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'Consider the galt insect; it does not sow, yet it reaps;
it does not build, yet it is sheltered; it gives
and receives

nothing

abundantly'.
(E.R Eelt, 1918)

Het hier samengevatte onderzoek werd in de zeventigerjaren als promotieonderzoek in de duinen van Meijendel en Noordwijkerhout begonnen. Aangezien het
probleem een grotere dimensie bleek te hebben dan aanvankelijk was ingeschat
werd het aantal soorten onderzoekterreinen uitgebreid en werden uiteindelijk
locaties over het gehele Noordelijk Halfrond, in Oost-Siberië, rond Denver en
Washington D.C. bij het onderzoek betrokken Doel was vooral het ontrafelen van
de associaties die tussen een kleine twintig soorten insekten in berkenkatjes
bestaan. Hoe zo'n ingewikkelde gemeenschap kon evolueren was een volgende en
wellicht boeiender vraagstelling. Nu, na zo'n twintig jaar, kunnen nieuwe vragen
gesteld worden. Vragen die vooral verband houden met het voortbestaan van
ingewikkelde levensgemeenschappen in verbrokkelde biotopen.
Levensgemeenschappen zijn grofweg uit drie lagen opgebouwd: waardplanten,
herbivoren en hun parasitoïden. We spreken van parasitoïden in plaats van parasieten
omdat parasitoïden steeds de dood van hun gastheer veroorzaken en we steeds
maar met een gastheer te maken hebben. Echte parasieten, denk aan bijvoorbeeld
teken, veroorzaken zelden de dood van hun gastheer en kunnen bovendien van
verschillende gastheren gebruik maken. De situatie verandert uiteraard wanneer
parasieten de drager zijn van ziekteverwekkers: de door teken overgebrachte Lyme's
disease kan wel degelijk de dood van een gastheer tot gevolg hebben.
Voor onze levensgemeenschap die met galmuggen in berkenkatjes is geassocieerd zijn berken dus de waardplant, galvormers de herbivoren en beschikken we
over een legertje aan soorten parasitoïden. Van de parasitoïden komen steeds
groepjes van twee tot drie verwante soorten binnen een berkenkatje voor.
Aangezien we niet beter wisten dan dat deze steeds op slechts een galmug parasiteerden leek Gause's regel geweld te worden aangedaan: 'complete competitors
cannot co-exist'. Een goede reden dus om te gaan kijken hoe 'complete' deze
'competitors' wel zijn.

1. Het eerste trof ische niveau: de berken
In Nederland komen twee soorten voor, de Ruwe en Zachte Berk. Er zijn in principe
standplaatsverschillen: de Ruwe Berk is vooral algemeen op de hoge zandgronden
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terwijl de Zachte Berk een voorkeur heeft voor de Westnederlandse laagveenmoerassen. De twee soorten kunnen bovendien bastaarderen. Het resultaat is dat we
een hybridenzwerm hebben van vormen die in principe op de Zachte Berk lijken,
maar in meer of mindere mate ook de kenmerken van Ruwe Berk bezitten.
Bastaardering is vooral tijdens de grootscheepse habitatverstoring na de terugtrekking van het landijs na de laatste ijstijd begonnen. Door de verdere beïnvloeding
van de habitat door de mens is dit proces voortgegaan en vooral het op grote

