de nederlandse biodiversiteit

Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ Insecta (subklasse) ▶ Hemiptera (orde) ▶ Sternorrhyncha (suborde) ▶ Psylloidea (superfamilie)

PSYLLOIDEA - BLADVLOOIEN
C.F.M. (Kees) den Bieman

Zeer kleine (1,5-5 mm) snavelinsecten met min of meer vliezige vleugels. Ze kunnen springen met hun goed ontwikkelde poten. Ze zuigen plantensap (floëem) en hebben vaak
een sterke waardplantbinding. Alle soorten leven terrestrisch.
Cyclus
Bladvlooien hebben een geslachtelijke voortplanting, waarbij de eieren in plantenweefsel worden afgezet. Een enkele
soort heeft deels een parthenogenetische levenswijze (nokkala et al. 2007). Er zijn vijf onvolwassen stadia; de nimfen
zijn meestal vrijlevend, maar bevinden zich soms in gallen.
Het merendeel van de soorten heeft één generatie per jaar.
De overwintering vindt bij enkele soorten plaats in het
eistadium (bijvoorbeeld Psylla-soorten, Cacopsylla mali en
C. peregrina), of in een larvaal stadium (Strophingia). Bij
de meeste soorten overwintert juist het volwassen dier,
meestal is de winterwaard een andere plant dan die waar
de eieren in worden afgezet. Enkele soorten blijven in de
winter op hun waardplant (bijvoorbeeld Cacopsylla pyri
cola).
▼
Psylla alni
▶▶
Gal van russenbladvlo
Livia juncorum

Ecologie
Bladvlooien zijn strikt fytofage plantensapzuigers die vaak
gespecialiseerd zijn op één of enkele plantensoorten. Het
merendeel leeft als nimf bovengronds, maar enkele soorten
zuigen juist aan wortels. Uit Nederland wordt van 17 soor-

nederland 61 gevestigd (waarvan 3 exoten), nog 20 verwacht
wereld ca. 2600 beschreven

ten gerapporteerd dat ze plantengallen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn de russenbladvlo Livia junci op veel
Juncus-soorten, de gewone essenbladvlo Psyllopsis fraxini op
es, de buxusbladvlo Psylla buxi op buxus en de laurierbladvlo Trioza alacris op laurierstruiken in tuinen. Een aantal
soorten is schadelijk in de landbouw door het zuigen aan
bladeren van onder andere appel (Cacopsylla mali), peer
(Cacopsylla pyri, C. pyrisuga en C. pyricola) en olijfwilg
(Cacopsylla fulguralis) of door het veroorzaken van plantengallen op bijvoorbeeld buxus en laurier.
Diversiteit
Wereldwijd zijn ongeveer 2600 soorten beschreven (labina
et al. 2007). In Nederland zijn 61 gevestigde soorten bekend,
waaronder drie exoten (blöte 1926, C.F.M. den Bieman
pers. obs.).
Voorkomen
Bladvlooien worden in Nederland vrijwel niet bestudeerd.
Het is daarom niet mogelijk om iets te zeggen over patronen in diversiteit, talrijkheid, en over veranderingen. Gezien de toename van transporten van plantenmateriaal, mag
verwacht worden dat meer schadelijke soorten ons land
weten te bereiken (C.F.M. den Bieman pers. obs.).
Determinatie
ossiannilsson 1992, docters van leeuwen 2009.

Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Hexapoda (klasse) ▶ Insecta (subklasse) ▶ Hemiptera (orde) ▶ Sternorrhyncha (suborde) ▶ Aleyrodoidea (superfamilie)

ALEYRODOIDEA - WITTEVLIEGEN
Maurice G.M. Jansen

Kleine motachtige snavelinsecten met een spanwijdte tot
3 mm. Deze diertjes zijn bedekt met een witte, wasachtige
afscheiding. Nimfen hebben, behalve het eerste stadium,
geen poten en voelsprieten. De nimfen leven vastgehecht
op de voedselplant. In tegenstelling tot de meeste andere
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nederland 11 gevestigd (waarvan 2 exoten), nog 3 verwacht
wereld 1556 beschreven

groepen is de taxonomie van wittevliegen vrijwel geheel
gebaseerd op beschrijvingen van het laatste nimfstadium,
dat ook wel popstadium wordt genoemd. Tijdens een deel
van dit popstadium wordt geen sap gezogen. Alle soorten
leven terrestrisch.

