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1.

INLEIDING

De galmug Giraudiella inclusa Gir. komt uitsluitend op riet voor (Phragmites
communis Trin). Zowel op hoofd als ~p zijstengels legt het 9 eieren (Giraud
1863). De uit de eieren komende larven zorgen er elk voor dat door groei van
cellen naar binnen toe een gal ontstaat, zodanig dat deze aan de binnenkant van
de stengel komt te 1 iggen (de door de groei ontstane inzinking wordt aan de
buitenkant van de stengel gesloten). In een artikel in Hidrobiologia (Mook 1971)
komt naar voren dat de aantasting van het riet door de mug groter is naarmate
de stengels dikker zijn, zowel in een terrein met een kleine gemiddelde stengel
diameter (een droog terrein) als in een terrein met een grote gemiddelde sten
geldiameter (een nat terrein).

2. VRAAGSTELLING

Bestaat er een verschil in aantasting door de galmug G. inclusa bij rietsten
gels van verschillende dikte en zoja, door welke factoren wordt dit verschil in
aantasting bepaald?

In verband met de vraagstel 1 ing zal ook bekeken worden:
- De biologie van de galmug en enkele van de parasieten.
- De relatie tussen de galmug en haar parasieten.

3. MATERIAAL EN METHODEN

3.1. Het onderzoekterrein

In de sinds 1968 drooggevallen Z. Flevopolder werd riet uitgezaaid waardoor
spoedig grote rietvelden ontstonden. Het 1.0.0. doet sinds 1971 onderzoek op een
rietproefveld, N17 (zie fig. 1 en 2 achterin). Dit kavel N17 is als volgt onder
verdeeld:

Behande 1 ing van het riet Variatie in grondwaterstand 1 maart- 1 november

+10/+20 cm -10/-70 cm -40/-90 cm
Branden ('s winters) Nat branden Dras branden Droog branden
Maaien ('s winters) Nat maaien Dras maaien Droog maaien
Onbehandeld Nat onbeh. Dras onbeh. Droog onbeh.

Natte terreintjes hebben een grotere gemiddelde stengeldiameter dan droge ter
reintjes. Er zijn voor het onderzoek twee terreintjes nodig die significant ver
schi llen in gemiddelde stengeldiameter. In onbehandeld en branden bl ijken weinig
gallen te zitten. Alleen in nat maaien zijn veel gal len (het percentage aangetaste
stengels bedraagt + 20%). In droog maaien zijn helaas weinig gallen (percentage
aangetaste stengel~ bedraagt ~ 4%). Daarom wordt alleen in nat maaien gezocht
naar twee terreintjes die significant verschil len in gemiddelde stengeldiameter.
Deze worden ook gevonden: het ene terreintje is de vorige zomer enkele malen ge
maaid. Als gevolg hiervan zijn de stengels gemiddeld significant dunner dan de
stengels van de omringende terreintjes (deze zijn al leen afgelopen winter één
keer gemaaid). Het andere terreintje is één van de bovengenoemde omringende ter
reintjes. (Afgezien van het diameter verschil van de stengels zul len de verschil
len tussen deze terreintjes niet extreem groot zijn; van belang als je de terrein
tjes vergel ijken wi 1t ) .

3.2. Het meten van de stengeldikte.

Als stengeldikte wordt genomen de dikte die de stengel aan de basis heeft.
Dit wordt gedaan omdat de diameter van de stengelbasis het gehele seizoen con
stant blijft. In de winter krimpt de stengeldiameter gemiddeld + 10% (Haslam 1968).
De stengels zijn in de volgende dikteklassen onderverdeeld:



dikteklasse
1
2
3
11

11

9

2.

basisdiameter (in mm)
0,0"1,4
1 , 5-2,4
2,5-3,4

'1

11

8,5-9,4

Omdat de mug bovenin de stengels legt (en dan nog voornameI ijk in de bovenste 5
internodia (zie blz.4 ) is het van belang dat de diameter van de basis van de sten
gel een goede correlatie vertoont met de diameter bovenaan de stengel. Het gaat er
tenslotte om hoe de mug stengels van verschillende dikte aantast. Als men de dia
meter onderaan de stengel als de stengeldikte beschouwt, gebruikt men als ware
deze dikte als maatstaf voor de dikte van het internodium waarin de mug legt. Als
dikte bovenaan de stengel wordt genomen de basisdiameter van het 5e internodium
van boven. Dit is alleen van augustusmonsters bekend. Deze diameter wordt gecor
releerd met de basisdiameter van de stengel (zie tabellen fig. 5 t/m 10). De
correlatie is zeer goed. Omdat de regressie-coëfficient misschien 'verschuift in
de loop van het seizoen, wordt voor de aangetaste stengels van juni de correlatie
basisdiameter-diameter aangetast internodium bekeken. Ook hier is de correlatie
zeer goed (tabel 1, fig. 11), terwij I bij de junimonsters juist meer spreiding
verwacht wordt: hier zijn alle aangetaste internodia genomen, bij de augustus
monstel-s alleen 5e internodia van boven. De regressie-coëfficient is niet verscho
ven (zie fig. 5 t/m 25).

Men kan dus de dikte die de stengel aan de basis heeft gebruiken als maatstaf
voor de dikte van het internodium waarin de mug legt.

3.3. Het vangen van de muggen

Om vast te kunnen stellen of de mug al aanwezig is worden van af half mei in de
twee terreintjes diverse vallen opgesteld:
1) Diverse gele vangbakken (standaardgele bakken van het bladluizenonderzoek) .
2) Malaisevallen.
3) Kleefvallen ("Stickyt ra ps", zie Southwood 1966). Deze kleefvallen bestaan in

dit geval uit grijze plastic kokers van 30 cm lang en met een diameter van
12,5 cm. Ze worden omwikkeld met helder polyetheen en ingesmeerd met zogenaamde
rupsenl ijm. De kokers zijn aan Tonkinstokken bevestigd, deze stokken staan
midden in het riet. Om te voorkomen dat insecten die bI ijven kleven beschadigd
worden (doordat het riet tegen de kokers kan slaan) worden kokers van kippegaas
over de stokken + kokers geschoven. Dit voldoet uitstekend. Vastklevende in
secten zijn met behulp van een loep (10x) goed te herkennen.

4) Tussen twee ijzeren palen worden repen helder polyetheen gespannen (120x30 cm),
ingesmeerd met rupsen I ijm. Deze repen zijn zowel tussen het riet als boven de
toppen van het riet gespannen.

\/angresultaten:
1) en 2) Noch in de gele vangbakken, noch in de malaisevallen worden muggen aan

getroffen.
3) Op de kokers worden wel muggen aangetroffen, alleen niet boven de toppen van

het riet. Deze kokers kunnen gebruikt worden om ,de v l ieghoogte van de mug en
enkele van de parasieten vast te stellen. Dan moeten de kokers op bepaalde
afstanden van elkaar aan de stokken bevestigd zijn:
In het terreintje nat maaien, grote gemiddelde stengeldiameter (Nat Hoog) zijn
vijf kokers per Tonkinstok. De bovenste koker bevindt zich aanvankeI ijk boven
de toppen van het riet, vanaf ongeveer augustus echter in/boven de toppen van
het riet. Het riet groeide hard en kwam boven de 245 cm (de lengte van de
Tonkinstok boven de grond). De onderste koker bevindt zich ongeveer 40 cm boven
de grond (vanuit het midden van de koker gemeten. De drie andere kokers zitten
el- tussenin.
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In het terreintje nat maaien, kleine gemiddelde diameter (Nat Laag) zIJn drie
kokers per Tonkinstok. De bovenste bevindt zich eerst in de toppen van het riet,
vanaf augustus nog verder in de toppen van het riet. Eind augustus werd een
vierde koker toegevoegd die boven de toppen van het riet kwam. De onderste koker
bevindt zich 40 cm boven de grond (vanuit het midden van de koker gemeten). De
derde zit er tussenin.
De kokers worden voortdurend aangepast aan de hoogte van het riet. Er wordt
naar gestreefd ze ter hoogte van hetzelfde internodium te houden. Omdat de
stengels verschillend van lengte zijn kan dit nooit meer dan een globale
schatting zijn:

Nat Hoog: koker plaats van de koker (globaal) uitgedrukt in aantal
internodia vanaf de top

1 in/boven de toppen van het riet
2 t.h.v. 2e/4e internodium
3 t.h.v. 5e17e 11

4 t.h.v. Se/l0e 11

5 40 cm boven de grond (vanuit het midden van de koker
gemeten)

Nat Laag koker plaats van de koker (globaal) uitgedrukt in aantal
internodia vanaf de top

x
o boven de toppen van het riet
1 in de toppen van het riet
2 t.h.v. 3e/6e internodium
3 40 cm boven de grond (vanuit het midden van de koker

gemeten

De stokken + kokers staan midden in het riet en hebben een onderl inge afstand
van ongeveer vijf meter.
Ongeveer om de week wordt genoteerd welke en hoeveel insecten op elke koker
gevangen zijn.
Tevens kan men deze kokers gebruiken om het aantal generaties te bepalen en de
datum waarop ze zich manifesteren. In dat geval neemt men de aantallen gevangen
muggen of parasieten van alle kokers samen per veld en per datum en vergel ijkt
de data.

4) Op deze repen worden al leen tussen het riet muggen gevangen, boven het riet
wordt niets gevangen. Omdat het riet tegen de repen slaat en de wind er teveel
vat op heeft worden ze verder niet gebruikt.

3.4. Het meten van de aantasting

Om de aantasting van het riet door de mug te bepalen moeten rietmonsters ge
nomen worden. Een raamwerk van 0,25 m2 is hiervoor aanwezig. In elk terreintje
wordt op bepaalde data een fl ink aantal monsters van 0,25 m2 genomen. Er wordt
midden in het rietveld gemonsterd, op een gedeelte waarvan de begroei ing homogeen
I ijkt. De monsters worden iets verspreid over het veldje genomen. De afstand tus
sen twee monsters bedraagt dan 2 m, dus met een fl ink aantal monsters zit men al
gauw op een uiterste afstand van 9 m. De monsters van 0,25 m2 worden voor elk ter
rein en elke datum samengenomen tot één groot monster. Gemonsterd wordt op de
volgende tijdstippen:
1) Begin jul i 1973, voor het bepalen van de galverdel ing over de stengels en de

stengeldikteverdel ing.
2) Eind jul i 1973, voor het bepalen van de galverdel ing over de stengels, de sten

geldikteverdel ing en voor het uitkweken van de gallen.

x koker 0 werd pas later aangebracht.



afkortingen:
Nat laag riet = NL
nat maaien = n
droog maaien = d

3) Eind augustus, voor de stengeldikteverdel ing en het bepalen van het oppervlak
van de bovenste vijf internodia.

4) Verder wordt gebruik gemaakt van in maart 1973 genomen monsters (oude stengels
van vo ri g j aa r ) voo r de ga 1ve rde 1i ng ove r de s tenge 1s, de s tenge 1dik teve rde 1i ng
en voor het uitkweken van de gallen.
Half juni 1973 werden alleen aangetaste stengels gezocht voor algemene waarne
mingen aan de gallen.

In tabellen en grafieken en hier en daar in de tekst zal gebruik worden ge-
maakt van de volgende
Nat hoog riet NH
Maart = M
Ha 1f Jul i = ~ J
Eind Jul i = e J

4. ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE BIOLOGIE VAN DE MUG

In de inleiding werden al enkele aspecten betreffende de biologie van de mug
besproken. Er zijn, afhankel ijk van het kl imaat ter plaatse, 1,2 of 3 generaties
per jaar (Erdös 1961). Zoals op blz. 3 vermeld wordt zijn in dit onderzoek ook
muggen gevangen om de opeenvolging van generaties te signaleren. Voor iedere da
tum worden de aantallen muggen van al Ie kokers per veld samengenomen. Het resul
taat staat in tabel 2 en 3 en fig. 12 en 13. Zowel voor NH als NL geldt (aange
nomen dat elke piek een nieuwe generatie voorstelt):
- De eerste generatie vI iegt van half juni tot begin jul i.
- De tweede generatie vI iegt van 28-7 tot 6-8.
- De derde generatie muggen vI iegt omstreeks 27-8, dit is een gedeeltel ijke derde

generatie, de meeste gallen van de tweede generatie overwinteren (in het veld
zijn omstreeks eind september de meeste gallen vol en slechts weinig leeg).