WINTER

BOX 1. Levensloop van de Berkezaadgalmug SEMUDOBIA.
1, vmchtkatje; 2, schub met drie zaden waarvan het middelste
vergald; 3, vrouwtje (boven) en mannetje; 4, ei; 5, eilrafje; 6,
volgroeide larf; 7, pop. Romeinse cijfers: maanden van het jaar.
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schaal aanplanten van berken, ook in de duinen sinds het begin van deze eeuw,
hebben van die berken een allegaartje gemaakt. Zowel zuivere vormen van Ruwe
en Zachte Berk zijn nu, ook in de duinen, zeldzaam. Het feit dat berken niet homogeen zijn en het hebben van verschillende standplaatsvoorkeuren van de verschillende vormen maakt het aannemelijk dat het eerste trofische niveau al zeer complex en
heterogeen is. Een goede reden om te betwijfelen dat 'volkomen concurrenten'
onder de herbivoren wellicht niet zo volkomen zijn.
Ook als we naar de arena waar alles zich afspeelt het berkenkatje, kijken dan
kan deze gedifferentieerd worden. Allereerst zijn berken eenhuizige planten met
eenslachtige bloemen. De bloemen zijn in mannelijke meeldraadkatjes en vrouwelijke
vruchtkatjes gerangschikt. De mannelijke katjes, wellicht omdat ze na een korte
bloeiperiode afvallen, doen niet mee. De vrouwelijke katjes bestaan uit vruchtjes,
'zaden', die door schubben worden beschermd (BOX 1). Twee weefseltypen, 'niches'
dus die hun eigen mogelijkheden hebben. Laten we eens kijken hoe de herbivoren,
galmuggen, daar gebruik van maken.
Naast de Ruwe en Zachte Berk bestaan er zo'n 40 andere soorten die allemaal
op het Noordelijk Halfrond voorkomen. De Amerikaanse Papierberk en de Noordeuropese Dwergberk behoren hiertoe. De grootste diversiteit aan berkensoorten
wordt overigens in de Himalaya aangetroffen.

2. Het tweede trofische niveau: de berkenzaadgalmug Semudobia
Galmuggen behoren tot de Diptera, de muggen en vliegen. Ze worden samengenomen tot de familie van de Galmuggen. Lang niet alle galmuggen maken galletjes,
ongeveer de helft leeft in de bodem van schimmelweefsel of scharrelt zijn kostje op
een andere manier op. Bovendien zijn lang niet alle galvormers galmuggen: we
kennen wespjes, bladluizen en zelfs vliegen, vlinders en kevers die gallen veroorzaken. Samen vormen ze dus een gilde van galvormers. Op zich is galvormers een
verkeerd woord: gallen zijn co-producties van insekten (maar ook schimmels) en
waardplanten. Galinsekten beginnen meestal als jong larfje plantencellen aan te
zuigen. In het plantensap zitten, onder andere, eiwitten. Deze worden door het
jonge larfje half verteerd en weer in de waardplant teruggespuugd. De half verteerde eiwitten zetten in veel gevallen de plant aan tot tumorvorming. Het larfje
wordt ingekapseld in galweefsel. Het zit daar best: ingebed door snel delende, dus
eiwitrijke, cellen en afgeschermd tegen een vijandige buitenwereld.
Toen we aan het onderzoek begonnen was er slechts een soort berkenzaadgalmug beschreven. We gingen de galletjes openpeuteren om te kijken wat er aan
gastheer- en parasietlarven in zit. Ook werden galletjes uitgekweekt om de volwassen insekten te inventariseren. Bij het sorteren van de gallen bleken verschillen tussen gallen aanwezig te zijn: niet alleen in de zaden, maar ook in de schubben van
de vruchtkatjes werden gallen aangetroffen. Voorts bleken binnen de zaadgallen
verschillen aanwezig te zijn: bij Ruwe Berk-achtige bomen worden vooral kleine
gevleugelde galletjes met een 'galvenster', een van buiten zichtbare dunne plek in
het galletje, aangetroffen. Bij Zachte Berk-achtige waardplanten ontbreken zowel
de vleugels als het galvenster (Box 2).
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Bovendien zijn de galmuglarven verschillend. Op het borststuk komt bij galmuglarven een opvallende verharde structuur voor, de 'borsttand' of het 'schopje'. Veel
galmugsoorten gebruiken dit schopje om na het verlaten van het gal zich in te
graven en dan zo als volgroeide larf in de bodem te overwinteren. Bij Semudobia
blijken drie vormen van schopjes voor te komen: in de schubgalletjes zitten larven
met een 'afgebrokkeld' schopje terwijl in de zaadgallen het schopje tweetandig is.
Bovendien hebben larven in zaadgallen van Ruwe Berk-achtige waardplanten
meestal een klein schopje terwijl dit schopje in Zachte Berken veel groter is. Nadat
al deze galsoorten gescheiden waren uitgekweekt werden ook in de volwassen
insekten verschillen gevonden die duidelijk maakten dat de berkenzaadgalmug niet
uit een soort, maar uit drie goed herkenbare soorten bestaat. Deze ook in de duinen
algemeen voorkomende nieuwe soorten zijn beschreven en hebben in de nieuwe
editie van Docter van Leeuwen's gallenboek een plaats gevonden. Al deze soorten
blijken over het gehele Noordeurazische gebied van Ierland tot Japan voor te
komen. In Noord Amerika bleken nog twee zusjes, beide in gallen met galvensters,
voor te komen: een westelijk en een oostelijk van de Rocky Mountains. Aangezien
de voormalig directeur van het Leidse Rijksherbarium, Professor van Steenis, het
plantenmateriaal waarin een van deze soorten zich bevond verzamelde was dit een
goede reden om eens een diersoort, de enige, naar deze roemruchte botanicus te
vernoemen (BOX 2).
Berken bloeien als echte windbestuivers alleen in het voorjaar. Dit houdt in dat
de galmuggen maar een generatie per jaar hebben. Op alle regels zijn overigens
uitzonderingen. Op een in Oost-Azië voorkomende groep van verwante soorten zijn
nooit Semudobia gallen aangetroffen. Deze berken bloeien echter maar eens in de
vier a vijf jaar: een periode die de muggen kennelijk niet kunnen overbruggen.

