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INHOUD: A. van Frankenhuyzen: De levenswijze van Fenusa dohrnii (Tischbein, 1846) 

(Hym. Tenthredinidae), een mineerwesp op els (Alnus glutinosa) (p. 49). — M. H. den 

Boer: De overerving van enige kleurvormen van de dennespanner Bupalus piniaria (L.) 

(Lepidoptera, Geometridae) (p. 53). — L. W. G. Higler: The larva of Cyrnus crenaticornis 

(Kolenati, 1859) (Trichoptera, Polycentropodidae) (p. 58). —■ W. Hellinga: Verslag van 

de 15de Lentevergadering (p. 61). -— W. Hellinga: Verslag van de 124ste Zomerbijeen- 

komst (p. 67). — Literatuur (p. 52: J. T. Wiebes; p. 57: H. H. Evenhuis). — Korte Mede¬ 

delingen (p. 60: G. R. Langohr, G. J. Flint). 

De levenswijze van Fenusa dohrnii (Tischbein, 1846) 

(Hym. Tenthredinidae), een mineerwesp op els (Alnus 

door 

A. van FRANKENHUYZEN 

Plantenziektenkundige Dienst, Wdgeningen 

Op els leeft een bladminerende bladwesp, die schadelijk kan 

daarom nader werd bekeken in windsingels rondom boomgaarden. Sinds ^enkele' 

jaren werd op jonge windschermen een toenemende aantasting door een blad- 

mineerder geconstateerd, die aan de mijn gedetermineerd werd als Fenusa dohrnii 

Tschb. !) In 1965 bleek deze op een jong elzenwindscherm te Lent (G.) ver¬ 

vroegde bladval te veroorzaken, waardoor de windkerende functie voor het 

fruit in het gedrang kwam. 

Aangezien over de levenswijze in de ter beschikking staande literatuur geen 

gegevens werden aangetroffen, werd in 1966 de levenscyclus onderzocht. In 1967 

werden de waarnemingen hierover voortgezet. De meeste waarnemingen werden 

gedaan door de fruitteeltcorrespondent J. M. Freriks, te Thorn. Ook te Lent 

werden in 1966 een aantal waardevolle waarnemingen gedaan. 

Op 18 mei werden daar actieve wespen op de els aangetroffen. Zij waren 

ongeveer 2 y2 millimeter groot, gitzwart met gele poten en zwaarberookte vleu¬ 

gels. De bladwespen waren op dat moment bezig eieren af te zetten. Dit 

gebeurde steeds op het jongste blad, waar de insekten hun eieren onder de 

blad opperhuid schoven, zodat zij aan de bovenzijde van het blad als kleine 

groene verhevenheden zichtbaar waren (zie afb. 1). Het aantal eieren per blad 

was opvallend groot, een tiental was geen uitzondering. Eveneens werden op 

1) Later is de gekweekte imago ook als Fenusa dohrii Tschb. gedetermineerd door G. van 

Rossem van de entomologische sectie van de Afdeling Diagnostiek van de Plantenziekten¬ 

kundige Dienst. 

- I .4 imirlï? 
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Foto Plantenziektenkundige Dienst 

F en usa dohrnii. 1 Elseb kd met eieren, op de foto als lichte vlekjes tussen de nerven 

zichtbaar; 2 Mijnen met jonge larven en uitwerpselenkorrels (doorlichtfoto) ; 3 Oude in 

elkaar gevloeide, merendeels door de larven verlaten mijnen (doorlichtfoto). 
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MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

18 mei te Lent de eerste larven waargenomen. Zij hadden een bruin, halvemaan¬ 

vormig plekje van een y2 millimeter lang in het blad gevreten. 

De volgende waarnemingen werden te Thorn gedaan: Op 18 mei eieren en 

mijnen van 10—15 millimeter grootte. De larven groeiden verrassend snel; 

binnen enkele dagen namen de mijnen enorm in omvang toe. De larven waren 

in ca. twee weken poprijp. Zij verlieten reeds begin juni de bladeren om in 

de grond te gaan verpoppen. Verscheidene larven werden geïsoleerd en in een 

depotkist gedaan. Op 14 juni waren hier de eerste wespen van de nieuwe 

generatie aanwezig. Op 22 juni werden op de elzebladeren de eerste zeer kleine 

larven van deze generatie gevonden, die op 3 juli als volgroeide bastaard rupsen 

de mijnen verlieten. De tweede vlucht heeft ruim een maand geduurd. Op 30 

juli verschenen de eerste wespen van de derde vlucht en op 5 augustus waren 

er al weer larven, die op 9 september het blad in volgroeide toestand verlieten. 

Doordat ook de derde vlucht ruim een maand duurde, werden op verscheidene 

plaatsen in het land tot eind september nog bewoonde mijnen aangetroffen. 

