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Bladluizen verheugen zich in het algemeen 
niet in de belangstelling van de natuurlief
hebber. Ze zijn nu eenmaal op het eerste ge
zicht niet zo aantrekkelijk als de meeste 
vlinders en kevers en voor een niet-specialist 
is het niet gemakkelijk om zich enigszins in 
hun buitengewoon grote vormenrijkdom te 
oriënteren. Er bestaan ook nauwelijks popu
laire determineerwerken voor deze groep. 
Toch biedt de levenswijze van vele bladluis-
soorten zoveel interessante bijzonderheden, 
dat het de moeite loont om ze wat nader te 
beschouwen. Ik wil dit doen voor de Appel-
grasluis, Rhopalosiphum insertum, een dier 
dat zonder veel moeite door iedereen kan 
worden waargenomen. Deze bladluis is in 
het voorjaar een gewone verschijning op de 
jonge bladeren van appelbomen, zelfs in 
kleine stadstuintjes. 

Ze overwintert in het eistadium op ruwe 
plaatsen op de stam en de niet te dunne 
takken. De eitjes zijn langwerpig en glim
mend zwart, ongeveer een halve millimeter 
lang en met een zakloep of zelfs veelal met 
het blote oog niet moeilijk te vinden (fig. 1). 
Ze komen vroeg in het voorjaar uit, meestal 
reeds in de tweede helft van maart. In deze 
tijd van het jaar beginnen de appelknoppen 
juist uit te lopen en de jonge luizen verzame
len zich nu op de nog zeer spaarzaam aan
wezige groene delen (fig. 1). Bij een flinke 
aantasting kunnen wel honderd of meer 
jonge luizen zich op zo'n uitlopende knop 
verdringen. Vanzelfsprekend zijn de dieren 
dan uiterst kwetsbaar; regen, hagel en wind 
hebben vrij spel in de nog vrijwel kale bo

men en eisen een hoge tol. Ook nachtvor
sten met ijsvorming zijn vaak fataal. 
Als de jonge bladeren zich beginnen te ont
wikkelen — een fruitteler zegt dat de appel 
zich dan in het muizeoorstadium bevindt — 
hebben de jonge luizen meer beschutting. 
Maar dan worden ze in hun schuilplaatsen 
opgezocht door allerlei roofvijanden zoals 
lieveheersbeestjes en roofwantsen, die ook 
reeds in het vroege voorjaar actief zijn. Door 
al deze factoren is de sterfte zo groot, dat 
er in het algemeen meer dan 950/o van de 
eerste generatie bladluizen (de stammoeders 
of fundatrices) verloren gaat voordat ze aan 
voortplanting toekomen. De resterende 
exemplaren worden meestal van de tweede 
helft van april af volwassen. Ze hebben dan 
vier vervellingen doorgemaakt en zijn flink 

Fig. 1. Jonge appelknop, waarvan het uiter
ste groene deel met pas uitgekomen blad
luizen is bedekt (bovenste pijltje). Bij het 
onderste pijltje zijn drie wintereieren te zien. 
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gegroeid. De volwassen fundatrices zijn al
tijd ongevleugeld. Ze beginnen spoedig na 
de laatste vervelling jongen voort te brengen 
zonder bevrucht te zijn; ze zijn dus vivipaar 
(levendbarend) en parthenogenetisch. De 
jonge luizen van deze tweede generatie 
ondergaan eveneens vier vervellingen; de 
eerste zijn meestal omstreeks half mei vol
wassen. Het zijn weer allemaal wijfjes, doch 
in tegenstelling tot de fundatrices zijn ze in 
het volwassen stadium van vleugels voor
zien. Ze vliegen dan ook van de appel weg 
op zoek naar diverse soorten grassen, waar
op deze bladluissoort het verdere zomer
seizoen zal doorbrengen. Vanaf begin juni is 
de appel in de regel geheel door de Appel-
grasluis verlaten. 

