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Een sociaal
l u i z e n l e ve n
Sommige bladluissoorten vormen
minimaatschappijtjes, met een
koningin en soldaten. W 4 -5
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Een luizige minimaat schappij

Door onze redacteur
Hester van Santen

I
n het park en in de groenstrook
om de hoek leven heel rare blad-
luizen. Er zijn soldaten bij. Ze
vormen legertjes en bijten samen
lieveheersbeestjes dood.
De bladluizen zien er saai uit. Af

en toe vliegt er een grotere met vleugels
uit het gaatje in de gal, maar de meeste
zijn wit en ontzettend klein – net wande-
lende stofjes. Totdat een jaaginsect, zo-
als een larve van een lieveheersbeestje,
zijn opwachting maakt bij de ingang. In-
sectenonderzoeker William Foster en-
sceneerde zulke ontmoetingen in zijn
lab in Cambridge. Hij beschreef die zo:

“De soldaten liepen op de aanvaller af
en probeerden hun zuigsnuiten door zijn
schild te prikken. (...) De lieveheersbeest-
jeslarven probeerden de bladluizen af te
schudden met hun poten. (...) Vaak raak-
ten de soldaten helemaal bedekt met he-
molymfe dat uit de wonden van hun
slachtoffer gutste. Aan het eind van veel
experimenten zaten sommige dode solda-
ten nog steeds aan hun aanvaller vast.”

Veel aan deze late spiraalluis (Pe m -
phigus spyrothecae) is ongewoon. Het is
geen dociele plantensappenzuiger,
maar een agressieve insectenprikker.
Maar het belangrijkste is: deze bladlui-
zen leven sociaal, in een minimaat-
schappij. De stichtster van de kolonie
plant zich voort, de soldaten doen dat
nooit. Ze repareren de gal, maken hem
schoon, en verdedigen hem - vaak tot de
dood erop volgt.

„Deze bladluizen kun je overal in Ne-
derland vinden”, vertelt Foster aan de
telefoon. Ze leven op rechtopgaande po-
pulieren, tot het begin van de herfst zijn
ze er nog. Ze leven in gallen aan stelen
van populierenblaadjes: dat zijn verdik-
kingen met de vorm van een drolletje.
„Maar niemand bekijkt ze goed. Mensen
beschouwen bladluizen als nummers.”

We denken dat we sociale insecten
kennen. Het zijn de bijen die de bijen-
dans doen om hun soortgenoten de weg
naar het bloemenveld te leren. Het zijn
de grillige termietenheuvels op de sa-
vanne, het wespennest onder het afdak.
Het zijn de mieren die, als je een tegel
optilt, met vereende krachten alle pop-
pen in veiligheid brengen.

Maar er zijn veel sociale dieren die al-
leen bestudeerd worden door een hand-
jevol liefhebbers. De naakte molratten
in Afrika, zoogdieren in een onder-
gronds nest onder leiding van een ko-
ningin, zijn nog de beroemdste. Maar
wie kent de sociale garnalen die hol-
letjes in sponzen bewonen, of de spin-
nen in Brazilië die met vijftigduizend te-
gelijk een reuzenweb bouwen?

En sla het vuistdikke The other social
i n s ec t s (2006) van James Costa erop na:
dit stuk had ook kunnen gaan over de
sociale tripsen, kleine plantsapzuigende
insecten, of, nog obscuurder, over Au-
stralische Plat ypus-boorkevers die er
raadselachtige kolonies in eucalyptus-
bomen op na houden.

Evolutie van sociaal gedrag

„Er zijn sociale organismen die nie-
mand ooit heeft bestudeerd, en waar we
dus bijna niets van weten”, zegt Fosters
Amerikaanse vakgenoot Patrick Abbot.
Abbot, die sociale bladluizen bestu-
deert aan Vanderbilt University in Nash-
ville, vindt dat meer sociale dieren (in
de praktijk: insecten) aandacht verdie-
nen. „Dat biedt belangrijke gegevens
om de evolutie van sociaal gedrag te be-
gr ijpen.”

Patrick Abbot schreef dit voorjaar in
het jaarboek 2015 van Advances in Insect
Physiolog y een overzichtsartikel over so-
ciale bladluizen. Eigenlijk was het een
oproep. „Er zijn nog nauwelijks functio-
nele studies naar sociale bladluizen ge-
d a a n”, schreef hij. „Hoe kan een plan-
teneter agressief reageren op een aan-
valler ”, legt hij uit aan de telefoon. „We l -
ke genen zijn erbij betrokken, hoe doen
ze dat? Bij bijen geven ze daar Nobelprij-
zen voor.” Of ga ve n , aan bijenonderzoe-
ker Karl von Frisch in 1973.

