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Twee voor Nederland nieuwe gallen, veroorzaakt door 

blaaspoten van het geslacht Anaphothrips 

door 

C. J. H. FRANSSEN en W. P. MANTEL 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen 

Anaphothrips euphorbiae Uzel op Euphorbia cyparissias x esula 

Eind mei 1964 werd in een weilandje aan de zuidelijke rand van Nijmegen een 

plant van het geslacht Euphorbia veelvuldig aangetroffen. Daarop werden enkele 

wijfjes van een Anaphothrips-soort gevonden. Wegens het ontbreken van manne¬ 

tjes kon deze trips toen niet met zekerheid op naam worden gebracht. Op 28 april 

1965 werd ter plaatse een nader onderzoek ingesteld. De wortelstokken van de 

Euphorbia waren reeds uitgelopen, terwijl de planten een maximale hoogte van 

12 cm hadden bereikt. In de groeipunten van praktisch elke plant werden behalve 

wijfjes (fig. 1) ook mannetjes (fig. 2) van dezelfde tripssoort als in 1964 ge¬ 

vonden ; de dieren bleken te behoren tot de soort Anaphothrips euphorbiae Uzel. 

Deze is nieuw voor de Nederlandse fauna. De betreffende Euphorbia werd door 

Dr. S. J. van OosTSTROOM van het Rijksherbarium te Leiden gedetermineerd als 

de bastaard Euphorbia cyparissias X esula. Dr. S. J. van Ooststroom zijn wij 

veel dank verschuldigd voor deze determinatie. 

De aangetaste planten zijn sterk misvormd. In de eerste plaats zijn de groei¬ 

punten sterk verdikt (fig. 3) en meer geelachtig van kleur dan de rest van de 

plant; verder zijn van de bovenste bladeren de randen naar onderen en om de 

lengte-as naar elkaar toe gebogen; tenslotte zijn deze bladeren bovendien vaak min 

of meer gebobbeld (fig. 4). Daar de tripsen in de sterk verdikte groeipunten leven, 

dient de beschadiging volgens de definitie van Docters van Leeuwen (1957) 

beschouwd te worden als een gal. Uit tal van veldwaarnemingen kon worden afge¬ 

leid, dat zwaar aangetaste planten later in bloei komen dan licht aangetaste en dat 

eerstgenoemde planten in het bovenste gedeelte meer vertakken naar mate zij 

zwaarder zijn aangetast. 

Daar wij de soort slechts in het voorjaar aantroffen, is zij waarschijnlijk uni- 

voltien. 

Dr. F. Tjallingii deelde ons mede, dat hij dergelijke gallen in het zuidoosten 

van ons land algemeen heeft aangetroffen op E. cyparissias L., doch deze niet 

heeft beschreven. Daar ook Docters van Leeuwen (1957) geen melding maakt 

van deze gal, kan zij dus als nieuw voor Nederland worden beschouwd. 

Priesner (1928) geeft op, dat de tripsen van beide geslachten van A. euphor¬ 

biae Uzel kunnen worden aangetroffen in de bloemen van E. cyparissias L. en 

daarin plaatselijk zelfs veelvuldig kunnen voorkomen; volgens hem vond Knech- 

tel ze in Roemenië ook op E. esula L. en Pillich in Hongarije bovendien op E. 

polychroma Kerner. Als verspreidingsgebied geeft Priesner (1964) op „von 

Deutschland bis Rumänien”. 

Baudys (1956) vermeldt, dat A. euphorbiae Uzel gallen veroorzaakt aan E. 

amygdaloides L. In een publicatie van Buhr (1964) wordt ter zake nog het vol¬ 

gende medegedeeld: „Als Gallen angesprochene Verunstaltungen der Blätter von 
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E. virgata, E. cyparissias u.a. durch den (Thys.) Blasenfuss Anaphothrips euphor- \ 

biae Uzel erwähnt Baudys (1948, 1954a) aus CS. Tier besonders im Südosten 

des Gebietes verbreitet; Knechtel, 1951”. 

Anaphothrips silvarum Priesner op Galium verum L. 

Nabij het natuurreservaat „de Riethorst” te Mook bevindt zich langs een kanaal 

een weilandje, waarin veel Galium verum L. groeide. Eind mei 1964 werden 

daarop enkele wijfjes ener Anaphothrips-soort gevonden, die voorlopig als silvarum < 

Priesner werden geïdentificeerd. Begin mei 1965 was deze soort daar zeer veel¬ 

vuldig; mede door de aanwezigheid van mannetjes kon onze determinatie toen 

worden bevestigd (fig. 5 en 6). 

De zwaar door A. silvarum Priesner aangetaste planten zijn gal vormig gedefor¬ 

meerd. De gallen van Galium verum L. gelijken zeer veel op de hier boven 

beschreven gallen van Euphorbia cyparissias X esula; zij zijn eveneens geelachtig. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar fig. 7 en 8. 

Daar Docters van Leeuwen (1957) geen melding maakt van tripsengallen 

op G. verum L., menen wij ook deze gal als nieuw voor Nederland te moeten 

beschouwen. 

