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Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)

is een invasieve exoot in duinen en bos-

sen, die wordt bestreden om de inheemse

flora en fauna van overwoekerde gebieden

te behouden. Wij hebben onderzocht of

inheemse insecten zich in de afgelopen

anderhalve eeuw aan deze exoot hebben

aangepast in de duinen. Dat is gedaan

door het percentage vraat, vraatpatronen

en de diversiteit aan soorten op de exoot

en de inheemse verwant met elkaar te

vergelijken.

Sinds Amerikaanse vogelkers in het begin
van de twintigste eeuw overal in Europa
werd aangeplant als struik in de onder-
groei van bossen en zich vervolgens explo-
sief verspreidde, is het één van de meest
gevreesde exoten (Ehrenburg et al., 2008;
Tamis, 2005). Jaarlijks worden vele euro’s
uitgegeven aan de bestrijding van deze
plantensoort (Reinhardt et al. 2003). 
De afgelopen jaren werden steeds meer
inheemse insectensoorten op deze exoot
aangetroffen. Om de vraag te beantwoor-
den of Amerikaanse vogelkers wellicht
‘ingeburgerd’ is geraakt, hebben we onder-
zocht of de herbivorie in de afgelopen
anderhalve eeuw is veranderd. Hiervoor is
gebruik gemaakt van herbariummateriaal
van Naturalis Biodiversity Center, waar het
oudste exemplaar uit 1844 stamt. Dat
onderzoek leverde verrassende resultaten
op (Schilthuizen et al., 2016). 

Vraat aan Amerikaanse en inheemse
vogelkers tegenwoordig gelijk 
Door het aantal aangevreten bladeren te
delen door het totaal aantal bladeren van
collecties van beide soorten vogelkers uit
het herbarium van Naturalis Biodiversity
Center hebben we het percentage vraat
tussen 1844 en 2015 bepaald. Veranderin-
gen door de tijd zijn geanalyseerd met een
Pearson test voor lineaire correlaties. Voor
Amerikaanse vogelkers hadden we 96 col-
lecties ter beschikking en voor Gewone
vogelkers (Prunus padus) 222. Het percen-
tage vraat aan de exoot is significant ver-
dubbeld van 18,8 naar 40,6%, terwijl dat
bij de inheemse verwant constant rond de
35% bleef (fig. 1). Vooruitlopend op de
algemene misvatting dat botanici enkel
‘ongeschonden’ herbariumcollecties zou-
den aanleggen, hebben we Eddy Weeda
gevraagd om in navolging van zijn in 1975
gemaakte collecties in 2015 opnieuw vogel-

kersen te verzamelen. Deze collecties ver-
toonden dezelfde trends als hierboven
beschreven en lieten zien dat een paar
insectenhapjes uit het blad botanici er niet
van weerhouden om planten in herbaria te
laten belanden. 

In 2009, 2010 en 2012 zijn in het
voorjaar bladluizen, kevers en rupsen ver-
zameld van het blad van zowel Amerikaanse
als inheemse vogelkers in nationaal Park

Zuid Kennemerland. Van elke soort zijn
150 boompjes bemonsterd. Met molecu-
laire detectiemethoden en hulp van specia-
listen zijn de verzamelde insecten vervol-
gens op naam gebracht. De diversiteit aan
soorten op Amerikaanse vogelkers bleek
bijna tweemaal zo hoog als op de inheemse
verwant. Het lokale voedselweb rondom 
de exoot is dus duidelijk uitgebreid na de
introductie in Nederland. 

Inheemse insecten hebben
aanval op bospest ingezet 

Barbara Gravendeel &
Menno Schilthuizen

Fig. 1. Verandering in
percentages vraat
door de tijd waar-

genomen in 
herbariumcollecties. 