BOX 2. SEMUDOBIA, larvale schopjes (boven) en galvormen. 1, S. skuhravae (drcumboreaal); 2, S. tarda
(eurazisch): 3, S. betulae (eurazisch); 4, S. brevipalpis (oost-amerikaans); 5, S. steenisi (west-amerikaans)
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3. Het derde trofische niveau: de parasitoïden
Met het ontdekken van meerdere verwante galmugsoorten in een berkenkatje en
met het toevoegen van het verschillende waardplantaspecten aan de levensgemeenschap was de basis gelegd voor het beantwoorden van de hoofdvraag: omdat
onze 'competitors' niet 'complete' zijn kunnen ze rustig 'co-existeren'. Bij een nadere
analyse van het parasietengarnituur stuitten we echter op frappante bijzonderheden.
Het was als bij het opstellen van het Periodiek Systeem van Elementen van de scheikundige Mendelejev: er bestaan in een berkenkatje een groot aantal potentiële
niches en ze kunnen allemaal gevuld worden. Het is vooral dit deel van het werk
dat in de duinen is uitgevoerd.
Binnen de galmuggen komen verschillende trofische vormen voor: echte galvormers als Semudobia, galmuggen die als koekoeken zelf geen gallen veroorzaken
maar parasiteren op galweefsel dat door andere galmuggen is geïnduceerd: inquilinen. Waarom zou je niet, in plaats van het galweefsel, de galmug zelf oppeuzelen:
predatoren. Ten slotte wordt door al deze galmuggen het nodige weefsel in een
berkenkatje beschadigd. Een mooie gelegenheid voor fytosaprofagen om hierop te
specialiseren. Predatoren en fytosaprofagen komen overal voorwaar gallen zijn.
Vermoedelijk hebben we hier met een klein aantal soorten van generalisten te
maken. Bij de inquilinen ligt het anders: binnen het berkenkatje vonden we twee
verwante soorten waarvan de een op galletjes met venster is gespecialiseerd en de
andere op galletjes zonder venster. Beide soorten kunnen ook voorkomen op de
schubgalletjes. Lang niet altijd, maar wel in dit geval, zijn inquilinen een mortaliteitsfactor: de larven groeien sneller dan de gastheerlarven en de laatste verkommeren door voedselgebrek. Predatoren zijn een mortaliteitsfactor per definitie en
fytosaprofagen zijn een onschuldig soort commensalen.
Sluipwespen vormen de grootste groep van mortaliteitsfactoren. We kunnen
hier onderscheid tussen soorten en geslachten (genera) aanbrengen. Als regel hebben soorten een vergelijkbare functie in de levensgemeenschap: parasietsoort A
belaagt galmug A en parasietsoort B doet hetzelfde bij galmug B. Bij de geslachten
ligt het anders. Ten eerste behoren de verschillende geslachten tot verschillende
sluipwespfamilies. Interessanter is dat de verschillende geslachten op de verschillende ontwikkelingsstadia van hun gastheer zijn gespecialiseerd: we onderscheiden
eiparasieten, parasieten van vroege larvale stadia en parasieten van volgroeide
gastheerlarven (BOX 3).
Eiparasieten (Familie Platygastridae) leggen hun eieren in de eieren van
Semudobia. Aanvankelijk maken ze een ruststadium door. Pas als de gastheerlarf
ongeveer volgroeid is dan gaan ze zich razendsnel ontwikkelen en vreten hun gastheer in no time leeg. Omdat ze zich binnen de gastheer ontwikkelen worden ze tot
het gilde van de endoparasieten gerekend. Nadat de gastheer is leeggegeten verpoppen ze zich binnen de gastheerhuid. We kunnen drie soorten, behorend tot
twee geslachten, onderscheiden: het genus Platygaster bestaat uit twee soorten die
respectievelijk op Semudobia's in zaad en schubgallen zijn gespecialiseerd. Hoe de
Platygaster vrouwtjes de eieren van de verschillende Semudobia's kunnen onderscheiden is een raadsel. We hebben echter gezien dat deze parasietvrouwtjes soms
meeliften op het achterlijf van de gastheer. In dit geval hoeven ze alleen de juiste
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WAARDPLANTEN