Het 9 legt eieren onderin een internodium door de legbuis tussen stengel en
bladschede te doorboren, meestal op een beschadigd plekje (eigen waarnemingen
(zie blz. 9 ). Tevens worden de stengels bijna uitsluitend bovenin aangetast:
Uit eigen waarnemingen bI ijkt dat voornameI ijk de bovenste 5 internodia worden
aangetast gedurende de v l iegperiode van de mug, zowel in NH als NL.
Uit het jaarverslag van het 1.0.0., 1970 komt naar voren dat de stengels voorna
meI ijk bovenin worden aangetast.
De v l ieghoogte van de mug: uit tabel 2 en 3 b l ijkt dat zowel in NH als in NL de
mug vrij hoog v l iegt. In NH 1igt de piek bij koker 3 (dus 5e17e internodium van
boven), in NL bij koker 2 (dus 3e/6e internodium van boven). In NH v l iegen de
muggen lager dan in NL. Boven het riet wordt niet gevlogen (zie blz. 2 ). Dat
voornameI ijk bovenin een stengel en onderin een internodium aantasting plaats vindt
heeft waarschijnl ijk te maken met het feit dat zich daar het jonge en zich nog
strekkende en delende weefsel bevindt. Hetzelfde doet zich voor bij de tarwesten
gelgalmug Haplodiplosis eguestris Wagn. (zie o.a. de Clercq 1967 en de Clercq &
D'Heerde 1966). Ook kan het zijn dat de bladschedes van deze stengeldelen gemak
keI ijker te doorboren zijn (ze zijn relatief soepeler en vochtiger dan andere
stengeldejen).

De vI ieghoogte van de mug en het voornameI ijk aangetast zijn van deze stengel
delen houden mogel ijk verband met elkaar. Dit is een meer evolutionistisch vraag
stuk, ik ga er hier niet verder op in.

De larven verspreiden zich over het internodium waarin de eieren gelegd zijn
en komen ook niet verder dan dat internodium (eigen waarnemingen). Per gal komt
gewoonl ijk één larf voor (Gi raud 1863). Als van een rietstengel meerdere internodia
zijn aangetast is steeds in elk zoln internodium de leeftijd van de daarin voor
komende gallen anders dan de leeftijd van de gallen in de andere internodia (te
zien aan de gallen van de junimonsters) , ook als het aan elkaar grenzende inter
nodia betreft. Deze internodia moeten door afzonderl ijke muggen zijn aangetast.
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In de rest van het verslag wordt de derde generatie niet meer genoemd, omdat
alleen aan de 1e en 2e generatie waarnemingen verricht zijn.

5. ENKELE ALGEMENE GEGEVENS OVER HET RIET

Deze gegevens zijn voornameI ijk ontleend aan artikelen van Haslam (1967, 1968,
1969).

Rhizomen van riet vormen in de herfst veel en in de winter hoe langer hoe min
der knoppen. De herfstknoppen hebben over het algemeen een grotere diameter dan de
winterknoppen, I iggen dichter aan de oppervlakte en komen derhalve in het voorjaar
het eerste uit. De diameter van de stengel wordt geheel door de diameter van de
knop bepaald, de lengte door nog vele andere, voornameI ijk uitwendige, factoren.
De winterknoppen I iggen dieper onder het oppervlak, komen later uit en hebben een
kleinere diameter, ze leveren dus dunnere stengels. Bovendien kunnen in de zomer
ook knoppen gevormd worden die diezelfde zomer nog uitkomen (zogenaamde zomerknop
pen) . Deze zijn breder dan de winterknoppen, maar smal Ier dan de herfstknoppen.
Het verloop van de groei van een rietstengel is als volgt: eerst een snelle groei
fase, daarna een langzamer groeifase tot de pluim zich gaat vormen (van ongeveer
half augustus tot eind augustus). In fig. 3 is de duur van de snelle groeifase aan
gegeven voor stengels van diverse dikte, tevens voor verschillende gedeelten van
het seizoen.

Het is duidel ijk dat dikkere stengels een langere snelle groeifase hebben dan
dunnere, en dat eerder uitkomende stengels een langere snelle groeifase hebben dan
later uitkomende stengels. Verder is bekend dat dikke stengels in de snelle groei
fase meer groeiende internodia hebben dan dunnere stengels (bij een stengeldikte
van 8 mm: 3 á 4 groeiende internodia, bij een stengeldikte van 5 mm: 2 á 3 groeien
de internodia). Daar de herfstknoppen het eerst uitkomen, daarna de winterknoppen
en tenslotte de zomerknoppen, neemt de gemiddelde stengeldiameter in de loop van
het seizoen eerst af en daarna (onder invloed van de zomerknoppen) weer langzaam toe.
Tussen verschillende klonen van een rietveld kunnen grote verschillen zitten in
tijdstip van uitkomen van de knoppen, gemiddelde stengeldiameter en verdere hoeda
nigheden. Over het algemeen echter zijn verschillen tussen rietvelden ten gevolge
van verschillende behandel ing (branden, maaien e.d.) groter dan de verschillen
tussen klonen.

6. AANTALSSCHOMMELINGEN VAN DE MUG IN RELATIE TOT DE GROEI VAN HET RIET

Het verloop van de gemiddelde diameter van de stengels in de loop van het seizoen
bI ijkt uit tabel 7. De gemiddelde stengeldiameter neemt af van half tot eind jul i
en daarna neemt hij langzaam weer toe. Uit de gegevens over de generatiewissel ing
van de mug, de groei van het riet en het verloop van de diameter van de stengels is
het volgende op te maken:
Ten tijde dat de eerste generatie legt zijn alle stengels in een snel Ie groeifase,
en ten tijde dat de tweede generatie legt al leen late, dikke stengels. Als het van
belang zou zijn dat de stengeldelen waarin gelegd wordt nog groeiend zijn (blz. 11
zou dit betekenen dat voor de eerste generatie al Ie stengels geschikt zijn om in
te leggen, en voor de tweede generatie al leen late dikke stengels. Helaas is dit
niet na te gaan voor de monsters van half en eind jul i (overwinterende 2e generatie
erg klein: 6% aantasting). Voor de maartmonsters (oude stengels van vorig jaar) is
het wel na te gaan, maar het bovengenoemde verschijnsel bleek zich niet voor te doen.

Ten tijde van de bemonsteringen is de samenstel I ing van het riet anders dan ten
tijde van de leg (in ieder geval voor de monsters van half en eind jul i). Voor een
deel kan het verschil in gemiddelde diameter (blz. 5 ) tussen de verschillende
monsterdata op toeval berusten (er zijn grote verschillen in een veld, ook in stuk
ken die aan elkaar grenzen). Voor een ander deel kan het de op blz. 5 vermelde oor
zaak hebben. Voor juni heb ik helaas geen gegevens over de gemiddelde stengeldia
meter in de beide terreintjes, wel zijn er gegevens beschikbaar van van der Toorn
(1.0.0.) over juni van nat branden en droog branden. Hieruit bI ijkt dat tussen half
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juni en begin jul i nauwel ijks verschuivingen in gemiddelde stengeldiameter plaats
vinden. Nat branden is ongeveer vergel ijkbaar met NH, droog branden met NL. Hier
bij moet wel opgemerkt worden:
1) De monsters uit nat en droog branden behelzen kleinere aantallen dan miJn mon

sters. Kleine aantallen geven over het algemeen nog grotere schommel ingen.
2) Er is soms grote variatie tussen verschil lende klonen (blz. 5 ). Het is niet

waarschijnl ijk dat NL en droog branden of NH en nat branden van dezelfde kloon
afkomstig zijn.

3) NH en NL zijn gemaaid, nat en droog branden gebrand. Branden heeft op een veld
een heel ander effect dan maaien.

Uit de eigen monsters bl ijkt dat er van begin tot eind jul i voornamel ijk dunne
stengels bijkomen. Deze worden wel in het monster van eind jul i meegeteld, maar
kunnen nooit belegd zijn.

7. GALVERDELING

7. 1. Is er een bepaa 1de ga 1ve rde 1i ng ?

De rietmonsters worden onderzocht, gekeken wordt of er een bepaqlde galverdel ing
is over de diverse stengeldiktes. Van de maartmonsters is alleen de tweede genera
tie (dwz. de tweede generatie van het vorige jaar) genomen (de eerste generatie was
te klein), in de andere monsters is al leen de eerste generatie (van dit jaar) aan
wezig. Zie voor de galverdel ing tabel 5,6 en 7, en figuren 14,15 en 16.
De verklaring van enkele termen:
a) Percentuele frequentie stengels = de verdel ing van het totaal aantal stengels

over de diverse diameterklassen.
b) Percentuele frequentie aangetaste stengels = de verdel ing van het totaal aange

taste stengels over de diverse diameterklassen. Een stengel die bijvoorbeeld 2x
aangetast is wordt hierbij aangemerkt als 2 aangetaste stengels, daar hij altijd
door twee muggen, onafhankelijk van elkaar, is bezocht (zie blz. 4 ).

c) Fractie aangetaste stengels het percentage aangetaste stengels per diameterklas-
se.

Uit de grafieken bl ijkt dat er sprake is van een bepaalde galverdel ing over de
stengels. Opmerkel ijk is dat de frequentieverdel ing van de aangetaste stengels ver
schoven is naar rechts in ieder monster ten opzichte van de frequentieverdel ing
van de stengels (als er geen bepaalde galverdel ing zou zijn zouden ze moeten samen
vallen). Is deze verschuiving significant? Om dit snel te kunnen toetsen wordt aan
de hand van de aantallen stengels per stengeldikteklasse bepaald wat de gemiddelde
dikte van de aangetaste stengels ongeveer is en wat de gemiddelde dikte van de niet
aangetaste stengels ongeveer is. Hierbij moet om statistische redenen alléén het
aantal aangetaste stengels worden genomen en mag geen rekening worden gehouden met
het feit dat een op meerdere plekken aangetaste stengel als meerdere aangetaste sten
gels geldt. In de rest van het verslag mag dit verder wel worden aangehouden. De
resultaten zijn vermeld in tabel 8 en 9. Alvorens de gemiddelden aan elkaar te toet
sen moet eerst bekend zijn of de varianties significant verschillen. Men kan de
varianties twee aan twee toetsen met een F-toets. Dit levert soms niet, soms wel
een significant verschil op, maar altijd is de variantie van de aangetaste stengels
kleiner dan de variantie van de niet-aangetaste stengels. Het is mogelijk, met de
toets van Barlett, de varianties gezamel ijk te toets~n. Men kan dan een gecombi
neerde overschrijdingskans berekenen: in dit geval is deze P = 0,00000029. Voor alle
monsters samen geldt dus dat de variantie van de aangetaste stengels significant
kleiner is dan de variantie van de niet-aangetaste stengels. Nu de varianties sig
nificant verschillen mag geen gewone toets voor het vergel ijken van de gemiddelden
worden gebruikt. Er is een toets die hier rekening mee houdt (Sokal & Rohlf pag. 374).
Deze werd hier gebruikt. Het bleek dat in alle monsters, behalve bij maart droog en
half jul i laag, een significant verschil bestond tussen aangetaste en niet-aange
taste stengels. De afwijkingen tussen deze toets en de F-toets zijn echter zo ge-
rin= in dit Jeval dat het gerechtvaardigd is de overschrijdingswaarde van de F-toets
te gebruiken, zie tabel 8 en 9, laatste regel.
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].2. De aard van de galverdel ing

Als men de frequentieverdel ingen van de stengels en de fracties aangetaste
stengels naast elkaar zet krijgt men een beeld zoals in tabel 10 aangegeven.

De monsters zijn gerangschikt naar opkl immende gemiddelde diameter. Binnen elk
monster is, als we twee klassen vergel ijken die in gel ijke mate in dat monster
voorkomen, steeds de hoogste klasse het meest aangetast. De mate van aantasting
is dus groter bij de dikkere stengels.

