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Titel van het proefschrift: 
Insect pest infestation on mangrove forests on Kenya: identification, 

threats and impacts 

Curriculum vitae 

Insectenplagen in bosecosystemen kunnen grootschalige verstoring veroorzaken 
die kwaliteit en kwantiteit van beschikbare habitat voor talrijke organismen wijzigt. 
De dynamiek van de aantasting door houtboorders in Sonneratia alba Sm. in Kenia, 
een belangrijke mangrovesoort aan oevers, zeer wijd verspreid in de Indische en 
westelijke Stille Oceaan, werd onderzocht. De insecten verantwoordelijk voor de 
aantasting, omvang van aantasting langs de Keniaanse kust, het door de insecten 
gebruikte aantastingsmechanisme en de respons van de bomen op de aantasting in 
de mangroveformatie werden bestudeerd. 

Om te weten welke houtborende insecten de mangrove S. alba aantasten, werden 
imago’s na ontwikkeling uit aangetaste takken gevangen, larven gekweekt en 
poppen opgespoord. Twee houtboorders werden geïdentificeerd: de kever Bottegia 
rubra (Cerambycidae, Psebiini) en een tot nog toe onbeschreven metarbelide mot 
(Lepidoptera, Cossoidea), een nieuw genus voor de wetenschap. 

De aantasting op S. alba is waargenomen langs de hele Keniaanse kuststrook. De 
aantasting door houtboorders vertoonde een gedeeltelijke verspreidingsgradiënt, 
waarbij de metarbelide mot de mangroven in zowel de noordelijke als de zuidelijke 
regio's van de Keniaanse kust (600 km) aantastte. B. rubra verscheen in lage 
dichtheid in Gazi Bay en in hoge dichtheid in Mida Creek, Kilifi Creek en Ngomeni, 
met geleidelijk afnemende dichtheid naar het noorden toe. De omvang en 
intensiteit van S. alba-aantasting in Kenia baren zorgen voor de instandhouding van 
mangrove. 

In dit werk werden de tijd die elke houtboordersoort nodig heeft om een tak te 
doden en het aantastingsmechanisme van de twee houtboordersoorten 
gedocumenteerd. De rol van twee mierensoorten (Oecophylla longipoda en 
Pheidole sp.) bij de verdediging van S. alba tegen aantasting werd als hypothese 
vooropgesteld. De aanwezigheid van verschillende schimmelsoorten werd 
vastgesteld.  

Na aantasting door houtboorders zijn dood of herstel van gastheertakken 
afhankelijk van de kracht en het tijdstip van de primaire en secundaire 
verdedigingsmechanismen van de planten. Uit de bevindingen 
bleek dat polysaccharideverbindingen de belangrijkste zijn die als gevolg van de 
aantasting veranderingen ondergaan. Aangetaste S. alba reageren met productie 
van fytochemicaliën als verdediging om hun celwanden te versterken. Takken die 
tijdig meer produceerden hadden een kans om te herstellen, takken die trager 
reageerden werden overweldigd door de aantasting en stierven af. 
 
Deze studie heeft inzicht gegeven in insectenplagen op S. alba mangroven in 
Kenia. De informatie stelt ook een noodzakelijke verdere onderzoeksagenda voor 
en draagt bij tot de keuze van een instandhoudingsstrategie voor de mangroven in 
de wijdere regio van Oost-Afrika. 
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