Sociaal levende dieren hebben veel
gemeen. Ze wonen dicht opeen gepakt,
met hun familie. Ze brengen samen de
jongen groot, delen voedsel, verdedigen
het nest. In de extreemst ontwikkelde
(‘eusoc iale’) samenlevingen, waartoe
ook de bladluizen behoren, is er een
duidelijke taakverdeling en plant een
deel van de koloniebewoners – de solda-
ten, de werkers – zich helemaal niet
voor t .

In de evolutie ontstonden dus steeds

De spiraalluis
is geen dociele
zuiger van
p l a nt e n s a p,
maar een
agre ssieve
prikker van
insec ten

Biologie

Iedereen kent de sociale
bij, maar ook bladluizen
leven soms sociaal. Ze
wonen in gallen met
soldaten en koningin.

De sociale bladluis Pemphigus obesinymphae
leeft in Noord-Amerika op populieren. De oranje
bal is de koningin. Patrick Abbot onderzoekt ze.

BIZARRE BLADLUIZEN

Zuigen en spuiten
Gifspuiters
De meeste bladluissoldaten gebrui-
ken hun zuigsnuit als wapen, en soms
is het zelfs een gifangel. Shigeyuki
Aoki werd bij zijn veldwerk in de jaren
zeventig altijd gestoken door de
beestjes. Het jeukte verschrikkelijk,
maar Aoki zette door. Hij zette vijftig
soldaten van de sociale bladluis Tu b e -
raphis styraci een minuut op zijn hand,
één voor één: 45 staken. Pas 25 jaar
later identificeerden co l l e g a’s het
bladluizengif. Het leek erop dat een
verteringsenzym was geëvolueerd tot
een ongewone gifstof. (Ko n t yû , juni
1979 en P N A S, augustus 2004).

Levende lijmbommen
De ongewoonste verdediging is die
van de sociale bladluis Q u a d ra r t u s
y o s h i n o m i ya i , die ook in Japan leeft.
Het is de enige sociale bladluis waar-
bij de soldaten niet alleen onvrucht-
bare nimfen zijn, maar ook oudere
vrouwtjes. Vrouwtjes die zich niet
meer voortplanten, sterven niet, maar
vullen hun lichaamsholte met plakke-
rige was. Dringt er een aanvaller zoals
een lieveheersbeestjeslarve de gal
binnen, dan persen die vrouwtjes de
was uit hun lijfje en storten zich op de
belager. Ze blijven aan de larve plak-
ken. Als het tegenzit, worden ze ook
nog opgegeten. William Foster be-
schreef de ontdekking van zijn Japan-
se collega’s als de „p o s t- m e n o p a u z a -
le lijmbom”. (Current Biology, juli 2010)

Kamikaze -reparateurs
Soldaten vervullen allerlei taken in de
bladluismaatschappij. De sociale
bladluis Nipponaphis monzeni, óók uit
Japan, kit kapotte gallen dicht met zijn
eigen lichaamsvocht. Die gallen heb-
ben in het voorjaar te lijden van rup-
sen die erin kruipen. Bladluizen verza-
melen zich rond het gat, zagen onder-
zo e ke r s . De bladluizen spuiten een
witte vloeistof uit hun achterlijf. Die
stolt tot kit, die de soldaten met hun
poten en kop in de juiste vorm duwen.
Ze overleven de bouwwerkzaamhe-
den vaak niet. Altijd eindigen er wel
een paar vastgeplakt in de kitlaag. Bo-
vendien persen ze zo veel lichaams-
vocht uit, dat ze daarna drie keer zo
klein zijn als voorheen. Of ze dat over-
leven, betwijfelen de Japanners.
(Biology Letters, augustus 2003).