Het is moeil ijk de monsters onderl ing met elkaar te vergel ijken omdat van alle
monsters de samenstel 1ing (gemiddelde diameter, aantal stengels, gemiddelde aan
tasting) anders is. Wél kan een bepaalde rangschikking worden toegepast: de klassen
binnen elk monster krijgen dan een nummer, waarbij de klasse die het meest is aan
getast het laagste nummer krijgt (zie tabel 11). Het bl ijkt dat de klassen 1,2 en 9
bijna altijd het minst worden aangetast. Klasse 3,4 en 5 Ilverliezen" aan aantasting
als de gemiddelde stengeldiameter toeneemt, klasse 6,7 en 8 I'winnen ' l aan aantasting
bij toenemende gemiddelde stengeldiameter. Als we dit vergel ijken met de percentages
waarmee de verschillen de dikteklassen in de monsters voorkomen (tabel 5,6 en 7)
dan bl ijkt dat de aanvankel ijke hoge aantasting van klasse 4 en 5 drastisch daalt
als er naar verhouding iets meer stengels van klasse 6,7 of 8 zijn. De conclusie
kan luiden dat:
a) De klasse 1,2 en 9 in alle gevallen het minst worden aangetast. Mogel ijke oor-
zaken worden op blz. 11 en 14 besproken.
b) De volgorde voor de aantasting voor de andere klassen is (van hoge naar lage
aantasting) :

8,7,6,5,4,3.
- Op bladzijde 6 wordt vermeld dat de variantiebreedte van aangetaste stengels

significant kleiner is dan de variantiebreedte van niet-aangetaste stengels. Dit
is een interessant punt dat op blz. 14 uitgebreid zal worden besproken.

7.3. Oorzaken van de galverdel ing

Hierbij zijn twee aspecten te verklaren, namel ijk de correlatie tussen stengel
dikte en aantasting én het feit dat klassen die weinig voorkomen relatief een ge
ringe aantasting vertonen (zowel dikke stengels als dunne stengels). We zullen nu
eerst ingaan op het eerste aspect, het tweede zal later worden behandeld. Het ge
vonden verband tussen stengeldikte en galverdel ing kan op de volgende factoren be
rusten:
~. Er zijn systematische fouten gemaakt, waardoor het 1 ijkt of er een verband is.
B. Er zijn geen systematische fouten gemaakt, in dat geval moeten de oorzaken van

de galverdel ing gezocht worden in:
1. Het zoek- en eileggedrag van de mug in relatie tot de eigenschappen van het riet.
2. De ontwikkel ingskansen van de larven in relatie tot de eigenschappen van het riet.

Bronnen van systematische fouten kunnen de volgende zijn:
De basisdiameter van de stengel moet een goede correlatie vertonen met de dia
meter bovenaan de stengel. Dit is het geval (blz.2 ).
De dikteverdel ing van de stengels in de velden ten tijde van de eilegperiode
is anders dan ten tijde van de bemonsteringen (althans voor de jul imonsters),
zie blz. 5 . Uit tabel 5,6 en 7 echter blijkt dat de verschillen in fractie
aangetaste stengels tussen de diverse dikteklassen in de verschillende monsters
groter zijn dan door wijziging van de d i kteve rde li nq van de stengels verklaard
kan worden. Neem bijvoorbeeld klasse twee van ~ J en e J:

% freq. st. aantal st. fractie aanget. st. % aanget. st.

~ J NL

e J NL

18,9

26,2

82

123

3,7

0,7

11 ,3

22,2

Omdat ~ J en e J van iets verschillende plekken stammen en ook niet precies be
kend is hoeveel monsters van 0,25 m2 in beide gevallen genomen zijn moet met
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frequenties gerekend worden. Stel de frequenties gel ijk aan aantallen dan is
3,7 % aantasting van 18,9 stengels is 0,61 stengels. Als het "aantal" stengels
toeneemt van 18,9 tot 26,2 bI ijft het aantal aangetaste stengels 0,61 (de 1e
generatie muggen is bijna niet meer aanwezig na half jul i). 0,61 stengel van
26,2 stengels aangetast betekend een fractie aangetaste stengels van 2,33 % in
e J NL. Bovendien is de gemiddelde aantasting in t J NL 2x zo laag als in e J NL
(dit kan natuurl ijk van plek tot plek verschillen). De aantasting had dus in
e J NL 2x 2,33 = 4,66 moeten zijn. De fractie aangetast is echter maar 0,7 %.
het verschil in aantasting is veel groter dan op grond van veranderde diktever
dei ing van de stengels was aan te nemen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
tussen de monsters grote verschillen kunnen optreden in stengeldikteverdel ing e.d.
Maar als bij al Ie monsters hetzelfde patroon gevonden wordt kan het geen toeval
meer zijn.

Bovendien is in maart nat ook een verschuiving in de aantasting te zien, en deze
is niet door een verandering van de dikteverdel ing van de stengels te verklaren
(het betreft hier immers de 2e generatie, deze legt eieren tussen begin en half
augustus, en na het begin augustus groeien geen stengels meer bij, de dikteverde-
1ing van de stengels ten tijde van de leg en ten tijde van bemonstering is dus
hetze 1f de ) .

Het bijgroeien van voornameI ijk dunne stengels tussen eilegperiode en tijdstip van
bemonstering heeft dus nauwel ijks effect op de gevonden galverdel ing.

De oorzaken van de galverdel ing moeten nu in andere factoren gezocht worden.
Maar wat de waarde van die factoren is, is niet bekend. Er kan namel ijk geen
antwoord gegeven worden op de vragen:
a) Legt de mug lukraak in alle stengeldelen en komen de larven alleen in dikke

stengels en in boveningelegen stengel delen tot ontwikkel ing ? Of
b) Heeft de mug een voorkeur voor genoemde delen (legt ze er vaker in en/of legt

ze er meer eieren in) ?

Een eventuele voorkeur van de mug zou alleen te halen zIJn uit een eiverdel ing
over de stengeldiktes. En juist de eiverdel ing is niet bekend. De mug vloog in een
betrekkeI ijk lange periode, de gemiddelde aantasting was laag, aan de buitenkant
van een stengeldeel was niet te zien of er eieren inzaten en de eieren kwamen snel
uit. Door al deze factoren was het onmogel ijk een eiverdel ing te bepalen. Uit het
zoek- en eileggedrag van de mug zijn wel aanwijzingen te halen betreffende een even
tuele voorkeur van de mug (o.a. VI ieghoogte !), maar echt aan te tonen is de voor
keu r n iet.

7.3.1. Zoek- en eileggedrag van de mug in relatie tot de eigenschappen van het riet.

7.3.1.1. Zoek- en eileggedrag van de mug in het veld en in het laboratorium.

- Het bI ijkt vrij moeil ijk te zijn directe observaties in het veld te doen. Ten
eerste zijn de muggen erg moeil ijk te vinden en ten tweede zijn ze lastig te volgen.
Het zoekgedrag kan als volgt beschreven worden: lukraak tussen de stengels vI ie
gend op een op en neer dansende manier. Af en toe zo dicht bij een stengel vI ie
gend dat de poten de stengel kunnen raken. Al vI iegend wordt nu de stengel afge
tast met de poten. De poten bewegen aan weerszijden van de stengel. Dit vI iegend
aftasten van de stengel gaat af en toe over in lopend aftasten. VI iegend en lo-
pend aftasten wisselen elkaar nu af. Onder het lopen wordt af en toe ook de leg
buis bij het aftasten gebruikt. hierbij wordt de legbuis voor 1/3 deel uitgesto
ken, zó dat hij ongeveer loodrecht op de stengel staat en ook loodrecht op het
iets gekromde achterl ijf. Het tasten met poten en legbuis gebeurt tegel ijkertijd.
Voor zover ik gezien heb "we r ken' de muggen spiraalsgewijs van de plek waar ze
de stengel het eerst raakten naar boven toe. Tenslotte gaat de mug van afwisse-
lend lopend en v l iegend aftasten over in uitsluitend lopend aftasten. Soms wordt
nu ook een stukje naar beneden gelopen, achteruitlopend. Als het bezoek niet
wordt afgebroken zit op een bepaalde plek de mug plotsel ing stil, zwaait de nu
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geheel uitgestoken legbuis op en neer, trekt hem weer gedeeltel ijk in, en tast
dan langzaam met de voor een deel ingetrokken legbuis de plek af, zich met de
poten aan weerszijden van de stengel vasthoudend, de poten langzaam verplaatsend.
Heel langzaam kruipt zij omhoog/omlaag/opzij, al tastend met de legbuis. Ik ver
moed dat zij zowel een houvast voor de poten zoekt als zwakke plekken.

- Als de mug gaat leggen wordt de legbuis geheel uitgestoken, van achteren gekromd
(het achterl ijf buigt dan enigzins mee) en schuin naar voren ingestoken. Meestal
wordt geprobeerd op een rotte plek de legbuis in te steken of de legbuis tussen
stengel en bladschede te steken (1 iefst op een al beschadigd plekje). Eén voor
één worden de eieren tussen stengel en bladschede geperst (te zien daar de leg
buis iets doorzichtig is). Tijdens het leggen worden af en toe de antennen op en
neer bewogen. Ten alle tijde kan het zoek- en eileggedrag onderbroken worden. Op
dunne stengels mislukken veel pogingen tot eileg doordat de mug het evenwicht
niet kan bewaren en van de stengel valt. De leg neemt soms verscheidene minuten
in beslag,zie tabel 12. Uit tabel 12 bl ijkt geen duidel ijke correlatie tussen
legduur en het aantal gelegde eieren.

- In het lab werd ook geprobeerd muggen aan het zoeken en eileggen te krijgen. Twee
open plexiglazen dozen worden op elkaar gestapeld. Van boven wordt de zo verkre
gen Ilkokerl' afgesloten door middel van een plexiglazen afdekplaat je, van onderen
door een stuk hardboard met regelmatige rijen gaatjes erin. Op het hardboard 1igt
een stuk pakpapier (bruin). Dit hardboard en pakpapier 1igt weer op een pot met
water (zie figuur 4). Stukken rietstengel (meestal twee tot drie internodia) waar
van het grootste deel van de bladeren verwijderd is worden door het pakpapier en
de gaatjes in het hardboard gestoken en staan nu met de onderkant in de pot met
water. Drie stukken stengel worden met de bovenste drie internodia in de koker
gebracht, van zes stengels wordt een deel van de top afgeknipt, deze staan met
het 4e tot het 6e internodium in de doos. Er zijn dus 9 stengels per proefstell ing.
De 99 -muggen die nodig zijn worden als volgt verzameld: een aantal rietstengels
met gallen worden in een vrij warme kamer gezet (ongeveer 24 e). Uitkomende
muggen vl iegen onmiddel ijk naar het raam en gaan op het glas zitten. Daar zijn
ze gemakkel ijk te vangen. Bij de waarnemingen in de koker moet het 1ichtin de
kamer gel ijkel ijk verdeeld zijn, anders gaan de muggen op die kant van de koker
zitten waar het 1 icht vandaan komt en doen verder niets. Met de luxaflex naar
beneden en het afdekken van verdere kieren wordt redel ijk verdeeld 1icht verkre
gen, alleen een beetje getemperd. Per waarneming worden twee muggen in de koker
gelaten, in totaal worden 10 waarnemingen gedaan.

- Van echt zoekgedrag kan in een zo beperkte ruimte geen sprake zijn. Vele tiental
len minuten gebeurt er niets. Ook lopen de muggen veel op de grond en op het glas
en slechts af en toe op de stengels.

- Van de 20 muggen leggen er 4. Drie op een al iets beschadigd plekje op de stengel
(rotte plekjes), één stak de legboor tussen stengel en bladschede, ook op een
iets beschadigd plekje (er zat een scheurtje in de bladschede op die plaats). Zie
voor de duur van de eileg en het aantal gelegde eieren tabel 12. De gemiddelde
legduur en het gemiddeld aantal gelegde eieren komen voor lab. en veld goed over
een. De 99 -muggen die in de lab-observaties gebruikt zijn, waren onbevrucht; of
de gelegde eieren uitkomen is niet bekend.

- Vermeldenswaard is dat de muggen die leggen (1 á 1~ dag na dat ze uitgekomen
zijn) vrij snel na de leg doodgaan (direct na de l~g of na eBkele uren na de leg).
Degene die niet leggen bl ijven iets langer in leven (bij 20 e 2 tot 3 dagen, bij
15 Oe 6 tot 7 dagen). Het 1ijkt erop dat de mug slechts één keer legt in haar
leven en daarna sterft. Als de levensduur in het veld ook zo kort is verklaart
dit meteen waarom er zo weinig muggen in het veld gezien worden.

