Leen Moraal
De laatste jaren vertonen veel paardenkastanjes bruine vlekken, verdorde bladen en
een vervroegde bladval. Deze aantastingen worden veroorzaakt door de larven van de
Paardenkastanjemineermot, die ontsierende gangen in het blad maken.

Paarden kastanjemineermot

verovert Nederland
In lg84 werden in Zuid-Europa,

in Macedo-

ni6 aan het meer van Ohrid, voor het eerst

bladmijnen bil paardenkastanjeopgemerkt
en werd het motie Camerarfa ohr;de//a

Na enkele weken zijn de eerste kleine kom

mavormige gangente zien. Vervolgens ont
staat een meer cirkelvormige gang die
overgaat in een langwerpige en lichtbruine
mijn. De verpopping vindt plaats in de
bladmijn

beschreven. In lg8g kwamen er meldingen
uit Kroatie en Oostenrijk. Daarna volgden
Hongarije en Slovenie. De eerste berichten
uit Duitsland dateren van 1997. In 1998
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werden de eerste lichte aantastingen in
Nederland waargenomen. Een jaar later

In Nederland treden drie generaties per
Jaar op, dit betekentdat de aantastingen in

waren ze al massaal aanwezig in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de
jaren daarna heefthet matje zich over
geheel Nederland verspreid. In 2003 werden de eerste aantastingenin Groningen

de loop van de zomer steeds erger worden

en Friesland vastgesteld, toen is zelfs Terschelling gekoloniseerd. Dat is overigens

In Zuid-Europa ontstaater vaak een vierde
en soms een gedeeltelijke vijfde generatie.
Bij een massale aantasting overlappen de
bladmijnen elkaar. waardoor grote delen
van het bladoppervlak verbruinen en het

bladverdort en afvalt. Het komt voor dat

niet de meest noordelijkevindplaats. want
nmiddels zijn er ook meldingen uit NoordDuitsland, Denemarken en Zuid-Zweden.

op enkele honderden meters afstand van

Zoiets hebben we nog nooit eerder meegemaakt, een minuscuul motie met een

den zijn. Hierbij spelen waarschijnlijk gene-

razendsnelle kolonisatie in zowat alle kli.

de roodbloemige 4escu/usx carr7ea n iet

zwaar aangetaste kastanjebomen,

exempla

ren staan waarop nauwelijksmijnen te vin
tische verschillen een rol. In ieder geval is

maatzones van Europa. De invasie van de
mineermot is dus terug te voeren tot de
populatie in Macedonid. Maar ook daar is

gevoelig.

de soort plotseling opgedoken. Dit doet
vermoeden dat het motie van elders komt,
uit gebieden waar de Paardenkastanje van

Bi) een zware aantasting kunnen er wel
tweehonderd mijnen per blad aanwezig

nature voorkomt zoals de Kaukasus, de
Himalaya en Noord-Amerika. Maar in deze
gebieden is het motie nooit aangetroKen.
Er zijn op dit punt dus nog veel onduide-
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zijn. Daardoor kunnen de bomen eind juli
al helemaal bruin zijn. Dat ziet er drama

tisch uit, maar ondanks jaren van achtereenvolgendeaantastingenzijn er, ook in

De poppen overwinterenop de grond in

Zuid-Europa waar de plagen al veel langer
optreden, nog geen bomen afgestorven
Het is echter niet uitgesloten dat de bomen
uiteindelijk wel verzwakken en daarmee
gevoeliger worden voor zwaktepa rasieten

lijkheden.
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het afgevallen herfstblad. De eerste moties

Tot nu toe is in Europa slechts een zeer

verschijnen van eind april tot begin mei.

geringe activiteit van sluipwespen vastge-

De 4 mm grote moties zijn gemakkelijk
over het hoofd te zien. Alleen als ze met

steld - dit is een aanwijzing dat de mineer-

duizenden op stammen en bladerenzitten

afkomstig is

valt het op. Na de paring zetten de vrouwtjes twintig tot dertig eitjes afop de boven-

zijde van het blad. Na ongeveer tien dagen
verschijnen de jonge larven die zich direct
een weg in het bladweefsel boren.

mot mogelijk van een ander continent
Het ontbreken van eKectieve natuurlijke vil

inden is een medeoorzaak voor de explosieve verspreidingvan de mineermot in

Leetl Moraal is bosentomoioog by

Europa. Dit betekent dat het eind van de
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plaag voorlopig niet in zicht is.
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OPROEP WAARN EMERS
INSECTENPLAGEN
Alterra voert met een netwerkvan vrijwilligewaar
nemers sinds 1946 een jaarlijkse monitoring uit
over insectenplagenop bomen. De gegevens wor
den onder meer gebruiktom de eKecten van klimaatverandering na te gaan.

We willen het netwerk van waarnemers vitaal hou

den en belangstellendendie willen meedoen zijn
dus van hartewelkom. Na aanmelding krijgt men
een informatiepakketjetoegestuurd.
Kunt u een aantasting niet op naam brengen?

Geen probleem, bil twijfel kunt u insecten ter
determinatie inzenden.

Meer informatie is te vinden op onze website:
www.insectenweb.nl
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