GALMUGGEN

LARVEPARASIETEN (ecto)

SUCCESSORIA

PARASIETEN
Misocyclops (2)

Metaclisis <1)

EIPARASIETEN (endo)
BOX 3.

Associaties tussen waardplanten, galmuggen en parasitoïden
zoals deze in het eurazische gebied voorkomen.

gastheersoort te bepalen. De soort uit het geslacht Metaclisis komt alleen in galmuggen voor die de vensterloze galletjes maken. Hier lijkt sprake van een differentiatie door synchronisatie: zowel galmugsoort als sluipwesp zijn aan de late kant.
Larveparasieten (Drie genera behorend tot drie families 'glanswespen',
Chalcidoidea). Al deze fraai metallisch gekleurde parasieten zijn ectoparasieten: ze
ontwikkelen zich op de gastheerlarf. De parasietvrouwtjes prikken met hun legboor
door de galwand heen en leggen hun ei op de gastheer. Soms wordt de gastheer
ook aangeprikt en wel met twee bedoelingen: ofwel hij wordt verdoofd zodat de
parasiet zich rustig kan ontwikkelen, of hij wordt gebruikt voor 'host feeding'. Het
parasietvrouwtje krijgt zo de eiwitten die ze nodig heeft om haar eieren aan te
maken. Host feeding kan op zich een mortaliteitsfactor van betekenis zijn. Hyperparasitisme, waarbij parasieten zich weer in andere parasieten ontwikkelen, is
binnen de berkenkatjes levensgemeenschap nooit aangetroffen.
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1. Tetrastichus (Eulophidae). Drie soorten uit dit reusachtige geslacht zijn
geassocieerd met berkenkatjes. Een soort is gespecialiseerd op larven in schubgalletjes, de tweede pakt de larven in beide typen zaadgallen. De derde soort komt
incidenteel voor en lijkt op de inquilinen te parasiteren. Aangezien volgroeide
inquilinen zich uit de katjes laten vallen en in de grond verpoppen kan deze
gastheerparasitoied associatie moeilijk aangetoond worden. Tetrastichus maakt
slechts een generatie per jaar die keurig gesynchroniseerd is met het tweede en
derde larvale stadium van Semudobia.
2. Lioterphus (Torymidae) is met twee soorten in het Eurazische gebied vertegenwoordigd. Een derde soort zit in Noord-Amerika. Deze twee soorten hebben
ieder hun eigen gastheer in de zaadgalletjes; beide soorten kunnen ook in de
schubgalletjes worden aangetroffen. De Lioterphus soorten hebben mannetjes met
verschillend gekleurde antennen. De vrouwtjes verschillen veel minder duidelijk,
ook voor de mannetjes. Deze baltsen door met hun antennen te trillen naar alle
vrouwtjes. De vrouwtjes accepteren echter alleen die mannetjes met de voor hen
passend gekleurde antennen. Bij Lioterphus is nog iets geks aan de hand: per gastheer worden steeds twee eieren gelegd. Nadat deze zijn uitgekomen kruipen de
parasietlarfjes over de gastheer. De een vreet eerst de ander op voordat hij aan de
gastheer begint. Lioterphus is evenals Tetrastichus gespecialiseerd op tweede en
derde larvale gastheerstadia en maakt als zodanig een generatie per jaar.
3. Als laatste verschijnt Psilonotus (Pteromalidae) op het toneel. De drie soorten uit dit genus zijn op volgroeide gastheren gespecialiseerd. De vrouwtjes wurmen zich met sterk zijdelings afgeplatte achterlijven tussen de schubben van het
katje. Ze lijken een voorkeur te hebben voor de grens tussen nog groene schubben
en bruin wordende rijpe schubben en zaden. Op deze plek wijken de schubben en
kunnen de wespjes dus makkelijk manoeuvreren om hun eieren af te zetten.
Aangezien Semudobia larven reeds begin juli volgroeid zijn en het vaak tot half
november mogelijk is om eieren te leggen kunnen zich twee tot drie generaties
Psilonotus ontwikkelen. Een van de Psilonotus soorten komt vooral in schubgallen
voor, de tweede in de zaadgallen. De derde soort, met overigens het minst afgeplatte achterlijf lijkt geen voorkeur voor gastheer te hebben.