7.3.1.2. Vl ieghoogte

De hoogte waarop de mug vl iegt heeft natuurl ijk ook met het zoekgedrag te maken,
en met het eileggedrag. Voor de vangmethode zie blz. 3 . De resultaten van die
vangsten zijn in hoofdstuk 4 besproken. De conclusie luidde dat zowel in NH als
in NL vrij hoog gevlogen wordt. Boven het riet wordt niet gevlogen. Uit tabel 2 en
3 bl ijkt dat de muggen in NH verder onder de toppen vl iegen dan in NL. Een moge-
1ijke verklaring hiervoor wordt op blz. 12 gegeven. Een andere (mogel ijke) ver
klaring zou kunnen zijn: De muggen komen vanuit de omgeving NH en NL binnen. Deze
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omgeving I igt hoger dan NL en lager dan NH. De muggen vI iegen dus t.O.V. NH lager
binnen dan t.o.v. NL (op de duur wordt deze v l ieghoogte misschien anders, maar in
het begin zal het zijn zoals hierboven beschreven wordt). Dat inderdaad muggen uit
de omgeving binnenkomen bI ijkt o.a. uit het volgende:
- het feit dat gallen van de eerste generatie worden aangetroffen. Want op beide

velden is het riet IS winters afgehaald na het maaien. Dus is er geen overwinte
rende generatie in NH en NL. NH is voornameI ijk aan de rand aangetast, NL ver
spreid over het hele veld (veldwaarneming). Dit is ook te verklaren als men aan
neemt dat muggen uit de omgeving in relatie tot de toppen van NL vrij hoog bin
nen v l iegen en in relatie tot de toppen van NH vrij laag.
Hieruit zou tevens op te maken zijn dat de levensduur van de mug kort is en zij
zo snel mogelijk de eieren kwijt wil (anders hadden de muggen in NH zich wel
meer verspreid).
Dat NL verspreid wordt aangetast en NH voornameI ijk aan de rand kan ook door
de factor komen die op blz. 12 besproken wordt.

7.3.1.3. Zoekgedrag van de mug in relatie tot de eigenschappen van het riet

Als dikke stengels langer zouden zijn dan dunne dan zouden ze in 'verband met de
vI ieghoogte van de mug iets meer kans hebben om bezocht te worden dan dunnere sten
gels. Om dit na te gaan wordt de basisdiameter van de stengels gecorreleerd met de
lengte. Zie tabellen figuur 17 t/m 22. In alle gevallen is de correlatie hooo ,
maar er is, vooral bij de dikke stengels, veel spreiding. Dit wo~dt waarschijn-
I ijk veroorzaakt door de zomerstengels. Deze zijn relatief dik in verhouding tot
hun lengte (omdat ze laat zijn begonnen met de groei).

Het bI ijkt dat dikke stengels inderdaad langer zijn dan dunnere stengels. Ze
hebben daardoor, in verband met de vI ieghoogte van de mug, iets meer kans om be
zocht te worden.

Het stengeloppervlak wordt vrij grondig afgezocht. Het zou kunnen zIJn dat het
gezamel ijk oppervlak van de bovenste 5 internodia, waarin voornameI ijk gelegd wordt
bij dikkere stengels groter is dan bij dunne stengels. Dit zou dan inhouden dat de
mug, als zij eenmaal op een dikke stengel zoekt meer kans heeft om een geschikte
plek te vinden dan op een dunne stengel (de mug heeft dan natuurl ijk wel iets meer
tijd nodig). Om dit na te gaan werden half augustus 1973 twee monsters genomen
(1 in NH en 1 in NL). Het oppervlak van de bovenste 5 internodia wordt uitgerekend
m.b.v. de diameter van het bovenste internodium (bovenaan gemeten), en de dia
meter onderaan het 5e internodium van boven.

Het oppervlak kan dan ook berekend worden met de formule 1 (diameter 1 + diame
ter 2) voor het berekenen van het oppervlak van een afgeknotte kegel. De percen
tuele frequentieverdel ing van de totale oppervlakte over de stengeldikteklassen
wordt nu vergeleken met de percentuele frequentieverdel ing van de stengels over
de stengeldikteklassen, zie tabel 13 en figuur 23 en 24.

In NL bI ijkt inderdaad het oppervlak bij de dikkere stengels iets groter te zijn
dan bij de dunnere, maar het verschil is niet significant. In NH blijkt geen enkel
verschil te zijn tussen beide verdelingen.

Een verschil in gemiddeld oppervlak van de bovenste 5 internodia tussen dikke
en dunne stengels is niet aanwezig en kan geen rol spelen.

7.3.1.4. Eileggedrag van de mug in relatie tot de eigenschappen van het riet

Om eieren te leggen moet de mug op de een of andere manier de bladschede doorbo
ren. Vochtbevattende stengeldelen zijn soepeler, zachter en daardoor misschien
gemakkeI ijker te doorboren dan drogere stengeldelen.

Het is daarom van belang te weten of dikkere stengels meer of minder vocht be
vatten dan dunnere stengel delen. Van een groot aantal stengels wordt de lengte en
de basisdiameter bepaald, vervolgens worden de bovenste 5 internodia gescheiden
van de rest van de stengel met behulp van een scheermesje. Van deze bovenste 5 in
ternodia worden de bladeren verwijderd (dus niet de bladscheden). Daarna worden de
stengelstukken gewogen en gedroogd in een droogstoof van 70 Oe gedurende 12 uur,
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waarna ze nogmaals worden gewogen. Nu kan van alle stengelstukken het vochtgehalte
bepaald worden. Het resultaat staat in figuur 25. Het vochtgehalte van de 5 boven
ste internodia bI ijkt voor al Ie dikteklassen even groot te zijn. Dit geldt dan ook
voor de bladschedes van de bovenste 5 internodia.

Tevens is het van belang te weten dat stengels op zich onderaan minder vocht
bevatten dan bovenaan, en dat elk internodium apart onderaan meer vocht bevat dan
bovenaan. Deze delen zijn tevens de meest groeiende delen. De twee factoren zijn
niet te scheiden.

Tussen dikke bladscheden en stengeldelen en dunne bladscheden en stengel delen
is geen verschil in vochtgehalte. Als het vochtgehalte een rol speelt bij het
kunnen doorboren van een bladschede zijn dikke en dunne stengels gel ijk aan elkaar
wat dit betreft.

Voor het kunnen doorboren van een bladschede kan ook de dikte van de bladschede
van belang zijn. Het zou kunnen zijn dat dikke bladscheden moeil ijker zijn te door
boren dan dunnere. Van een fl ink aantal stengels wordt een coupe gemaakt van de
bladschede onderaan het 5e internodium van boven. Ook wordt de basisdiameter van
de stengels gemeten. De dikte van de coupes wordt gemeten met behulp van een meet
oculair. Nu wordt de basisdiameter van de stengels gecorreleerd me~ de dikte van
de coupes. Zie tabellen figuur 26 voor het resultaat. De correlatie is goed
maar de spreiding groot. Opgemerkt moet worden dat de gegevens uit twee verschil
lende gebieden stammen. Die tot klasse 7 zijn uit NH en NL afkomstig (zomer 1974),
klasse 8 t/m 14 zijn uit het noordel ijk plassengebied in Z. Flevoland afkomstig
(zomer 1974). Op NH is wel gezocht naar dikke stengels, maar de meeste waren aan
getast door Archanara geminipuncta en hadden zijstengels gevormd (waardoor de dikte
van de hoofdstengel beinvloed kan worden).

Dikkere stengels hebben over het algemeen dikkere bladschedes dan dunnere sten
gels. Of dit een rol speelt bij het eileggedrag van de mug is niet bekend. Uit het
gedragsonderzoek kwam wel naar voren dat de mug bij voorkeur een gemakkeI ijk te
doorboren plek neemt voor het eileggen (en die zijn er vrij veel, ieder voor eileg
"geschikt" internodium heeft wel een aantal beschadigingen (scheurtje, rotting e.d.).

7.3.2. Ontwikkel ingskansen van de larven in relatie tot de eigenschappen van het
riet

De volgende vragen kunnen hier gesteld worden:
a) Wat zijn de voorwaarden voor de ontwikkel ing van de larven i .v.m. de groei van

het riet?
b) Welke rol spelen de lengte, breedte e.d. van het internodium bij de ontwikke

1ingskansen van de larven?
c) Hoeveel larven krijgen de kans een gal te vormen?
d) Wat is het gemiddeld aantal larven per aangetast internodium en is er verschil

wat dit betreft tussen de verschillende dikteklassen ?
Binnen a), b), c), en d) kunnen de dikteklassen met elkaar vergeleken worden.

7.3.2.1. De ontwikkel ing van de larven in relatie tot de groei van het riet

De ontwikkel ingskansen zijn het grootst in snel groeiende stengeldelen en erg
klein in langzaam groeiende stengeldelen. Echter, als de groei te snel gaat is
dit ook weer niet goed voor de ontwikkel ingskansen van de larven (mondel inge
mededel ing van Nijveldt, IPO). Als we nu dikke en dunne stengels met elkaar ver
gel ijken wat betreft groeisnelheid e.d. dan bI ijkt het volgende:

Dikke stengels groeien sneller dan dunne stengels (Haslam). Misschien is de
groei in de lage klassen (1 en 2) te langzaam en in de hoogste klassen (b.v. 9)
te snel om de larven tot ontwikkel ing te kunnen laten komen. Zie in verband hier
mee de constatering op blz. 7

Dikke stengels hebben meer groeiende internodia dan dunne stengels (Haslam;
zie blz. 5 ) en hebben dus meer internodia die gunstig zijn voor de ontwikkel ings
kansen van de larven dan dunnere stengels.
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Dikke stengels verkeren langer in een snelle groeifase dan dunne stengels
(zie figuur 3). Dikke stengels zijn beter geschikt voor aantasting dan dunne sten
gels wat deze drie punten betreft.

Terugkomend op wat op blz. 9 besproken werd: misschien vI iegt de mug in NH
lager onder de toppen dan in NL omdat de stengels in NH dikker zijn en dus meer
groeiende internodia hebben dan dunnere stengels. Bovendien zijn in beide velden
de stengels aan de rand veel dunner dan de stengels verder op. Misschien zijn de
stengels aan de rand van NL te dun om geschikt te zijn voor de ontwikkel ing van
de larven en de stengels aan de rand van NH net wel geschikt, en is daarom NL ver
spreid aangetast en NH voornameI ijk aan de rand. Dit zou dan wel inhouden dat de
mug kiest.

7.3.2.2. Welke rol spelen de lengte, breedte e.d. van het internodium bij de
ontwikkel ingskansen van de larven?

,0 De lengte van een internodium kan van belang zijn in verband met het aantal
gallen dat erin past. Hier gekeken moet worden naar de "bezettingsgraad" van de
internodia en of er verschil is wat dit betreft tussen lange en korte internodia.
Verder is van belang of er verband is tussen de lengte van een intèrnodium en de
d~kte van de stengel.
2 De dikte van een internodium kan van belang zijn i .v.m. de beschikbare ruimte
voor de gallen.
ad ,0 De lengte van de internodia en de basisdiameter van de internodia zijn niet
gecorreleerd met de basisdiameter van de stengels.
"Bezettingspercentage" van de internodia wordt voor iedere stengeldikteklasse
uitgerekend (zie tabel '4). In geen geval komen geheel "gevulde" internodia voor
(gemiddeld). De internodia zijn ruwweg gemiddeld voor de helft met gallen bezet,
waarbij de bezetting van boven naar beneden toeneemt. Het onderste deel van een
internodium is gewoon I ijk geheel gevuld met gallen.

Ook is er geen correlatie tussen de lengte van de internodia en de gal bezetting.
Het zou kunnen zijn dat alleen het onderste deel van een internodium snel groeiend
is (de groei van een internodium vindt van onderen af plaats) en daardoor meer
geschikt is voor de ontwikkel ing van de larven. En dat daardoor de bezetting van
onder naar boven toe afneemt (de larven verspreiden zich hierbij over het gehele
internodium, maar komen bovenin minder tot ontwikkel ing. Het kan ook zijn dat de
larven niet erg mobiel zijn in de meeste gevallen en voornameI ijk onderin bI ijven
zitten.

Als er verschil in ontwikkelingskansen zou zijn tussen de diverse delen van
een internodium geldt dit in ieder geval even sterk voor dikke als voor dunne
stengels.