Op het gras beginnen de juist aangekomen 
wijfjes, weer op ongeslachtelijke wijze, jon
gen voort te brengen. Als die volwassen zijn 
brengen ze op hun beurt, weer op dezelfde 
manier, een nieuwe generatie voort. Op deze 
wijze kunnen tot ongeveer 12 opeenvolgende 
generaties op gras voorkomen, gedeeltelijk 
uit ongevleugelden en gedeeltelijk uit ge-
vleugelden bestaande. De laatste kunnen 
zich naar verder gelegen grasplanten ver
spreiden. 
Nu gebeurt er in het najaar iets opmerke
lijks. In de loop van september en oktober 
ontstaan er op het gras gevleugelde wijfjes 
die niet naar andere grasplanten vliegen, 
doch die „terugmigreren" naar appel. Op de 
onderzijde van de appelbladeren brengen ze 
weer vrouwelijke bladluizen voort die er nog
al anders uitzien dan de vormen die we tot nu 
toe ontmoet hebben. Deze zijn eveneens na 
vier vervellingen volwassen en dan geelach
tig, vrij klein en ongevleugeld. Een opmer
kelijke aanpassing is dat deze bladluizen op
groeien op oude, vaak reeds vergelende bla
deren; op jonge frisse bladeren zouden ze 
zich niet eens kunnen ontwikkelen. De beide 
voorjaarsgeneraties kunnen daarentegen al-

Fig. 2. Wijfje van Monoctonus cerasi, dat 
bezig is een ei in een Appel-grasluis te leg
gen. De bladluis is een niet-volwassen sta
dium van de tweede generatie, te zien aan de 
vleugelaanleg. Lengte van de sluipwesp ca. 2 
mm. 

leen op frisse, flink groeiende bladeren tot 
ontwikkeling komen. 
Tegen de tijd dat de luizen aan de onder
kant van de vergelende bladeren volwassen 
zijn, is er op het gras weer een andere vorm 
ontstaan, nl. de mannetjes. Deze zijn gevleu
geld en vliegen naar de appel, waar ze de 
juist genoemde kleine gele vleugelloze wijf
jes bevruchten. Deze wijfjes verlaten, zodra 
ze volwassen zijn, de bladeren en begeven 
zich dan naar de takken; vele worden pas 
bevrucht als ze reeds over de takken en de 
stam lopen. Ze zijn, in tegenstelling tot alle 
vorige generaties, niet levendbarend, doch 
leggen eieren, die op de stam en takken wor
den afgezet, veelal drie a vier per wijfje. De 
eierleggende wijfjes worden oviparen ge
noemd. Deze wijfjes vormen met de man
netjes in de reeks van de diverse generaties 
van de Appel-grasluis de enige die zich ge
slachtelijk voortplant. Geslachtelijke voort
planting en ei-afzetting komt bij deze blad
luissoort, evenals bij vele andere bladluizen, 
dus slechts eenmaal per seizoen voor, als 
regel in het najaar. De eieren worden „win
tereieren" genoemd; zij vormen, zoals de 
naam reeds aangeeft, het stadium waarin de 
soort overwintert. Zo is dus de ingewikkelde 
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levenskringloop van de Appel-grasluis ge
sloten. 
Er moet nog worden vermeld dat behalve 
appel ook andere Pomoideae (peer, lijster
bes, meidoorn) als primaire waardplanten 
voor de Appel-grasluis kunnen dienen; op 
appel is ze evenwel blijkbaar vaak bijzonder 
talrijk. 