Diversiteit en soortvorming
Met betrekking tot specialisatie bestaan er dwarsverbanden tussen de trofische
niveaus van waardplanten, herbivoren en parasieten. Deze dwarsverbanden worden
weerspiegeld in de meer of mindere gelijkvormigheid van soortsvormingspatronen
van de geassocieerde organismen. De uit dit onderzoek voortvloeiende idee is dat
de soortvorming vooral binnen de waardplanten wordt aangestuurd als gevolg van
allerlei oeco-geografische factoren. Herbivoren en parasieten volgen in meer of
mindere mate de soortvormingspatronen van hun waardplanten (BOX 4). Hoe moet
je zo'n scenario voorstellen? Hierbij kun je uiteraard niet beperken tot het
Hollandse duin, maar moetje het gehele verspreidingsgebied van de leefgemeenschap in ogenschouw nemen.

67
Holland's Duinen

nr 34, april/mei 1999

De Entomofauna

BOX 4.

van

Berkenkatjes

Stambomen van waardplanten, galmuggen en parasitoïden.
Cijfers geven corresponderende soortvormingsmomenten aan.
Merk op: hoe hoger het trofische niveau (lager in de figuur), hoe minder het aantal
soorten per genus. Bij de berken is alleen de sectie EXCELSAE uitgewerkt
weergegeven.
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BOX 5. Associaties tussen habitats, waardplanten en galmuggen. Duivenvoorde, llperveld, Haarlemmerliede en Nieuwkoop: vochtig laagveen;
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1. Berken
Berken komen voor in de koude en gematigde zones van het gehele Noordelijk
halfrond. Er zijn zo'n 40 soorten beschreven die grofweg in vier secties worden
ingedeeld: berken met witte stammen en dwergberken vormen zulke secties. We
kunnen ons een beeld vormen van de verwantschap tussen die secties. Hoe doe je
dat? Berken zijn verwant aan elzen. Primitieve berken hebben net als elzen stevige
vruchtkatjes en evenals bij elzen vallen die katjes pas uit elkaar nadat ze aan de
boom de winter hebben doorgemaakt.
Een belangrijke stap in de evolutie van berken betreft de levensloop, 'lifehistory'. Door een verandering van bouw van het vruchtkatje rijpen de katjes bij
'witte' berken sneller wat maakt dat ze al aan het eind van de zomer uiteenvallen
en de zaden in de strooisellaag overwinteren. Het temperatuurregime in de strooisellaag is minder extreem zodat minder beschermingsmaatregelen nodig zijn om de
zaden in leven te houden. Bovendien kunnen de zaden zo lichter zijn waardoor ze
beter verbreid kunnen worden. Twee vliegen in een klap dus: overwinteren in een
mildere omgeving en een betere verbreiding (speciatiemoment 1 in BOX 4).
Een volgende stap is ook van oecologische aard maar betreft de standplaats.
Uit fossiel stuifmeelonderzoek is gevonden dat tijdens het Tertiair de klimaatgordels
met een differentiatie in vochtige en droge standplaatsen een stuk stabieler waren
dan tegenwoordig. Hiermee ging gepaard dat binnen de 'witte berken' twee series