Volgens Priesner (1928) is A. silvarum Priesner van maart tot november 

plaatselijk veelvuldig te vinden op G. verum L. Hieruit zou zijn af te leiden, dat 

A. silvarum Priesner meer dan één generatie per jaar zou hebben. In 1965 werd de 

Galium verum L. te Mook vernietigd door woelmuizen, zodat er door ons ter zake 

geen waarnemingen meer konden worden gedaan. 

Als verspreidingsgebied noemt Priesner (1964) geheel Europa. Hij (1928, 

1964) maakt echter geen melding van galvorming op G. verum L. 

Houard (1913) vermeldt een gal van G. verum L., veroorzaakt door een niet 

geïdentificeerde trips. Zijn beschrijving stemt vrij nauwkeurig overeen met de 

habitus van onze gal (zie fig. 7 en 8) : „Feuilles de l’extrémité de la tige à limbe 

enroulé, tordu, irrégulièrement courbé, épaissi et bossué, souvent coloré de jaune”. 

Het is waarschijnlijk, dat de door Houard (1913) beschreven beschadiging van 

de groeitoppen van G. verum L. eveneens is veroorzaakt door A. silvarum Priesner. 

Volgens de publicatie van Houard (1913) zou Rübsaamen de betreffende gal 

reeds in 1901 hebben gekend. Mani (1964) deelt ter zake mede: „Galis caused 

by Thysanoptera may be said to have been first discovered by Rübsaamen during 

his travels in the Tuchler Heide in 1896—1897. He published interesting accounts 

of several typical galls and other gall-like abnormalities induced by thrips on 

leaves of Galium verum Linn.”. Wij hebben helaas niet kunnen achterhalen in 

welke publicatie Rübsaamen zijn beschrijving van de betreffende gal op Galium 

verum L. heeft gepubliceerd. 

Buhr (1964) noemt een gal van G. crusiata (L.) Scop. en G. verum L., die 

wordt verwekt door een „ungeklärter Blasenfuss”. Uit zijn beschrijving menen wij 

te moeten opmaken, dat wij hier te doen hebben met dezelfde beschadiging als 

veroorzaakt door A. silvarum Priesner: „Die Spitzennahen, jugendlichen Blätter 

sind in verschiedenem Grade gerollt, gedreht, gekrümmt, entfärbt und gelegent¬ 

lich schwach beulig verdickt”. 

Buhr (1964) deelt mede, dat er behalve A. silvarum Priesner nog andere Ana- 
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Fig. 1—4. Anaphothrips euphorbiae Uzel. 1. $ ; 2. $ ; 3. beschadigde planten van Euphorbia 

cyparissias X es ui a (damaged plants of E. cyparissias X esula)\ 4. bovenste aangetaste 
bladeren (uppermost infested leaves). 
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Fig. 5—8. Anaphothrips silvarum Priesner. 5. $ ; 6. $ ; 7. beschadigde planten van Galium 

verum, (damaged plants of G. verum.) ; 8. bovenste aangetaste bladeren (uppermost infested 

leaves). 
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phothrips-soorten op Galium-species zijn aangetroffen: ,,R.H. 1118; H. 7373. 

Missbildung aus Deutschland beschrieben. — Aus CS erwähnt Baudys (1948) 

Anaphothrips obscurus (O. F. Müller) als erreger solcher Deformationen. — Nach 

von Dettingen (1942) finden sich in Deutschland am Labkraut nicht selten auch 

Anaphothrips silvarum Priesner und Thrips tabaci Lindem, sowie Anaphothrips 

sordidus Uzel. Die etwaigen, von allen genannten Physopoden hervorgerufenen 

Deformationen dürften keine Gallen darstellen”. Wat A. silvarum Priesner betreft 

kan deze laatste uitspraak van Buhr betreffende de galvorming, niet door ons 

onderschreven worden; A. obscurus Müller werd door ons in Nederland tot nu 

toe slechts op Gramineae gevonden. Het enige in de collectie van het I.P.O. aan¬ 

wezige Nederlandse exemplaar van A. sordidus Uzel werd aangetroffen op Sola¬ 

num nigrum L. te Heerlen (Mantel, 1964). 

Summary 

In the preceding paper two galls new to the Netherlands are described and 

photographed. One of the galls is caused by Anaphothrips euphorbiae Uzel on 

Euphorbia cyparissias X esula, the other by Anaphothrips silvarum Priesner on 

Galium verum L. 
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Afdeling Zuid-Holland. Voor het komende seizoen zijn de vergaderingen van de afdeling 

in beginsel als volgt vastgesteld. 

Op 25 oktober en 13 december 1967 in Hotel „Terminus”, Stationsplein te Den Haag; 

op 13 maart 1968 in de Rivière-Hal, Diergaarde Blijdorp, te Rotterdam en op een nader te 

bepalen datum in april 1968 in het Museum v. Nat. Historie, Raamsteeg 2, te Leiden. 

Aan de in Zuid-Holland wonende leden zal — voor zover dit nog niet is gebeurd — nog 

een aparte circulaire worden toegezonden. 

I. A. Kaijadoe, afdelingssecretaris. 