Er zijn aanwijzingen dat internodia die aangetast zijn na die aantasting niet
meer groeien:

Door van der Toorn (1.0.0.) werd gevonden, dat de bovenste 5 internodia wat
lengte en gewicht aangaat een regelmatige afname naar boven toe vertonen. Hij had
echter één stengel, een aangetaste stengel, waarvan het internodium dat aangetast
was relatief kort was in vergel ijking met de andere 4 bovenste internodia. Dit
zou er op kunnen wijzen dat na aantasting door de mug een internodium niet of
weinig meer groeit, maar dat daarentegen alle groeicapaciteit gebruikt wordt voor
de vorming van de gallen (hiermee bI ijft natuurl ijk -het onderste deel van een in
ternodium het deel met de meeste groeicapaciteit !). Het is slechts een aanwijzing,
veel stengels zullen op dit punt onderzocht moeten worden.

De groei van een internodium vindt van onderen af plaats. De larven van de mug
gaan al vrij snel een gal vormen, en zijn vanaf dat moment immobiel. Alle inter
nodia zijn helemaal onderin geheel met gallen gevuld! Dit wijst erop dat na de
aantasting van de internodia geen groei meer is opgetreden.
ad 2° Het zou kunnen zijn dat de gallen in dunne internodia elkaar meer in de
breedte in de weg zitten dan gallen in dikkere internodia. Dit wordt bekeken in
de juni- en jul imonsters. De indruk bestaat dat als er veel gallen zijn of als het



13.

internodium dun is de gallen gewoon kleiner zIJn. Of kleinere gallen in het na
deel zijn ten opzichte van grote gallen wat betreft ontwikkel ingskansen, morta
1iteit e.d. is niet bekend.

7.3.2.3. Hoeveel larven krijgen de kans een gal te vormen?

Hoeveel larven precies een kans krijgen een gal te vormen is niet direct te
berekenen, maar gezien het gemiddeld aantal eieren dat per internodium gelegd
wordt (tabel 12) en het gemiddeld aantal gallen dat per aangetast internodium ge
vonden wordt (tabel 5,6 en 7) moeten het er erg weinig zijn Een kleine aanwijzing
is ook te vinden in de gegevens over de gallen in de junimonsters, zie tabel 15.
In deze tabel wordt met zeer jonge gallen bedoeld gallen die nog niet gevormd zijn,
aan de buitenkant van de stengel is een kleine inzinking te zien met daarin de
larve. Met jonge gallen wordt bedoeld, gallen die er sappig en groen uitzien. Met
oude gallen wordt bedoeld bruine verhoute gallen. Aangezien de spreiding groot is,
zowel bij het gemiddeld aantal gelegde eieren als bij het gemiddeld aantal gallen
per aangetast internodium, en het aantal stengels vrij klein, geeft tabel 15 in
derdaad slechts een kleine aanwijzing. Het gemiddeld aantal gallen per aangetast
internodium neemt af van zeer jonge tot oude gallen. Af en toe zijM op een inter
nodium met zeer jonge gallen 1idtekens te zien van afgestorven gallen (een donker
groen streepje). Op internodia met jonge gallen zijn soms ook vage afdrukken te
zien van wat eens gallen en larven zijn geweest. Vele anderen hoeven echter geen
sporen hebben achter gelaten. Daarom is dit gegeven niet verder gebruikt. Het ver
gel ijken van dikke met dunne klassen is met de junimonsters niet mogel ijk omdat
van de dikkere klassen alleen oude gallen gevonden worden (zijn ze dan eerder be
legd of groeien ze sneller ?).

De conclusie kan luiden dat van de uit de eieren komende larven er relatief
weinig de kans krijgen een gal te vormen, zowel in dikke als in dunne stengels. Het
is niet bekend hoeveel eieren er niet uitkomen.

7.3.2.4. Het gemiddeld aantal gallen per aangetast internodium in verband met
de stengeldikte

Uit tabel 5,6 en 7 bI ijkt dat in de jul imonsters het gemiddeld aantal gallen
per aangetast internodium groter is in die klassen die ook meer aangetast worden.
(Klassen die weinig worden aangetast geven een wat grill iger beeld, maar hiet zijn
vaak zo weinig stengels aanwezig dat de kans op uiteenlopende waarden erg groot
is). Dit is nogal vreemd want in ieder monster zijn deze klassen verschillend.
Een, sterk hypothetische, verklaring zou kunnen zijn: ieder veld zijn op een be
paald tijdstip in de ene klasse meer stenqels in een qunstiqe fase dan in een an
dere klasse. De mug legt er daarom meer eieren in of de mug legt lukraak, maar er
komen in deze klassen meer eieren tot ontwikkel ing. Dan bI ijft de vraag waarom
deze klassen in ieder monster rechts liggen ten opzichte van de meest talrijke
klasse, ongeacht welke klasse dan bereikt wordt. Dit kan niet alleen komen doordat
dikke stengels meer kansen bieden. Een afdoende verklaring heb ik niet.

In de maartmonsters is in maart nat alleen hoge aantasting in klasse 9, in
maart droog een toenemende aantasting naarmate de stengels dikker zijn. Hieruit
zou kunnen worden opgemaakt dat het op blz. 5 vermelde toch een kern van waarheid
beva t.

De mortal iteit onder de larven die wel een gal hebben gevormd is te berekenen
uit het aantal gallen waaruit een mug verwacht wordt en het aantal gallen waaruit
werkel ijk een mug komt. Van de kweken van maart 1973 en jul i 1973 werden de gallen
onderzocht. In de meeste gevallen is duidel ijk te zien of er muggen of parasieten
in een gal hebben gezeten. Op het tijdstip van bemonstering was helaas een aantal
gal 1en a 1 ver 1a ten. In ma a rt bet re f t dit die ren van de derde gen era tie, i n e i nd
jul i dieren van de tweede generatie. De berekende mortal iteitscijfers zijn niet
helemaal zuiver en kunnen alleen gebruikt worden als men aanneemt dat de gallen
van alle klassen gel ijkel ijk uitkomen. Opvallend is (zie tabel 16) dat de morta-
1iteit het grootst is in die klassen die ook het meest aangetast zijn! Terwijl
die klassen in ieder monster verschillend zijn! Een mogel ijke verklaring kan zijn
dat de generaties niet gel ijkel ijk over alle klassen verdeeld uitkomen, maar dat
klassen die het meest aangetast zijn ook het eerst aangetast zijn en derhalve ook
weer het eerst uitkomen, of dat de larven er snel Ier in tot ontwikkel ing komen.
Alleen is het dan vreemd dat die klasse steeds naar rechts is verschoven ten op-
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z i ch t e van de meest talrijke klasse (zie ook blz. 13 ). Een afdoende verklaring
kan niet gegeven worden.

Een ander aspect van de galverdel ing is de geringe aantasting van klassen (zo
wel van dunne als van dikke stengels) die weinig voorkomen. Een aanwijzing hier
voor is dat de variantie van de gemiddelde diameter van aangetaste stengels steeds
kleiner is dan de variantie van de gemiddelde diameter van niet-aangetaste sten
gels, ongeacht de dikteverdel ing van de stengels. Het verschil voor alle monsters
samen werd berekend en bleek significant te zijn (zie tabel 8 en 9).

Een mogel ijke verklaring kan gevonden worden in het begrip:
Frequency dependent select ion. Dit begrip wordt uitgebreid behandeld in Murray,
1972. Het houdt in het kort in dat groepen in een populatie die relatief weinig
voorkomen in diverse opzichten meer kansen op overleving hebben dan groepen in
een populatie die relatief veel voorkomen. Dit is bijvoorbeeld aangetoond in
predatie-prooi relaties. In veel gevallen worden groepen in een populatie die wei
nig voorkomen minder gepredeerd dan op grond van de predatie over al le dieren te
verwachten was. Dit kan verschil lende oorzaken hebben. De predator kan bijvoor
beeld als hij een prooi van bepaalde grootte of afmeting of kleur gevangen heeft
doorgaan met het vangen van juist deze soort prooi, en de anderen wakkel ijker over
het hoofd zien of over het hoofd "wi l l en" zien. Ik ga er hier niet verder op in,
in Murray, 1972 wordt het al lemaal uitgebreid behandeld.

Het is nu wel duidel ijk dat "frequency dependent s e l ec t lon" een rol gespeeld
kan hebben bij de galverdel ing en zo de kleinere variantie bij aangetaste stengels
kan hebben veroorzaakt. De korte levensduur van de mug en het feit dat de gemid
delde aantasting in de velden laag is kunnen in dit verband ook een rol gespeeld
hebben.

8. PARASITERING

Het zou kunnen zijn dat de gal len in bepaalde stengeldikteklassen gunstiger
zIJn om te parasiteren dan gal len in andere stengeldikteklassen. Als dit zo zou
zijn dan zou de mug zich in de loop van de evolutie hieraan aangepast kunnen hebben
door deze stengeldikteklassen te mijden. Eerst zullen enkele feiten omtrent de pa
rasieten vermeld worden, daarna zal gekeken worden of bovenstaande veronderstel-
1ingen een rol spelen.

8.1. Generatiewissel ing van de parasieten in de twee proefterreinen

Deze werd van slechts enkele parasieten nagegaan, namel ijk degene die het meest
voorkomen: Torymus arundinis Walk.

Tetrastichus gratus Gir.
Mesopolobus phragmites Erd6s.

De resultaten staan vermeld in tabel 2 en 3 en figuur 12 en 13.
NH: De eerste generatie parasieten moet iets later zijn uitgekomen dan de eerste
generatie muggen, dit is moeil ijk aan de grafieken te zien. Van 6-8 tot 13-8 is
er een piek bij de muggen: de 2e generatie komt uit. Bij de parasieten is er pas
een piek omstreeks 24-8. Dit zou betekenen dat de muggen 2 tot 3 weken vroeger uit
komen dan de parasieten (in het lab. bedraagt dit verschil slechts 1~ week). Rond
27-8 is er een gedeeltel ijke derde generatie muggen waarvan de gal len weinig of
niet geparasiteerd worden (omstreeks half september worden geen parasieten meer in
het veld waargenomen).
NL: Hier is alles iets minder duidelijk. In grote lijnen is de situatie gelijk aan
die in NH. Alleen worden de gal len van de gedeeltel ijke derde generatie wel dege-
1ijk geparasiteerd (half september worden nog parasieten in het veld aangetroffen).
Dit is een 1ichte aanwijzing dat in NL alles wat eerder plaatsvindt.

8.2. De vl ieghoogte van de parasieten

Deze staat ook in tabel 2 en 3.
NH: Tetrastichus gratus komt voornamel ijk gel ijkel ijk op koker 2 en 3 voor.
Mesopolobus phragmites iets meer op koker 3 dan op koker 2. Torymus arundinis nog
nog meer op koker 3 dan op koker 2 dan Mesopolobus phragmites.
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NL: Tetrastichus gratus komt iets meer op koker 2 dan op koker 3 voor. Mesopolobus
Phragmites iets meer op koker 3 dan op koker 2. Torymus arundinis komt nog meer
op koker 3 dan op koker 2 voor dan MesorolobUS phragmites.

De vlieghoogte van de parasieten is van hoog naar laag onder de toppen vliegend):
Tetrastichus gratus, Mesopolobus phragmites, Torymus arundinis. Als we de vI ieg
hoogte van de parasieten vergel ijken met die van de muggen dan bI ijkt:
~: De vI ieghoogte van de muggen is niet verschi ilend van de vI ieghoogte van de
pa ras ieten.
_~: De parasieten v l iegen gemiddeld iets lager dan de muggen.

8.3. Levensduur van enkele parasieten

Tetrastichus gratus komt in het lab. ongeveer 1i week later uit dan de muggen.
Bij 24 Oe leeft hij ongeveer 6 dagen, bij 15 Oe leeft hij enkele weken.

Torymus arundinis: deze parasiet komt iets eerder uit dan Tetrastichus gratus
in de kweek en heeft ongeveer dezelfde levensduur.

Platygaster crassus komt in jul imonsters ongeveer 6 dagen later uit dan muggen.