ontstonden die aangepast waren aan vochtige, bijvoorbeeld onze Zachte Berk, en
droge standplaatsen, bijvoorbeeld onze Ruwe Berk (speciatiemoment 2 in BOX 4).
Binnen de op zich homogene klimaatgordels liggen belangrijke noordzuid
barrières: het Eurazische en Amerikaanse gebied worden gescheiden door oceanen en
op beide continenten liggen belangrijke gebergten: Oeral en Rocky Mountains.
Binnen elk van deze gebieden, door geografische isolatie nu, zijn zowel in droge
habitats (zusjes van de Ruwe Berk) als natte habitats (zusjes van de Zachte Berk) aparte soorten ontstaan (speciatiemomenten 3 en 4 in BOX 4). Samengevat is de radiatie
van berken dus het gevolg van levensloop, standplaats en geografische factoren.
Door de 'hybridisatie van de habitat' na het terugtrekken van het landijs is dit op zich
duidelijke scenario vervaagd door allerlei hybridisatieprocessen tussen berken.

2.

Galmuggen

Galmuggen ontwikkelen zich in gallen op berken. Als zodanig zijn ze afhankelijk van
de soortvormingsprocessen die zich bij hun waardplanten afspelen. Daar waar isolatiemechanismen bij de waardplanten relatief langzaam gaan, kunnen deze mechanismen door de veel kortere levensduur bij galmuggen sneller verlopen: hybridisatie
is bij galmuggen afwezig. Het was best een klus om dit op het spoor te komen (BOX
5): het was opgevallen dat S. betulae, net als Ruwe Berk, vooral talrijk is in droge
habitats als Kootwijk en Meijendel, terwijl S. tarda, net als Zachte Berk, meer voorkomt op vochtige standplaatsen. De uiteindelijke clou bleek een correlatie te zijn
tussen het voorkomen van de galmug met de eigenschappen van de waardplant
zoals deze tot expressie komen in de 'hybrideïndex' van de waardplanten: Zachte en
Ruwe Berken beschikken kennelijk over verschillende lokstoffen en de galmuggen
zijn in staat deze te onderscheiden.
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BOX 6. Associatie van gastheren en parasieten, a, fenologie van SEMUDOBIA en eiparasieten.
1b, dichtheidsafhanl^elijke gastheermortaiiteit. De correlatiecoeffident tussen ongeparasiteerde en oorsproni<elijke
aantallen gastheren is steeds groter dan 1. Dit betekent dat de mortaliteit bij matig geaggregeerde gastheren
procentueel groter is dan bij sterk geaggregeerde. Bovendien is van regulatie door parasitoïden geen sprake: het
effect van parasitoïden werkt een sterke fluctuatie van de gastheren eerder in de hand dan dat hij deze afremt, c,
parasitoïden als mortaliteitsfactor. Bij S. betulae dragen vooral de ectoparasitolden bij tenvijl bij S. tarda de
endoparasitoiden van belang zijn. Deze verschillen lijken niet systematisch; voorspellingen zijn dan ook onmogelijk.
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Eileggende galmug
(Semudobia)
op bloeiend berkenkatje,
(tekening H. Roskam)