In 1966 zijn dus drie volledige generaties opgetreden. De waarnemingen toon¬ 

den aan, dat de ontwikkeling in Limburg ongeveer een week vroeger was dan 

in het midden van het land. 

In 1967 werden de waarnemingen te Thorn voortgezet. Zij leverden echter 

geen nieuwe gezichtspunten over de levenswijze op. Hoewel de aantasting in 

het voorjaar belangrijk minder was dan in 1966, werden opnieuw drie generaties 

vastgesteld (zie bovenstaande tabel). 

Op grond van de verkregen gegevens betreffende de levenswijze is Freriks 

van oordeel, dat de gebruikelijke zomersnoei van de els een voldoende bestrij¬ 

ding van deze mineerwesp geeft. Bij de verzorging van de elzenwindsingels is 

het n.l. gebruikelijk, dat de fruitteler eenmaal in de zomer het windscherm aan 
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weerszijden door de zogenaamde zomersnoei afplat. Door deze handeling worden 

vooral de jonge bladeren verwijderd en daardoor tevens de grote massa van de 

eieren en larven van de mineerwesp. 

Mogelijk is er een nadelige invloed van hoge temperaturen op de larven, want 

Freriks constateerde in 1966 enerzijds een optreden van hoge temperaturen 

en anderzijds een sterfte onder de larven. In 1967 werd op 13 en 18 juli en op 

1 augustus in de op het betrokken terrein opgestelde thermograaf temperaturen 

van minstens 32° C vastgesteld. Op 20 juli werd geconstateerd dat circa 80% 

van de onvolgroeide larven dood was. Op 2 augustus bleek van de resterende 

larven circa 1/3 deel dood. Hierdoor werd deze tweede generatie zo belangrijk 

gedecimeerd, dat van de derde generatie in augustus slechts enkele wespen, eieren 

en mijnen werden waargenomen. 

Samenvatting 

In 1966 en 1967 werd in Nederland voor het eerst de levenswijze van de 

elzenmineerwesp (Fenusa dohrnii) vastgesteld. Er traden zowel in het midden 

als in het zuiden van het land drie generaties op. 

Door de gebruikelijke zomersnoei van de els wordt een af doende bestrijding 

verkregen. IHierbij worden de jonge loten met bladeren verwijderd, waarin de 

meeste eieren en larven zitten. 

Summary 

In 1966 and 1967 the biology of Fenusa dohrnii Tschh. on Alnus glutinosa 

was investigated. In the south as well as in the centre of the country three 

generations appeared. 

In orchards summer pruning of alder is usually applied, thus eggs and larvae, 

mainly found in the youngest leaves, are destroyed. 

Bijdragen tot de faunistiek van Nederland. I. Zoologische Bijdragen, uitgegeven door het 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, no. 11: 1—67, 1 pl. (1969). Te verkrijgen 

bij Boekhandel v.h. E. J. Brill N.V., Nieuwe Rijn 2, Leiden, ƒ 9.—. 

Een negental kleine artikelen, de faunistiek van Nederland betreffende, zijn gebundeld 

in de Zoologische Bijdragen no. 11. Hiervan zijn de volgende voor entomologen van belang: 

Geijskes, D. C, Odonata, Neuroptera en Trichoptera van Terschelling, met enkele aan¬ 

vullingen van andere Wadden-eilanden, pp. 8—14. Dit artikel sluit aan bij andere faunistische 

overzichten van deze insektengroepen, die Geijskes in de Entomologische Berichten heeft 

gepubliceerd (1968, Ent. Ber. 28: 211—213, Goeree; 1969a, Ent. Ber. 29: 45—48, Tegelen; 

1969b, Ent. Ber. 29: 127—130, Goeree-Overflakkee). 

Hammen, L. van der, Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen 

(Arachnida, Pseudoscorpionida), pp. 15—24. Een overzicht van de Nederlandse bastaard¬ 

schorpioenen (16 soorten), dat kan dienen als vervanging van de oude naamlijst van Ritsema 

(1874, Fijdschr. Ent om. 18: xxxiii-xxxiv). 

Hammen, L. van der, Aanvullende gegevens over de kassenfauna van Nederland. Biblio¬ 

grafische en arachnologische notities, pp. 25—28. Na een overzicht van de publicaties over de 

kassenfauna van Nederland (1943—1949) worden acht aanvullingen vermeld op de lijst die 

Van der Hammen in 1949 in het Tijdschrift voor Entomologie (91: 72—82) heeft gepu¬ 

bliceerd. 

De andere artikelen uit deze Zoologische Bijdrage betreffen zeepokken, krabben, garnalen, 

en vlokreeftjes. — J. T. Wiebes. 