8.4. Het zoek- en eileggedrag van enkele parasieten

Tetrastichus gratus: in de vlucht zijn ze bijna niet te volgen maar als ze een
maal op een stengel geland zijn, zijn ze juist gemakkeI ijk te volgen. De dieren
zoeken een stengelgedeelte grondig af. Meestal worden ze met vele zoekend op één
internodium aangetroffen. Het opsporen van de gallen gaat als volgt in zijn werk:
Enkele cm omhooglopen, hierbij worden de antennen naar voren gebogen gehouden, zo
danig dat de uiteinden de stengel raken. De antenoen worden in twee afzonder I ijke
groeven gehouden (alle monocotylen hebben dergel ijke groeven vanwege hun paralelIe
nervatuur). De antennen worden waarschijnl ijk gebruikt bij het opsporen van de
gallen. Na aldus enkele cm omhoog gelopen te zijn keren ze om en lopen op dezelfde
manier naar beneden, alleen iets verder zijwaarts. Ook wordt er iets minder ver
naar beneden dan naar boven gelopen, zodat het dier langzaam maar zeker hoger komt.
Gewoon I ijk wordt bij het bereiken van een volgend internodium weggevlogen. Als ken
nel ijk een gal gevonden is, wordt eerst stilgehouden en dan iets naar voren gelopen
(zoveel ongeveer als de afstand tussen de plaats waar de toppen van de antennen de
stengel raken en de plaats waar de legboor is bedraagt). Dit is een aanwijzing dat
inderdaad de antennen een rol spelen bij het opsporen van de gallen. Het leggen:
het achterl ijf wordt naar voren en beneden gekromd en de betrekkeI ijk korte leg
boor wordt bijna recht ingestoken. De duur van de leg is langer dan bij de galmug;
zie tabel 17.

Voor waarnemingen in het lab. wordt dezelfde plexiglazen koker gebruikt als bij
de muggen, ook dezelfde omstandigheden worden aangehouden, er worden alleen sten
gels met gallen gebruikt i.p.v. stengels zonder gallen. In het lab. is alleen het
eileggedrag waargenomen. Er is geen significant verschil in gemiddelde legduur
tussen de waarnemingen in het lab. en in het veld (t = 0,54) .Tetrastichus gratus
is waarschijnl ijk een larfparasiet.

Torymus arundinis: de parasiet wordt zelden zoekend aangetroffen, meestal zit
zij stil op een blad. Ze werd één keer lopend op een stengel aangetroffen, maar
dit werd snel gevolgd door een poging tot eileg. Het zoekgedrag is dus niet bekend.
Wel werd de parasiet 12 keer aangetroffen bij een poging tot eileg. Dit gaat als
volgt: zittend op een stengel, voortdurend proberenfj met de legboor door de blad
schede heen te prikken. Bij het beprikken van de plek met de legboor wordt het
achterl ijf iets naar voren gekromd en wordt ongeveer loodrecht op de bladschede
geprikt, terwijl de poten half gekromd naar buiten staan. Het doorboren mislukt
steeds,de parasiet kan het evenwicht niet bewaren of de bladschede is te hard om
te kunnen doorboren. Als het doorboren wél lukt en geprobeerd wordt tot werkel ijke
leg over te gaan staat het achterl ijf bijna haaks op de thorax omhoog. De legboor
wordt iets schuin ingestoken, terwijl de poten nu vlak bij elkaar staan en bijna
geheel gestrekt zijn; meestal valt het dier in dit stadium om. De poging kan nog
enkele malen herhaald worden. Van de 12 waargenomen dieren lukt het er 5 niet de
bladschede te doorboren, van de 7 die dat wel lukt kunnen er 6 het evenwicht niet
bewaren, ook niet na herhaalde pogingen. Eén lukt het het evenwicht te bewaren
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(bij de derde poging). Deze gaat tot leggen over. Toen het leggen na 10 minuten
nog niet beeindigd was heb ik het wachten opgegeven. De duur van de eileg ken ik
dan ook niet. Na al het bovenstaande gelezen te hebben kan men zich afvragen hoe
deze dieren toch nog in zulke grote aantallen voorkomen.

8.5. Parasitering

Het parasiterings-percentage voor iedere klasse wordt berekend uit het aantal
gallen waaruit muggen verwacht worden en het aantal gallen waaruit parasieten
verwacht worden, zie tabel 5,6 en 7 en figuur 15 en 16. De ontmoetingskans is de
kans van de parasiet om een stengel uit een bepaalde dikteklasse te ontmoeten is,
frequentieverdel ing stengels x fractie aangetaste stengels.

Er is geen duidel ijk verband tussen ontmoetingskans en parasiterings-percentage,
daarom kunnen alle monsters samengenomen worden. Dan bl ijkt dat de parasitering
het grootst is in de klassen 3,4 en 5 (zie tabel 18).

8. 6. Mo r tal i te i t

Uit tabel 16 bl ijkt dat de mortal iteits-percentages voor alle monsters samen
het hoogst zijn in de klassen 3,4,5 en 7. Voor elk monster afzonderl ijk is geen
bepaald verband te ontdekken tussen parasiterings- en mortal iteits-percentages.
Verder zullen aan de mortal iteits-percentages geen conclusies berbonden worden.

Het is duidel ijk dat de galverdel ing en de parasiterings-percentages weinig
met elkaar te maken hebben, als men elk monster afzonderl ijk beschouwt, en ook
als men alle monsters samenneemt.

9. ENKELE GEGEVENS OVER DE UITGEKWEEKTE MUGGEN EN PARASIETEN

Wat uit de gallen van de jul i- en maartmonsters gekweekt is, is te zien in
tabel 19. In de jul imonsters zijn Torymus arundinis, Tetrastichus gratus en
Mesopolobus phragmites de belangrijkste parasiten. In de maartmonsters treedt
vooral Platygaster crassus op de voorgrond.

Enkele bijzonderheden over de juni, jul i en maartmonsters.
1) Platy~aster crassus komt met vele in één gal voor: gemiddeld 8,94, s.d. 4,41

(n = 2). Hij wordt voornamel ijk in de maartmonster aangetroffen, en zeer wei
nig in de jul imonsters. De gallen in de maartmonsters stonden in mei op het
punt van uitkomen (dier al geheel gevormd), terwijl alle anderen insecten voor
het grootste deel al uitgekomen waren. Uit de jul imonsters bl ijkt echter dat
Platygaster crassus als eerste van de parasieten uitkomt. Dit is nogal tegen
strijdig. In de junimonsters worden larven met 14 segmenten aangetroffen, met
vele in één galmuglarf (7,11 en 7 pergalmuglarf). Waarschijnl ijk zijn dit lar
ven van Plat~gaster crassus.

2) Larven met 1 segmenten worden aangetroffen, los van de galmuglarf, met meerdere
in één gal (gem. 4,37, s.d. 1,14 n = 154). Het is niet bekend welke parasiet
dit is.

3) Enkele malen worden bijna gevormde parasieten in de gallen gevonden, gl insterend
groen, klein, met meerdere in één gal (3,4,5,4,5,3,2). Waarschijnl ijk is het
een Tetrastichus-soort.

4) Ook worden in enkele gallen larven met 17 segmenten gevonden, los van de galmug
larf, meestal één per gal. Soms 2 of 3 in een gal maar dan zijn ze van ver
schillende leeftijd (dan is door verschillende dreren een ei gelegd in dezelfde
ga 1.

5) Een paar keer wordt een parasietenei, los van de galmuglarf, in een gal gevonden.
6) Zeer sporadisch worden 2 of 3 galmuglarven in één gal aangetroffen. Het betreft

dan 2 of 3 samengegroeide gallen. Het is niet bekend of de 2 of 3 muggen dan
ook uitkomen.

7) Tweemaal wordt een zeer klein plat diertje aangetroffen op de buitenkant van
een galmuglarf. Het heeft een bruine kleur, en heeft 2 siphonen en 6 poten.
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10. SAMENVATTING

Bij de gevonden galverdel ing zIJn twee aspecten te onderscheiden:
1. De relatief grotere aantasting van dikkere stengels.
2. De kleinere variantie in de verdel ing van de basisdikten van aangetaste stengels,

vergeleken met die van niet aangetaste stengels.

1. Uit dit onderzoekje komt duidel ijk naar voren dat de dikkere stengels meer kans
hebben om aangetast te worden dan de dunnere.

a. Ze bieden de mug meer houvast bij het leggen.
b. Ze zijn over het algemeen hoger dan dunnere stengels. De mug heeft een bepaalde

v l ieghoogte waarbij de kans om dikkere stengels te treffen relatief groter is
dan de kans om dunnere stengels te treffen.

c. Dikke stengels zijn langer in een snel Ie groeifase en hebben ook meer groeiende
internodia dan dunnere stengels. Groeiende delen (niet al te snel groeiend !)
zijn beter voor de ontwikkel ing van de larven.

Verdere aspecten die onderzocht zijn zonder dat ze argumenten leveren voor de
verklaring van de gevonden galverdel ing:
- Vochtige stengeldelen zijn zachter, soepeler en daarom misschien gemakkeI ijker

te doorboren dan droge stengeldelen. Dikke stengels bevatten even veel vocht in
de bovenste 5 internodia dan dunne stengels (dus ook de bladscheden), en zijn
wat dit betreft aan elkaar gel ijk.
Stengels zijn bovenaan vochtiger dan onderaan en internodia zIJn onderin vochti
ger dan bovenin. Deze delen vallen echter samen met de meest groeiende delen.
De factoren zijn niet te scheiden.

- Dikke stengels hebben relatief dikkere bladscheden. Het is niet bekend of dit
een rol speelt bij het kunnen doorboren van de bladschede door de mug. De mug
heeft wel een voorkeur voor makkeI ijk te doorboren plekjes.

- Internodia zijn nooit vol (gemiddelde bezettings-percentage ongeveer 60%). Het
bezettings-percentage neemt van onderen naar boven toe af. Het is niet bekend
of de internodia oorspronkel ijk vol waren en alleen onderin larven tot ontwikke
1ing kunnen komen of dat de larven onderin bI ijven zitten. Het bezettings-percen
tage is in alle stengeldikteklassen ongeveer gel ijk.

- Hoe meer gallen er in een internodium zitten en hoe smaller dat internodium is
hoe kleiner de gallen zijn. Of hierdoor de mortal iteit beinvloed wordt is niet
bekend.

- Er zijn aanwijzingen dat een internodium waarin larven van Giraudiella inclusa
zitten stopt met de groei en dat de groeicapaciteit gebruikt wordt voor de vorming
van de ga 11 en.

- De parasiterings-percentages zijn over het algemeen hoog. De parasiterings-percen
tages houden geen verband met de kans op ontmoeting, de parasitering is het hoogst
in de klassen 3,4 en 5.

- De mortal iteit is zowel bij de larven/poppen van de muggen als die van de para
sieten het hoogst in die klassen die ook het meest worden aangetast respective-
I ijk geparasiteerd. Een eventueel, sterk hypothetische, verklaring werd op blz.13
gegeven.

Dikkere stengels zijn in het voordeel van de mug t.O.V dunnere stengels, maar
of de mug actief kiest is niet duidel ijk. Het enige ?at op een keuze van de mug
zou kunnen duiden is de vI ieghoogte. Deze eventuele aanpassing aan het meer treffen
van dikke stengels zou dan in de loop van de evolutie tot stand zijn gekomen.