We maakten eerder onderscheid tussen een soort die in schubgallen zit en de
overige in vruchtgallen. Maak je een afstammingsanalyse dan blijkt de schubgalsoort primitiever te zijn. Bovendien komt hij over het gehele verspreidingsgebied
van berken voor. Het is dus aannemelijk dat deze soort de primitieve berken met
hun rechtopstaande katjes heeft gekoloniseerd. Aan deze galmuggen verwante
soorten zitten overigens op verwante katjesdragende bomen. Evenals de katjes
moest deze primitieve Semudobia dus in de boom overwinteren en hij maakt dan
ook relatief grote en vette larven. De keuze schub of zaad is gemakkelijk: de grootste hoeveelheid nutriënten wordt via de schub aangevoerd en daar zit je dus het
beste om deze af te vangen.
Nadat 'witte' berken met uiteenvallende katjes zijn ontstaan is er een mogelijkheid om van strategie te veranderen: ook voor galmuggen is het van belang om
op de grond onder mildere omstandigheden te overwinteren. Zo ontstaat een
co-speciatie door niche differentiatie tussen schub- en, kleinere, zaadgal vormende
soorten (speciatiemoment 1 in BOX 4).
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Het speciatiemoment 2 in BOX 4, nu binnen de 'witte' berken, wordt ook door
Semudobia gevolgd: in het Eurazische gebied is een co-speciatie opgetreden door
specialisatie op berken van droge en vochtige standplaatsen. In hoeverre de galmuggen zijn gespecieerd doordat ze domweg met hun waardplanten zijn 'meegelift' of doordat ze echt een verschillende habitatvoorkeur hebben is onduidelijk. Als
je echter het voorkomen van beide galmugsoorten gaat correleren met waardplant
of habitat dan is alleen de waardplantvoorkeur aantoonbaar. Van West-lerland tot
Oost-Japan komen als gevolg van geografische soortvorming wel verschillende
'droge' en 'natte' witte berken voor, echter in de zaden komt maar een soort op
berken van droge- en een soort op berken van vochtige standplaatsen voor. De
geografische differentiatie van waardplanten is dus niet door de muggen gevolgd.
Overigens is er nog een habitatverschil tussen de twee muggesoorten dat voor het
vervolg van het verhaal van belang is: die van droge habitats komen zowel noordelijker als, in de bergen, hoger voor. Ze zijn kennelijk beter tegen koude bestand.
Doet Semudobia dan niet aan geografische speciatie? Niet in het Eurazische
gebied, maar wel in Noord-Amerika. Daar komen ter weerszijde van de Rocky
Mountains muggen in zaden voor die verwant zijn aan de zaadgalmug van eurazische droge standplaatsen (speciatiemomenten 3 en 4 in BOX 4). Waarom komt de
mug van vochtige standplaatsen dan niet in Noord-Amerika voor? Ook hier zijn
aanwijzingen. De zaadgalmuggen hebben Noord-Amerika via de 'Bering Brug', een
migratieroute via de Bering eilanden, vanuit Oost-Azië bereikt. Deze migratieroute
is altijd koud geweest. Door hun geringere koudetolerantie zijn de zaadgalmuggen
van vochtige habitats er nooit in geslaagd om Noord-Amerika te bereiken. Tot voor
kort, want nu worden door de mens aangevoerde eurazische berken aangeplant.
De met deze berken meegelifte muggen hebben tot nu echter de inheemse
Amerikaanse soorten niet gekoloniseerd. Samenvattend kunnen we stellen dat de
radiatie van galmuggen een passief proces is: ze zijn eenvoudig meegespecieerd
met hun waardplanten.

3.