Paarden van Troje
Biologen in Valencia ontdekten een
(niet-sociale) bladluis die zich ver-
momt. Paracletus cimiciformis leeft ’s
winters in Spanje op graswortels. Het
is dan een rond, groen luisje. Zoals
veel bladluizen wordt de soort ‘gemol-
ke n’door mieren. Alle bladluizen pro-
duceren honingdauw: heldere, sui-
kerrijke poep. Mieren oogsten die en
bieden bescherming in ruil. Paraclet-
us heeft die symbiose in zijn eigen
voordeel omgebogen. Van de ene ge-
neratie op de andere kunnen de ron-
de groene bladluizen veranderen in
platte witte. Ze lijken op mierenlarven
en ruiken zelfs zo. Mieren dragen de
witte foplarven hun eigen nest in.
Eenmaal in het nest beginnen de witte
luizen de échte mierenlarven leeg te
zuigen. (P N A S, januari 2015).

weer dierensamenlevingen waarin indi-
viduen zich opofferen voor de rest. Het
is een proces dat evolutiebiologen
steeds beter begrijpen, maar waaraan
nog veel te onderzoeken valt. Hoe ver-
want moeten de dieren in een kolonie
zijn om sociaal gedrag te laten ontstaan?
Zijn er evolutionaire ‘st ar tposities’ die
vaker tot ingewikkelde samenlevingen
leiden? Welke genen zijn erbij betrok-
ken? Abbot: „Alle mieren zijn sociaal.
We kunnen geen niet-sociale mieren
met sociale mieren vergelijken. Bij blad-
luizen, of bij sociale tripsen, kan dat
we l . ”

Stammoeder kloont zich

Sociale bladluizen zijn in hun insecten-
groep in de minderheid. De meeste van
de 4.000 à 5.000 soorten bladluizen la-
ten zich weerloos opeten terwijl ze plan-
tensappen naar binnen sabbelen. De
meeste zijn in de lente en zomer te vin-
den, als één vrouwtje (de stammoeder
of fundatrix) naar haar vaste waardplant
is gevlogen om zich te vermenigvuldi-
gen. Er zijn allerlei variaties op die le-
venscyclus, maar altijd geldt: ze heeft
geen mannetje nodig. Ze kloont zich. Na
een dag of tien klonen haar nakomelin-
gen zich ook, enzovoort, zodat een
plant binnen enkele weken vol met
bladluisvrouwtjes zit. Als de bladluizen
voelen dat het te druk wordt – hoe is on-
duidelijk – krijgen ze nakomelingen met
vleugels, die uitvliegen. (Die gaan ver-
volgens wél paren en eieren leggen.)

Z o’n 400 van die ruim 4.000 soorten
bladluizen leven niet los op een plant,
maar in een plantengal. Pas in 1977 be-
schreef de Japanse veldbioloog Shigeyu-
ki Aoki bij zo’n galvormende bladluis
soldaten die rond de opening van de gal
patrouilleerden. Sindsdien ontdekten
hij en zijn handvol vakgenoten zo’n vijf-
tig soorten sociale bladluizen – vooral in
Japan – en dat zijn allemaal galbewo-
ners. Vaak, zoals bij de late spiraalluis,
hebben die soldaten ook andere taken
dan bewaking. Ze repareren de gal, ma-
ken schoon of dringen buurgallen bin-
nen. Meestal zijn de soldaten nimfen
(jongen). Ze zijn aangepast aan hun
taak, met sterke poten of gifspuiten, en
worden nooit volwassen.

Ondanks die overeenkomsten zijn de
vijftig sociale bladluizen helemaal niet
aan elkaar verwant: de Japanse bladluis-
onderzoeker Takema Fukatsu schatte
ooit dat dat typische gedrag 17 maal op-
nieuw is geëvolueerd. Juist daarom zijn
bladluizen een „uitstekend model” om
de evolutie van sociaal gedrag te onder-
zoeken, vindt Abbot. Ze hebben de be-
staande theorieën uitgebreid en ver-
sterkt .

Ten eerste: dat sociaal, zelfs opoffe-
ringsgezind gedrag alleen kan ontstaan
als dieren verwant zijn. Bij weinig dier-
soorten is de genetische verwantschap
zo groot als bij bladluizen. Omdat ze
zich klonen, zijn de bladluizen in een
kolonie kopieën van elkaar. In 1964, dus
13 jaar voordat Aoki sociale bladluizen
ontdekte, had evolutiebioloog William
D. Hamilton al voorspeld dat ze zouden
moeten bestaan, vanwege die grote ver-
wantschap. William Foster uit Cambrid-
ge: „Bladluizen vormen geen kolonie,
het is een opgedeeld lichaam. Bladlui-
zen hebben een taakverdeling zoals wij
verschillende weefsels hebben.”