2. De kleinere variantie van het gemiddelde bij aangetaste stengels zou ten dele
door "f requency dependent se l e c t i on" verklaard kunnen worden. De korte levens
duur van de mug en de lage gemiddelde aantasting in de velden zou hierbij ook
een rol kunnen spelen.
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11. SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK

Omdat het onderzoek in een bepaald tijdsbestek moest plaatsvinden en daarom
maar een beperkt aantal veldjes onderzocht kon worden is het niet zeker of op andere
tijdstippen met andere veldjes al dan niet in andere omstandigheden (bijvoorbeeld
droog hoog en droog laag) geen heel andere feiten en verbanden gevonden zouden
kunnen zijn. Het zou misschien raadzaam zijn om veel verschillende veldjes onder
verschil lende omstandigheden gedurende een aantal jaren te onderzoeken. Deze ter
reintjes moeten, afgezien van gekozen factoren, goed vergel ijkbaar zijn. Verder
zijn belangrijk:

a) Een zeer nauwkeurig volgen van de groei en het aantalsverloop van de riet
stengels.

b) Het vaststellen van een eiverdel ing over de stengels.
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Fig.3 Groei van rietstengels van verschillende dikte

in verschi Ilende gedeelten van het seizoen,

naar gegevens van Haslarn (1967, '68 en '69).
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Fig. 4 Proefopstelling voor studie van ei leggedrag .
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Fig.13 Gemiddeld aantal muggen en parasieten.
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Fig.14 Resultaten rietmonsters.
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Fig.15 Resultaten rietmonsters
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Fig.16 Resultaten rietmonsters
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fig.23 Frequentieverdeling ( in %) van aantallen stengels en van de oppervlakte
van de 5 bovenste internodia.
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De relatie tussen de stengeldiameter en het vochtgehalte van de bovenste 5 internodia
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Tabel 1. Correlaties tussen verschillende eigenschappen van het riet

9
380
100
407

3,53
:t 41,58
+ 39,72
+ 53,58

5~,

113,86
208,32
109,13

,5
1 ,30
1 ,34
1 ,28

,57
3,27 :t
5,37 +
3,48 +

0,5
0,6939
0,7062
0,7371

NH
NL
NH
NL

"2 J
~ J
e J
e J

Correlatie Monster corre I at ie- gem.basisdiam. I gem.diarn. 5e I gem. lengte I dikte bladschede I gern. diam. n
coëff . I intern. v. boven I 5e int.v. boven aanget. int.I i I

I !
diam.basis - diam. aug. NH 0,6342 5,43:t 1,38 4,02 + 1,07 I I 103
5e internodium v. I aug. NL 10,0656 3,66 + 1,22 2, 84 ~ 1,01 I

I
145Iboven I aug. NL1 10,7859 2,25 +0,83 I 2,10 + 0,73

1
51

NL2 0,8900 2,80 +0,88 2,88 +0,76 I 49aug. I I Iaug. NU 0,8838 4,00 ~ 1,17 I 3,58 +1,03 103
aug. NL4 0,8390 5,95 :t 1,27 I 5,46 ~ 1,30 I

I i 50I
I

I I
- ,

diam.basis - aug. NH 0,8226 I 1, , ." (\ Lî\1î\

I I ~

diarn.basis - jun i 173 0,7665 4,98 + 1,25 4,42 :t 1, 12 160
diarn.aangetast e J NL 0,8453 3,96 +0,86 3,67 :t 0,95 93
internodium ~ J NH 0,7458 5,28! 1,33 4,51 :t 1,24 73

diam.basis - dikte Coupes 0,8334 I 5,45 :t 3,28
1

6,61 :t 3,52 I 98
bladschede 5e int. apart
v. boven monster

N.B. Bij het berekenen van de correlaties zijn af en toe bladzijden over het hoofd gezien, hierdoor zijn de aantallen stengels
iets anders dan in tabel 2 (en zijn dus ook de basisdiarneters iets anders dan daar vermeld). Voor de correlaties maakt
dit niet veel uit.



Tabel 2. Vangstresultaten van muggen en parasieten in NL

~koker nr. 3-7 9-7 16-7 28-7 6-8 13-8 21-8 27-8 20-9 totaal

Giraudiella 0 x . x x x x x - - -
inclusa 1 21 3 11 - 1 4 10 2 52

2 14 2
I

4 5 ] 4

I
1 4 35

') 5 - 2 3 1 - - - 11) 1 I

I
totaal I 40 5 I 17 8 I 3 8 j 11 6 98

i
-

gem. aantal p.dag I 6,67 0,71
I 1 ,42 0,89 0,43 1, 00 1,85,

! 0,25
I I

Tetrastichus 0 x x I x x x x - - -
gratus 1 7 -

I
5 - - - 1 4 17

2 37 - 5 - 1 5 7 11 66
3 25 - - - - 3 - - 28

totaal
I I 1 8 869 - 10 - 1 15 1] 1I II

gem.aantal p.dag 11 ,50 0,83 I 0, ]4 I 1 , 00 1,33 0,63- - I j
_...

Mesopolabus 0 - 7 7
phragmites 1 5

I 2 9 I - 3 9 28
I

- -
2 10 2 7 2

I
- 3 2 29 55

3 13 2 5 1 4 8 5 8 46

totaal 28 6 21 3
!

4 I 11 i 10 136
J

I 53,
I I

gem.aantal p.dag 4,67 0,86 1,75 0,33 I 0,57 J 1 ,37 1 1,40 2,22I I
I

Torymus 0 - - -
arundinis 1

I
- - - - - .. - 3 3

2 1 - - ] - 2 3 22 29
3 16 2 1 - 1 3 - 2 25

totaal 17 2 1 1 I 1 5 3 27 57

gem.aantal p.dag 2,83 0,29 0,08 0, 11 0,14 0,63 0,50 1, 13

x koker 0 werd pas later aangebracht



Tabel 3. Vangstresultaten van muggen en parasieten in NH

---

I~koker nr. 3-7 10-7 19-7 30-7 6-8 13-8 21-8 27-8 I 20-9 totaal

Gi raud ie 11 a 1 1 4 - - 11 10 Ij 1 I 1 32
inclusa 2

I
8 3 2 16 13 4 8 , 2 56

3 5 - 7 57 29 5 6 1 110
4 2 - - 43 14 1 1 1 62
5 - - - - - - - - -

totaal 1 19 3 9 127 66 14 16 5 260

gem.aantal p.dag 2,70 0,33 0,82 18,14 i 9,43 1,75 2,67 0,20
i

Tetrastichus 1 2 - -
I

- - 1 3 1 7
9 ratus 2 10 - - - 1 4 18 - 33

3 8 - 1 I 3 - 3 17 1 33
4 2 - - I 5

I
- 2 10 - 19

5 1 - - 1 - - 1 I - 3
!

totaal 23 I - 1 9 I 1 10 49 2 95I

gem.aantal p.dag 3,29 - 0,08 1,29 I 0, 14 1,25 8,50 0,08
I

Mesopolabus 1

I
4 I

3 3 3 13- - - -
phragmites 2 9 3 4 - 2 5 7 - 30

3 12 6 5 - - 1 15 - 39
4 2 6 4 - - 2 5 3 22
5 2 - - - - 1 6 - 9

totaal i I

29 I 15 13 - ! 2 12 36 6 113
1

1
i

I
I

gem.aantal p.dag 4,14 i 1,67 1 ,18 - 0,29 I 1,50 6,00 0,25I
Torymus 1 2 - - - I - 1 - - 3i
arundinis 2 5 - - - - 2 4 - 11

3 9 - - - - 2 7

1

- 18
4 2 - - 1 - 3 1 - 7
5 - - 2 - - 1 .~ - 3

totaal 18 I - 2 1 - 9 12 - 42

gem.aantal p.dag 2,57 I 0,18 0,14 1,13 2,00 i
- - I -

!



Tabel 4. Ver loop van de stengeldiameter in het seizoen

ha 1f jul i eind jul i augustus

NH gemiddelde diameter 5,02 4,54 5,43
standaard afwijking 1,62 1,54 1,38
aantal stengels 259 413 103

NL gemiddelde diameter 3,51 3,34 3,66
standaard afwijking 1,30 1,27 1,22
aantal stengels 433 469 145

Voor half en eind jul i zIJn de diameters berekend aan de hand van de
aantallen stengels per diameterklasse.



a

Tabel 5. Resultaten riet monsters in NH (jul i)

b
c

diameter
klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

totaal

gemidd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

totaal

gemidd.

freq.
ve rd. st.

9,7
15, 1

26,8
24,6
13,6
5,8
4,4
0,5

4,4
14,3
21,2
23,9
17,4
12,8
3, 1
3, 1

aant.
st.

40
62

110
101
56
24
18

2

413

11
37
55
62
45
33

8
8

259

freq.verd.
aanget.st.

1,6
11,1
24,6
38,9
12,7
7,1
4,0

1,4
28,8
31,5
15, 1
13,7
8,2
1,4

aantal
aanget.
st.

2
14
31
49
16
9
5

126

1
21
23
11
10
6
1

73

fractie
aanget.
st.

5,0
22,6
28,2
48,5
28,6
37,5
27,8

26,2
~ J

2,7
38,2
37, 1
24,4
30,3
75,0
12,5

23,6

rangorde
aantas t.

7
6
4
1
3
2

(5)
(8)

(8 )
7
2
3
5
4

(1)
(6)

gem. aan t.
ga 11 en pe r
aanget. int.

6,0
9,8

14,9
17,0
14,7
26,1
10,3

43,0
10,4
22,6
20,6
29,9
21 ,3
7,0

gem. aant.
gallen per
st.

0,3
2,2
4,2
8,2
4,2
9,8
2,0

1,2
4,0
8,4
5,0
9,1

16,0
0,9

gem.aant.aanget.
i nt. per aanget.
st.

2,0
1 ,3
1 ,3
1,4
1 ,3
1 ,5
1 ,0

1 ,0
2,1
1,2
1 ,4
1 ,4
1,2
1 ,0

parasitering
percentage

16,7
90,5
74,8
67,6
66,7
28,6

65,2

niet bepaald



Tabel 6. Resultaten rietmonsters in e J NL

a I bic
diameter 1

I
freq. aant. freq.verd. aantal ! fractie I rangorde gem.aant. gem.aant. gem.aant.aanget.1 parasitering

klasse ,verd.st. I st. aanget.st. aanqe t i ] aanget. aantast. gallen per gallen per int. per aanget. percentage
st. i st. 1Iaanget.int. st. st. '

1 2,8 13 6
2 26,2 123 1,1 1 0,74 (5) I 15,0 I 0,1 I 1,0
3 29,9 138 27,5 25 18,1 3 7,8 I 1,4 I 1,3 I 58,3
4 25,4 119 46,2 42 35,2 2 I 16,8 5,9 1,7 62,9
5 10,0 47 24,2 22 46,8 1 i 20,6 I 9,6 I 2,2 I 67,0
6 4,0 19 - - - .7. I '
~ 2,1 10 1,1 1 10,0 (4) I 3,0 I 0,3 I 1,0 I 58,6

9 i

totaal 469 91
i 1 I 1 I

gem i dd . 22 , 2 I !, I 63 , 1

~ J

1 3,5 15 1,3 1 6,7 (5) I 11,0 I 0,7 I

1

1,0
2 18,9 82 3,9 3 3,7 6 I 6,5 0,2 1,0 I niet bepaald
3 31,6 137 19,2 15 11,0 4 1 14,5 1,6 I 1,3
4 24,6 106 55,1 43 41,5 1 I 19,3 8,0 I 1,9
5 14,6 63 14,1 11 17,5 3 I 13,0 2,3 I' 2,7
6 4,6 20 6,4 5 25,0 (2) I 45,4 11,4 1,3
7 2,3 10 - - - .7.
8
9

totaal 433 I 78

gemidd. I I 11,0



Tabel 7. Resultaten rietmonsters uit maart

Nat

a I \ b c

diameter I freq. I aant. I freq.verd. aantal fractie rangorde gem.aant. gem.aant. gem.aant.aanget.
I

paras i teri nç
klasse I verd.st. st. aanget.st. aanget. aanget. aantast. gallen per gallen per i nt. per aanget. percentage

st. st.

I

aanget. int. st. I st.,

!
I

II i
I I

1
2
3 4,8 15 I - - - .7.
4 18,4 58 I 1,9 1 1,7 6 I 9,0 0,2 I 1 ,0 33,3
5 30,4 96 I 25,9 14 14,6 4

I
9,1 1 ,3 I 1 ,8 11 ,8

6 22,8 72 I 25,9 14 19,4 3 7,5 1,5 1 ,3 15,2
I

7 12,0 38 I 27 ,8 15 46,9 1 5,3 2,1 1,8 8,6
8 9,2 29

I
16,7 9 31 ,0 2 6,7 2,1 1 ,3 21 ,4

9 2,5 8 1,9 1 12,5 (5 ) I 27,0 3,4 1 ,0

totaal 316 54
gemidd. 21 ,0

I I I I 13,2I

Droog
I ! i II i

1 -
I

-
2 3,9 14 - - - 6
3 35,8 128 30,7 23 18,0 4

I 5,7 1 ,0 1,2 15,7
4 33,8 121 42,7 32 26,5 2 9,4 2,5 1 ,4 25,4
5 16,8 60 21 ,3 16 26,7 1

I
20,8 5,6 1,6 37,1

6 8,1 29 4,0 3 10,3 5 25,0 2,6 1 ,5 11 ,6
7 1 ,4 5 1 ,3 1 20,0 (3) I 28,0 5,6 1 ,0 8,3
8 0,3 1 - - I (7)
9

totaal I I 358 I I
75

gemidd. I 20,3 ! I I I I 21 ,17



Tabel 8. Relatie tussen aantasting en stengeldiameter in NL en maart droog

diameter gem.dikte eind jul i laag ha 1f jul i laag maart droog
klasse v.d.klasse öanget. niet.aanget. aanget. n i et. aanget. aanget. n iet. aanget.