Onder de vele vijanden van de Appel-gras
luis bevindt zich een klein sluipwespje, 
Monoctonus cerasi (Marsh.), dat zijn eieren 
in de bladluizen legt. Het is reeds vroeg in 
het voorjaar aanwezig. Eind maart kunnen 
we het wijfje al over de uitlopende knoppen 
zien lopen op zoek naar jonge bladluizen. 
Komt een bladluis binnen haar bereik, dan 
betrommelt ze deze met haar sprieten. Daar
na buigt ze het achterlijf naar voren tussen 
haar poten door en prikt met haar legboor 
door de huid van de luis heen en legt zo een 
ei in de lichaamsholte van de luis (fig. 2). 
Het ei komt spoedig uit en de jonge sluip-
wesplarve begint nu haar gastheer van bin
nen uit te consumeren en wel eerst de min
der vitale delen. Pas tegen de tijd dat de 
sluipwesplarve volwassen is en vrijwel de 
gehele bladluis van binnen opvult, sterft 
deze laatste. De bladluis krijgt dan een op
geblazen uiterlijk met een harde, goudbruine 
huid. De bladluis is dan een zogenaamde 
mummie geworden. Zulke appel-grasluis-
mummies zijn in het voorjaar gemakkelijk 
op de bladeren tussen de levende licht- en 
donkergroen overlangs gestreepte Appel-
grasluizen te vinden, de eerste reeds in de 
tweede helft van april. 
De sluipwesplarve verpopt zich binnen de 
mummie en vanaf de eerste helft van mei 
verschijnen de sluipwespjes van de tweede 
generatie. Het diertje knaagt een rond 
schijfje uit het achtereinde van de mummie, 
waardoor de uitkruipopening ontstaat (fig. 
3). Als de eerste sluipwespjes van de tweede 
generatie uitkomen, zijn die van de eerste 

Fig. 3. Mummie van de Appel-grasluis (fun-
datrix), door de sluipwesp verlaten. Lengte 
van de mummie ca. IVi mm. 

generatie reeds dood. In wezen parasiteert 
de eerste generatie sluipwespjes op de eerste 
generatie bladluizen (fundatrices), de tweede 
op de tweede generatie bladluizen. Over het 
algemeen is het parasiteringspercentage van 
beide bladluisgeneraties niet hoog. Dit para
siteringspercentage wordt bepaald door een 
monster bladluizen door sectie onder een 
binoculaire loep op eieren en larven van de 
sluipwesp te onderzoeken. Tegen het einde 
van mei stijgt de parasitering evenwel snel. 
Dit komt niet zo zeer door de bijzondere 
activiteit van de sluipwesp, dan wel door
dat in de tweede helft van mei hoe langer 
hoe meer luizen naar grassen verdwijnen en 
de vele sluipwespen zich dan op de over
blijvende bladluislarven concentreren; ge
vleugelde luizen worden nooit geparasiteerd. 
We hebben in de tweede helft van mei wel 
eens een parasitering van 90% waargeno
men. 

Wat gebeurt er nu met de sluipwesp als in 
het verdere zomerseizoen geen Appel-
grasluizen meer op appel aanwezig zijn? We 
zouden ons kunnen indenken dat de sluip
wesp met de bladluizen mee naar het gras 
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Fig. 4. Diagram van de ontwikkeling van de diverse generaties van de Appel-grasluis en 
van de Appel-grasluissluipwesp. 

migreert. Ook zouden we ons kunnen voor
stellen dat ze op een andere bladluis op 
appel overgaat. Geen van beide veronder
stellingen blijkt evenwel juist te zijn. Uit 
onderzoek bleek dat de volwassen sluip-
wesplarven, afkomstig van de tweede gene
ratie sluipwespjes, in een soort rusttoestand 
overgaan die we diapauze noemen. De vol
wassen larven blijven gedurende de hele 
zomer in deze rusttoestand binnen de mum
mies op appel. We zouden nu verwachten 
dat de sluipwespjes pas het volgend voor
jaar te voorschijn komen als er weer jonge 
luizen op de appelknoppen zijn. Het blijkt 
evenwel dat een deel van de sluipwespen 
reeds in september en oktober uitkomt, juist 
in de tijd dat de oviparen op appel aanwezig 
zijn. Deze eierleggende bladluiswijfjes wor
den nu het slachtoffer van de in het najaar 
uitkomende sluipwespjes. In het najaar van 
1967 namen we op diverse plaatsen in ons 
land een parasitering van ruim 5 0 % waar. 
Dit betekent ook dat de sluipwesp in het na