En er is nog iets: álle sociale bladlui-
zen leven in gallen. „Bladluizen hebben
ons geleerd dat er een tweede route is
naar complex sociaal gedrag”, vat Pa-
trick Abbot samen. De evolutiebiologen
David Queller en Joan Strassman be-
schreven die in een artikel in B i o S c i e n ce
(maart 1998). Zij verdeelden sociaal le-
vende dieren onder in twee groepen. De

bekendste – mieren, bijen, wespen – zijn
life insurers (levensverzekeraars). Het
voedsel zoeken dwingt ze tot samenle-
ven. Terwijl gespecialiseerde werkers
hun leven wagen om eten te vinden,
zorgen groepsgenoten voor de larven.

Abbot: „Galvormende bladluizen le-
ven juist ín hun eten. Ze moeten het ver-
de d i ge n . ” Die sociaal levende dieren
zijn in de woorden van Queller en Stras-
sman fortress defenders, fortbewakers.
Op termieten na waren die tot enkele
decennia geleden over het hoofd gezien.
Eusociale bladluizen werden pas be-
schreven in 1977, naakte molratten in
1981, tripsen in 1992 en garnalen in
1996. Hun fort is een luilekkerland – een
blok rottend hout voor termieten, een
knollenveld voor naakte molratten, de
juiste boom voor bladluizen. En weg-
trekken is kansloos: er zijn weinig van
deze paradijselijke plekken. Offert een
deel van de kolonie zich op als soldaten,
dan heeft de rest meer te eten.

„Uiteindelijk gaat het bij de evolutie
van sociaal gedrag altijd om zo’n kos-
ten/baten-analyse, en om genetische
ver wantschap”, vat Tom Wenseleers sa-
men. Hij is theoreticus en doet daar-
naast aan de KU Leuven onderzoek naar
verschillende sociale dieren. („G een
bladluizen. Die zien er minder spectacu-
lair uit. Wespen zijn mijn favoriet.”)
Wenseleers sluit zich bij Abbot aan. „Ik
bestudeer mieren, bijen én wespen.
Door meerdere sociale soorten te bestu-
deren kun je nagaan of die evoluties
echt parallel geëvolueerd zijn, of dat ze
toch verschillend zijn. En je wilt dan ex-
perimenten doen.”

Nog genoeg genetische vragen

William Foster: „Als bladluizen klonen
zijn, waarom zijn ze dan niet allemáál
sociaal? Blijkbaar zijn ‘in een gal leven’
en ‘verwant zijn’ noodzakelijk, maar dat
is niet voldoende.” En volgens Patrick
Abbot liggen er ook genoeg biochemi-
sche en genetische vragen. Uitzoeken
wat bepaalt of bladluisnimfen soldaat
worden, of een ‘gewo n e ’ bladluis. Waar-
door ze agressief reageren, welke in-
vloed het seizoen heeft, hoe ze planten
prikkelen om ingewikkeld gevormde
gallen te maken.

Maar het bladluisonderzoek maakt
daarbij geen vorderingen, waarschuwde
Abbot in zijn review van dit voorjaar.
„Er zijn nu minder groepen die er on-
derzoek naar doen dan tien, vijftien jaar
ge l e de n”, zegt hij. Pionier Shigeyuki Ao-
ki is gepensioneerd, William Foster uit
Cambridge is opgehouden met zijn late
spiraalluizen. Foster: „Genetica is nu be-
langrijk in het vak. Ik vind dat niet inte-
ressant, ik ben geïnteresseerd in ge-
drag .” Gemakkelijk is dat genetisch on-
derzoek ook niet: er zijn geen geneti-
sche technieken die goed werken bij
b l ad l u i z e n .

Maar er is hoop, zegt David Stern, ook
een Amerikaan. Hij werkte in de jaren
negentig samen met William Foster en
heeft nu een eigen lab aan Janelia Re-
search Campus in Ashburn. Hij noemde
bladluizen ooit zijn „favoriete dieren”
en wilde er zelfs een publieksboek over
schrijven. Maar vanwege de technische
beperkingen verruilde hij de bladluizen
voor fruitvliegen. Stern: „Ik heb het vijf
jaar geprobeerd en toen ben ik gestopt.”

Toch ziet hij een toekomst. Er is sinds
een paar jaar een nieuwe techniek,
CRISPR-CAS genaamd, om genen ge-
richt uit te schakelen. „Het is heel lastig,
want je moet werken met eieren of lar-
ven, en die zijn bij bladluizen heel klein.
Maar twee oud-postdocs van me zijn het
nu aan het proberen. Als dat lukt, denk
ik dat het veld er straks heel anders uit-
ziet .”IL
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