1 0,95 - 13 1 14 - -
2 1 ,95 1 122 3 79 - 14
3 2,95 19 119 12 125 19 109
4 3,95 24 95 21 85 24 97
5 4,95 10 37 4 59 10 50
6 5,95 - 19 4 16 2 27
7 6,95 1 9 - 10 1 4
8 7,95 - - - - - 1
9 8,95 - - - - - -

- ----
N 55 414 45 388 56 302
- 3,80 3,42 3,89x 3,22 3,75 3,91

s. d . 0,87 1 ,30 1,08 1 ,32 0,91 1,11
1

variantie 0,76 1,70 1,16 1,74 0,84 1 ,24

F 2,2432 1,4939 1 ,4881

p 0,0000087 0,0505 0,0391

t X 3,2028 1,5961 0,1302

x 5% overschrijdingskans bij ongeveer 2,0 en 1% overschrijdingskans bij 2,7.



Tabel 9. Relatie tussen aantasting en stengeldiameter in NH en maart nat

di.i'ihiêter gem.dikte eind j u I i hoog half j uI i hoog maart nat
klasse v.d.klasse aanget. niet.aanget. aanget. niet.aanget. aanget. niet aanget.

1 0,95 - - - - - -
2 1,95 1 39 - 11 - -
3 2,95 11 51 1 36 - 15
4 3,95 23 87 10 45 1 57
5 lf,95 31f 67 19 43 8 88
6 5,95 i 12 I 44 9 36 11 61
7 6,95 6 18 7 26 10 28
8 7,95 5 13 5 3 7 22
9 8,95 - 2 1 7 1 7

N I 92 321 52 207 "38 I 278
I !- ,4,85 4,39 ; 5,53 4,83 6,40 5,40x
i

1,36 1,65 1. 18 1,40s . d. f 1,31 1,59
variantie 1,72 2,52 1,86 2,74 i 1,39 1,97

I

F 1,4703 1,4745 I 1,4156
1p

i 0,0159 0,0606 0,1229

t
X I 2,5397 2,8095 4,2020I

x 5% overschrijdingskans bij ongeveer 2,0 en 1% overschrijdingskans bij 2,7.



Tabel 10. Frequenties verdel ingen stengels relaties met fracties aangetaste stengels

e J NL J J NL I maart droog e J NH } J NH maart nat

freq. fractie freq. fractie freq. fractie f r eq I fractie freq. fractie freq. fractie
verd. aanget. verd. aanget. I verd. aanget. verd. aanget. verd. aanget. verd. aanget.
st. st. st. st. i st. st. st. st. st. st. st. st.

1 2,77 3,46 6,67 I
2 26,23 0,74 18,94 3,67 i 3,92 - 9,73 5,00 4,36 1 -1

1 I 13 29,86 18, 12 31 ,64 10,95 35,75 17,97 15,09 8,06 14,29 3,70 4,75 ' -
4 25,37 35,29 24,48 41,51 33,79 26,45 26,76 28,18 I 21,24 38,18 18,35 1 ,72

5 10,02 46,81
I

14,55 17,46 16,76 26,67 24,57 48,56 23,94 37,10 30,39 14,58

6 4,05 - 4,62 25,00 8,10 10,34 13 ,63 28,57 17,37 24,44 22,78 19,44
I

7 2, 13 10,00

I

2,31 - 1,40 20,00 5,84 37,50 12,78 30,30 12,04 46,88

8 - - - - 9,28 - 4,38 27,78 3,09 75,00 9,15 31 ,03

9 - - - - - - 0,49 - 3,09 12,50 2,54 12,50

gem. 22,19 11 ,03 20,29 26,23 23.62 21 ,03Iaantasting

Iaantast. 469 433 358 413 259 316
stengels

gem.diam.: 3,34: 1,27 3,51 : 1,30 3,95 : 1,08 4,54: 1,54 5,02: 1,62 5,57 : 1,41
s . d.



Tabel 11. Rangorder per monster van de diameterklassen volgens de grootste aantasting

(de grootste aantasting heeft het laagste nummer)

De monsters zijn gerangschikt naar opkl immnede gemiddelde diameter van de stengel

~diam. eind jul i NL ha 1f jul i NL maart droog eind jul i NH ha 1f jul i NH maart nat verklaring termen
klasse

1
I

. (6) . (5 ) - - - -
2 5 6 . (6) . 7 . (8) . -

3 3 4 4 6 7 . (7) . ( ) : klasse met minde

4 2 1 2 4 2 6 dan 5 aangetaste
I

stengels
5 1 3 1 1 3 4 : klasse die géén

6 . (7) . (2) 5 3 5 3
aangetaste steng
bevat.

7 (4) . (7) . (3) 2 4 1

8 - - . (7) . (5) (1) 2

9 - - - . (8) . (6) (5)

gem.diam. 3,342: 1,27 3,51 2: 1,30 395 2: 1,08 4542: 1,54 5,022: 1,62 5,57 2: 1,41 I
+ s.d.

I

r

els



Tabel 12. Duur leg en aantal eieren per leg voor verschillende muggen

labwaarnemingenve 1dwaarnemingen

duur l eq l s ec ) aantal eieren

69 geen eieren

85 80

105 55

113 80

141 120

152 75

167 100

193 125

56 niet geteld

67 11

85 11

130 11

136 11

gemiddeld 115 90

duur l eq l sec )

60

60

120

210

112,5

aantal eieren

125

50

65

95

85



Tabel 13. Gezamel ijk oppervlak van de bovenste 5 internodia van elke dikteklasse voor de augustusmonsters

NL NH

totale oppervl. in mm2 I totaIr oppervl. in mm
2

Iaantal stengels Idiameterklasse I aan ta I s tenge Is I % van de bovenste 5 int. % % I van de bovenste 5 i nt. I %

- -

2 15 11 ,6 283,5 4,9

3 50 38,8 1438,8 24,9 3 5,9 194,6 5,9

4 30 23,3 1500,3 26,0 12 23,5 638,1 19,5

5 21 16,3 1294,6 22,5 19 37,3 1080,7 32,5

6 10 7,8 866,6 15,0 11 21 ,6 789,6 24,1

7 2 1 ,6 240,0 4,6 4 7,8 226,2 6,9

8 - - - - 1 1 ,0

I
78,8 2,4

9 1 0,8 I 145, 1 2,4 1 2,0 271 ,8 8,3



Tabel 14. Bezettings percentage van de internodia in stengels met verschillende diameter, d.w.z. het percentage

van de lengte van de internodia dat met gallen bezet is

41 ,7

54,0

61 ,6

57,3

62,3

60,0

jun i NL
gem.

bezettings percentage

2

3

4

5

6

7

8

9

diameter
klassen

2

10

4

4

31,1

s , d.

20,0

21,7

21 ,0

11,8

35,8

61,3

61 ,9

45,6

50,8

jun i NH
gem.

bezettings percentage s , d. I n
I I I I I .~--

i
- i -

i
- i 1

19,5 I 12
1
I

20,2 ! 40

17,6 48

17,1 i 23

2

3

4

5

6

7

8

9

diameter
klasse

diameter
klasse

jul i NH
gem.

bezettings percentage s . d. n klasse

jul i NL
gem.

bezettings percentage s.d n

2 I 51 ,0 I 36,7 2 2 I 41 ,7
I

3 I 62,1 26,0 12 3 60,2 28,4 23I
4 I 61 ,6 28,3 27 4 56,4 26,5 42

5 I 59,4 28,4 65 5 63,6 23,7 24
6 I 43,2 29,5 14 6

7 47,4 25,0 9 7 I 10,5
8 83,3 - 1 8

9 - - - 9



Tabel 15. Gemiddeld aantal gallen per aangetast internodium in junimonsters

De gal Jen zijn onderverdeeld in zeer jong, jong en oud

ga 11 en gem. aant. ga 11 en s . d , s.e. aant. int.

zeer jong 43,5 21,8 5,0 19

jong 37,3 18,5 3,6 27
oud 18,7 16,7 2,0 76



Tabel 16. Mortal iteits percentages onder larven/poppen van muggen en parasieten

Muggen Parasieten

~ I gem. ma r t. %diam. gem.mort. %
klasse e J NL Md e J NH Mn I voor al le monst. e J NL Md e J NH Mn voor alle monst.

I

1 - - - - - - I - - - -
i

2 41 ,7 - 80,0 I - 60,8 13,3 I - 00,0 - 6,7
I

3 35,9 64,8 23, 1 I - 41 ,3 42,1 35,3 59,7 - 45,7I
4 43,8 95,7 27,1 1 83,3 57,5 2,1 5,3 55,7 100,0 40,8I
5 40,3 83,1 68,0 I 64,8 63,8 33,3 7, 1 73,0 50,0 40,9,

6 80,3 64,7
I

58,4 67,8 49,0- I - 0,0 12,5 20,5

7 100,0 100,0 53,4

I
92,2 86,4 - 0,0 18,4 17,7 45,4

8 - - 28,0 36,4 32,2 - - - 00,0 0,0

9 - - - 100,0 100,0 - - - - -



Tabel 17. De duur van de eileg en de gemiddelde duur van de eileg bij

Tetrastichus gratus.

1ab. veld

duur leg (in sec.) duu r 1eg ( i n sec.)

90 101

120 107

120 113

147 114

150 233 126 232

160 240 126 240

166 247 170 253

180 266 183 275

180 311 183 280

200 356 196 311

203 197 402

213 220 450

gem. 199 gem. 214



Tabel 18. Percentages geparasiteerde gallen en ontmoetingskansen

diameter I
maart droog maart nat e J NH e J NL pa r. % gem.

klasse pa r . % ontmoet. kans par. % ontmoet. kans pa r . % ontmoet. kans par. % ontmoet. kans v.alle monst

- -

I

- - - - - -

2 I - - - - 16,67 0,0024 - - 16,67

3 15,74 0,053 - -
I

90,57 0,0049 58,25 0,041 54,83

4 25,36 0,067 33,33 0,025 74,76 0,056 62,95 0,051 49,09

5 I 37,09 0,028 11 ,76 0,035 67,62 0,083 66,98 0,021 43,19

6 11 ,59 0,0056 15,23 0,032 66,72 0,029 - - 31,18

7

I
8,33 0,0028 8,57 0,022 28,57 0,015 58,63 0,0021 26,03

8 - - 21,43 0,0032 - - - - 21 ,43



Tabel 19. Aantal uitgekweekte muggen en parasieten per diameterklasse

maart nat maart droog

diameterklasse

nr. soorten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal

Eudecatoma stagnal is Erdös

2 Tetrastichus calamaria Grah. 1 1 2 2

3 Tetrastichus arundinis Gir. 1 1 2 11 12 23

4 Tetrastichus gratus Gir. 3 1 8 12 2 4 6

5 Mesopolobus phragmites Erdös 4 2 6 7 9 1 17

6 Platygaster crassus x 4 3 4 2 13 40 55 4 99

7 Torymus arundinis Walk. 1 3 4 2 3 2 7

8 Giraudiella inclusa Gir. 38 38 5 28 109 32 50 35 12 129

diameterklasse e J NH w J NL

nr. soorten I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal

Eudecatoma stagnal is Erd~s 1 4 7 12 12 22 2 36

2 Tetrastichus calamaria Grah. 22 17 1 4 44 12 10 22

3 Tetrastichus arundinis Gir. 1 12 3 16 5 25 27 57

4 Tetrastichus gratus Gir. 2 58 67 17 10 154 3 36 65 1 105

5 Mesopolobus phragmites Erdös 2 21 17 6 23 2 71 16 37 32 85

6 Platygaster crassus x 2 1 1 4 1, 2 3

7 Torymus arundinis Walk. 1 12 35 93 12 2 155 28 98 105 1 232

8 Giraudiella inclusa Gir. 2 10 88 74 18 - 18 210 7 52 126 83 268

x Hier is aangegeven het aantal gallen waaruit Platygaster crassus komt (zit met meerdere in een gal, zie blz. 16
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