Parasieten

Parasieten vertonen in feite hetzelfde passieve radiatiepatroon als de galmuggen: ze
maken onderscheid tussen schub- en zaadgallen en tussen droge en vochtige habitats.
In feite liften ze mee met hun gastheren. Toch maken zij hun eigen variaties op dit
patroon. Als we de Oude Wereld met de Nieuwe vergelijken blijken Lioterphus,
Tetrastichus en Psilonotus in Amerika hun eigen geografische pendant te hebben,
maar ontbreken de eiparasieten en inquilinen. Op zich een normaal verschijnsel als
je een relatief jonge met een oude fauna vergelijkt: de jonge is meestal armer.
De galmug-parasiet associaties blijken in veel gevallen ongelofelijk kieskeurig
te zijn: galmuggen selecteren hun waardplanten hoewel ze op de 'verkeerde'
waardplant, als ze daartoe gedwongen worden, het evengoed doen. Zowel bij de
inquilinen, de eiparasieten, de larveparasieten Lioterphus en Tetrastichus, worden
na het uitkweken van duizenden gallen nooit de verkeerde parasiet in een gastheer
aangetroffen. De gastheer selectiemechanismen zijn kennelijk uiterst robust en
conservatief. Psilonotus komt wel met drie soorten parasieten op drie soorten
Semudobia voor maar is minder selectief. Dit verschijnsel komt algemeen voor bij
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parasieten die op laat-larvale gastheerstadia zijn gespecialiseerd. Als je het van de
restjes moet hebben kun je niet al te kieskeurig zijn (BOX 3).

Verricht onderzoek
Het hier beschreven onderzoek vond plaats in de 'premoleculaire' periode: alle resultaten werden verkregen door het uitkweken (volwassen stadia) en openpeuteren
(larvale stadia) van vele duizenden gallen. Tijdens dit onderzoek viel het reeds op dat
de samenstelling van de entomofauna van verschillende berkenpopulaties, zowel op
grote (continenten) als op kleine geografische (duinpopulaties) schaal drastisch kan
verschillen (BOX 6). Zo blijkt de galdichtheid (aantallen per katje) bepalend voor het
voorkomen van parasieten. In gesegregeerde situaties (tot 5 gallen per katje) blijkt
het parasiteringspercentage laag: de gallen worden door de parasieten kennelijk niet
gevonden. In katjes met zo'n 5-20 gallen wordt het overgrote deel geparasiteerd en
in sterk geaggregeerde situaties van meer dan 30 gallen hebben parasieten kennelijk
onvoldoende eieren om alle gallen te beleggen. In duinpopulaties in Meijendel was
P/atygaster een geduchte mortaliteitsfactor terwijl in Noordwijkerhout Tetrastichus
het leeuwedeel voor zijn rekening nam. Ook per jaar kunnen galdichtheden soms
tien-voudig fluctueren met alle gevolgen voor de parasieten.
Alle soortbeschrijvingen en verwantschapsreconstructies werden gedaan op
soms minitieuze morfologische analyses. Zonder fasecontrast microscopie was een
en ander niet mogelijk geweest. Naast discrete (eigenschap wel of niet aanwezig)
werden continue (eigenschap altijd aanwezig, maar in welke mate) kenmerken
gebruikt. Hiervoor waren geavanceerde rekentechnieken nodig die gelukkig door
de snel oprukkende computers beschikbaar kwamen.

Toekomstig onderzoek
Binnen het natuurbeheer wordt steeds meer onderzoek gedaan aan populaties in
gefragmenteerde landschappen. Door het ingrijpen van de mens raken populaties
steeds vaker geïsoleerd waardoor ze sterk ingeteeld raken en uiteindelijk uitsterven. Galinsekten en de hiermee geassocieerde entomofauna zijn uitermate geschikt
om genetische verarming en getalsmatige verandering van populaties in gefragmenteerde landschappen vast te stellen. Galinsekten zitten in gallen en hun soortsrijkdom en abundantie laten zich gemakkelijk scoren. Hoe verschillen duinpopulaties tussen de Waddeneilanden, hoe verschillen ze van vasteland populaties, hoe
verschillen populaties van Noord-, Zuid-Holland en Zeeuws-Vlaanderen? Hoe staat
het met de genetische diversiteit per soort? Hoe werkt dit uit voor de verschillend
trofische niveaus? DNA-fingerprint methoden geven nu antwoorden die gemakkelijk in beleid vertaald kunnen worden. Het is niet nodig dat per se naar berken
wordt gekeken: deze laten zich moeilijk manipuleren. Maar (kruip)wilgen kunnen
met de hier beschreven methoden eveneens en wellicht beter bestudeerd worden.
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