van Trichosteresis spec, op; uit een puparium van de zweefvlieg Scaeva 

pyrastri (Linnaeus), verzameld bij een kolonie van Aphis po mi op appel te 

Thedinghsweert, kwamen op 23 juli 2 mannetjes en 9 wijfjes van Conostigmus 

spec. uit. Het is op het ogenblik onmogelijk de beide laatstgenoemde Ceraphroni¬ 

dae van een soortsnaam te voorzien. Zoals voor zovele groepen van parasitaire 

Hymenoptera is ook voor deze familie een grondige revisie nodig. De laatste vol¬ 

ledige bewerking is die van Kieffer (1914) en met zijn tabellen kunnen de 

soorten in de regel niet met zekerheid gedetermineerd worden. 

Het omvangrijke genus Lygocerus bevat, zoals Kieffer het omgrensd heeft, 

wat de soorten betreft waarvan de gastheren bekend zijn een groot aantal dat uit 

bladluizen, stellig als hyperparasiet, gekweekt is. Kieffer vermeldt evenwel ook 

een soort die uit zweefvliegpuparia werd gekweekt, nl. Lygocerus syrphidarum 

Kieffer. Hoewel de vermeldingen van gastheren van parasitaire Hymenoptera 

in de literatuur in het algemeen met de nodige kritiek dienen te worden aan¬ 

vaard, is er mijns inziens geen reden om aan deze opgave te twijfelen. Ook zijn er 

met zekerheid Lygocerus-soorten uit Chamaemyiidae gekweekt. Het blijkt dus 

dat vele vertegenwoordigers van de Ceraphronidae Megaspilinae uit gastheren 

worden gekweekt die op de een of andere wijze in betrekking staan tot bladluizen. 

De genoemde voorbeelden van verwante sluipwespsoorten die niet nauw met 

elkaar verwante gastheergroepen parasiteren, maken het mijns inziens aannemelijk 

dat het habitat — in dit geval de bladluispopulatie — in de evolutie van hun 

gastheerkeuze een belangrijke rol heeft gespeeld. Opmerkelijk is dat de primaire 

bladluisparasieten (Aphidiidae) en de niet nauw met elkaar verwante vliegen- 

families van de Syrphidae en Chamaemyiidae meer dan eens als gastheren be¬ 

trokken zijn geweest in de wisseling van gastheer door parasitaire Hymenoptera, 

die tot meer dan één systematische groep behoren. 
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Summary 

Evolution of host selection in parasitic Hymenoptera within the complex of 

natural enemies of aphids. 

It is noticed that some more or less closely related species of parasitic Hy¬ 

menoptera parasitize hosts of quite different taxonomic groups within the same 

biotope, the aphid population. A number of such species involved in the bio- 

coenosis of apple aphids are mentioned. It is suggested that the evolution of 

hosts selection occurred within the biotope of aphid populations; it happened in 

three superfamilies of parasitic Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea and 

Proctotrupoidea. The primary aphid parasites and the not closely related Dipterous 

families Syrphidae and Chamaemyiidae seem to be involved more than once as 

hosts in the host change. 
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Vacature 

Bij het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) van de Universiteit 

van Amsterdam is per 1 januari 1972 plaats voor een afgestudeerd bioloog (Dr. of Drs.) 

voor de functie van 
ENTOMOLOOG 

Naast het verrichten van eigen wetenschappelijk onderzoek zal hij als taak krijgen het 

verzorgen van een deel van de collecties en het geven van leiding aan studenten, die een 

doctoraal onderwerp aan het instituut willen bewerken. 

Ruime ervaring strekt tot aanbeveling. Aanstelling zal geschieden in het rangenstelsel van 

wetenschappelijke medewerkers. 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de stafleden van de afdeling entomologie, 

Zeeburgerdijk 21, Amsterdam 1006 (tel. 020-354600). 

Schriftelijke sollicitaties vóór 15 december aan de directeur van het Instituut voor Taxono¬ 

mische Zoölogie, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam 1004. 