jaar wel degelijk enig nuttig effect kan sor
teren! Het jaar 1967 bleek evenwel in dit 
opzicht een uitzondering te zijn; in de daar
op volgende jaren was de parasitering in de 
herfst meestal belangrijk geringer. 
In bijgaand diagram (fig. 4) zijn levens
kringloop van bladluis en sluipwesp schema
tisch weergegeven. Beide dieren blijken, wat 
hun verschijningsperioden in het veld be
treft, zo goed met elkaar overeen te stem
men dat men niet aan de indruk ontkomt 
dat de sluipwesp Monoctonus cerasi buiten
gewoon goed aan haar gastheer, de Appel-
grasluis, is aangepast. Daarom wekt het wel 
enige verbazing dat dezelfde sluipwesp ook 
als parasiet van de Ligusterluis, Myzus 
ligustri, wordt opgegeven. Deze bladluis be
hoort op Wilde liguster, Ligustrum vulgare, 
thuis, doch komt in mijn tuin te Bennekom 
gedurende een groot deel van de zomer ook 
veel voor op de Haagliguster, Ligustrum 
ovalifolium. Ze is binnen de groep van de 
bladluizen niet nauw met de Appel-grasluis 
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verwant. Ik heb de parasiet in juni en juli 
volop uit de mummies van de Ligusterluis 
gekweekt. In die periode bevindt zich de 
parasiet van de Appel-grasluis in diapauze. 
Twee wereldspecialisten in de bladluissluip-
wespen (Aphidiidae) hebben geen enkel uit
wendig verschil kunnen ontdekken tussen de 
sluipwesp van de Appel-grasluis en die van 

De Rivierdonderpad is een kleine, al naar de 
omstandigheden maximaal 10-18 cm lange 
vis met een zeer karakteristiek uiterlijk. 
Het lichaam is naar voren verbreed en af
geplat, de kop is eveneens plat en breed met 
een brede bek, de ogen zijn boven op de 
kop geplaatst en de kieuwdeksels bezitten 
een naar boven gebogen stekel; de borst
vinnen zijn groot en vlak uitgespreid en de 
beide buikvinnen staan dicht bijeen ver naar 
voren op de hoogte van de borstvinnen in
geplant. Behalve langs de zijlijn is het 
lichaam onbeschubd, doch wordt beschermd 
door schilden en stekels. Een zwemblaas 
ontbreekt. 

De Rivierdonderpad is een bodemvis van 
stromende wateren en heldere meren. 
Omtrent de tegenwoordige stand en ver
spreiding in ons land is weinig bekend. 
Vangsten tot nu toe wijzen op een voorkeur 
voor zuurstofrijk water met een steenachtige 
bodem, waar de vegetatie aan en in het 
water schaars is. 

Bij de inventarisatie vonden wij (Van der 
Veer, Kant en ik) de soort in matig-eutrofe 
en eutrofe, zowel zoete als brakke wateren. 
In de beken van de provincie Utrecht wer
den geen Rivierdonderpadden meer aange
troffen. Vangsten aan ondiepe oevers van 

de Ligusterluis. Toch lijkt het bij een der
mate groot verschil in levenswijze aanneme
lijk dat hier sprake van twee verschillende 
soorten moet zijn. Zorgvuldige kweek- en 
kruisingsproeven zouden misschien een op
lossing van dit probleem kunnen brengen. In 
elk geval is het laatste woord hierover nog 
niet gesproken. 

een matig-eutrofe laagveenplas — met een 
rijke vegetatie van Groot nimfkruid (Najas 
marina) —, die duidelijke tekenen van 
windwerking vertonen (d.w.z. goed door-
lucht worden) en met stenen verstevigd zijn 
(fig. 2), leverden echter aanzienlijke aantal
len Rivierdonderpadden op. Deze plaatsen 
bleken overigens arm aan vissoorten. Ook 
aan de verstevigde oevers van andere plas-

Fig. 1. Rivierdonderpad. De platte kop met 
de hooggeplaatste ogen en de grote, vlak 
uitgespreide borstvinnen zijn goed zichtbaar. 
Foto F. van Ommen. 

Een en ander over de Rivierdonderpad 
(Cottus gobio) 

F. VAN OMMEN. 
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