A. Amerikaanse
vogelkers. 

B. Inheemse 
vogelkers.
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Veranderingen in vraatpatronen
Rupsen van de Hangmatmot (Lyonetia cler-
kella) eten zich een weg door het blad van
verschillende plantensoorten uit de berken-
en rozenfamilie, waaronder vogelkers. 
De mijnen van deze bladmineerder in 
herbariumcollecties van Amerikaanse
vogelkers uit de duinen bij Monster, verza-
meld in 2002, zijn vrijwel allemaal korter
dan 2 cm en geaborteerd. Dit duidt erop
dat de rupsen hun cyclus toen niet goed
konden voltooien. De mijnen van collecties
uit Meijendel bij Wassenaar uit augustus
2016 waren allemaal langer dan 2 cm (foto
1AB). De mijnen bevatten geen levende
rupsen meer; deze hadden de mijnen ver-
laten of waren geparasiteerd. Dit duidt
erop dat het blad van Amerikaanse vogel-
kers de afgelopen jaren beter verteerbaar is
geworden voor de rupsen, doordat deze
zich aanpasten of doordat de chemische
afweer van de planten is veranderd. 
We kunnen concluderen dat zich een
gespecialiseerde gemeenschap van insec-
ten aan het vestigen is op Amerikaanse
vogelkers in Nederland door aanpassing
van zowel de herbivoren als de plant. Aan-
passingen van de herbivoren omvatten
onder meer een verbreding van de niches
van generalisten, zoals de Hangmatmot.
Bij specialisten als het Vijfstippelig struik-
haantje (Gonioctena quinquepunctata) ont-
dekten we beginnende soortvorming. Van
oudsher kwam deze keversoort alleen op
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) voor
(Koch, 1992). In de jaren negentig werd
het menu echter op verschillende plaatsen
in Europa uitgebreid met Amerikaanse
vogelkers (Mazderek et al., 2015). Met
genomisch onderzoek werd reproductieve
isolatie tussen populaties van deze kever
op respectievelijk Wilde lijsterbes en Ame-
rikaanse vogelkers ontdekt (Schilthuizen et
al., 2016). Dat ook de plant zich aanpast
blijkt uit het gehalte aan afweerstoffen van
Amerikaanse vogelkers. In de duinen blijkt
dit gehalte variabel te zijn. Dat heeft weer
gevolgen voor de verhouding van genera-
listen en specialisten op de plant. Hier
kunt u meer over lezen in het tijdschrift
Hollands Duinen (Gravendeel & Schilthui-
zen, 2016). Ook op andere fronten krijgt
Amerikaanse vogelkers in Nederland het
moeilijker vanwege toenemende aantas-
ting van de wortels en bladeren door res-
pectievelijk bodem- (Pythium) en blad-
schimmels (Taphrina) (foto 2).

Het merendeel van de herbivoren van
Amerikaanse vogelkers heeft een korte gene-
ratietijd en is zeer mobiel (Schilthuizen et
al., 2016). Op termijn kan dit ervoor zor-
gen dat lokale herbivoren de plantensoort
onder de duim krijgen, waardoor het inva-
sieve karakter verdwijnt. Handmatig verwij-
deren van deze exoot uit de Nederlandse
duinen zal dit proces echter vertragen. We
pleiten er dan ook voor om invasiviteit van
Amerikaanse vogelkers niet langer als een
statische eigenschap te beschouwen en
beheermaatregelen hierop aan te passen,
zoals van der Putten & Rienks (2004) ook
al suggereerden.
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Foto 1. Mijnen van de
Hangmatmot (Lyone-
tia clerkella) op blad
van Amerikaanse
vogelkers.
A. Herbariumcollectie
uit augustus 2002
verzameld door Ben
van As in Monster
(foto: Bo Bode).
B. Herbariumcollectie
uit augustus 2016
verzameld door 
Barbara Gravendeel
in Meijendel bij Was-
senaar (foto: Roland
Bûtot).

Foto 2. Krulziekte (Taphrina farlowii) 
op Amerikaanse vogelkers in juni 2016
(foto: Ben van As).
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