OVER DE E C O N O M I S C H E B E T E K E N I S VAN
I N S E K T E N P L A G E N IN BOSSEN
(CEPHALCIA ALPINA KLUG EN DIPRION PINI L.)

ON THE E C O N O M I C S I G N I F I C A N C E O F F O R E S T - I N S E C T PESTS
{CEPHALCIA ALPINA K L U G AND DIPRION PINI L.)

J. L U I T J E S

NN08201,251

Dit proefschrift met stellingen van
JANNES LUITJES,

landbouwkundig ingenieur,
geboren te Apeldoorn, 22 december 1916,
is goedgekeurd door depromotor
dr. J. H. BECKING,

hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsregeling, en de
houtteelt en de bosbescherming in de tropen.
De Rector Magnificus
der Landbouwhogeschool,
W. DE JONG

Wageningen, 1oktober 1958

OVER DE E C O N O M I S C H E B E T E K E N I S VAN
I N S E K T E N P L A G E N IN BOSSEN
{CEPHALGIA ALPINA KLUG EN DIPRION PINI L.)

ON THEECONOMIC SIGNIFICANCE OF FOREST-INSECT PESTS
(CEPHALCIA ALPINA KLUG ANDDIPRION PINI L.)

PROEFSCHRIFT
TER V E R K R U G I N G VAN DE GRAAD
VAN DOCTOR IN DE L A N D B O U W K U N D E
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS IR. W.DE JONG,
HOOGLERAAR IN DE VEETEELTWETENSCHAP,
TE VERDEDIGEN TEGEN DE BEDENKINGEN
VAN EEN COMMISSIE UIT DE SENAAT
VAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE W A G E N I N G E N
OP VRIJDAG, 19 DECEMBER 1958 TE 16 UUR
DOOR

JANNES LUITJES

SDRUKKERII

^SgnSV"''

UI T Q E V E R U B E D R U F

STELLINGEN

De uitspraak van DUFF en NOLAN dat bij grafische uitzetting van de

jaarringbreedtes vanreeks type 3- jaarringen gelegen in opeenvolgende
internodien enopeenzelfde aantal ringen vanaf het merg- tegen het jaar
van vorminggeen optimumcurve zou ontstaan, mag worden betwijfeld.
DUFF, G.H. &NORAHJ. NOLAN,1953,Canadian Journalof Botany 31,p.471-513.
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In verband methetfeit dattussen dematevaninsektenaantastingenin
bossen endetoestand vandegroeiplaats vaak een samenhang bestaat,
zal eenverminderingvan degevoeligheidvoor aantastingen door insekten
derhalvemogenwordenverwachtvan eencombinatievan bodemkundigeen houtteeltkundige maatregelen.

HI

Beperking vandegrofwildschade inonsland moet inde eerste plaats
worden gezocht in biotoopveranderingen.
IV

In verband methetarbeidsprobleem indebosbouw ishetgewenstdat
in Nederland eenbosarbeidersstatistiek wordt opgesteld.

v
Om tekomen toteen rationelere verwerking van stamhout totrondhoutsortimenten ishet,vooral bijinvoering vanmachines, noodzakelijk
het aantal handelssortimenten teverkleinen.
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De door SCHWERDTFEGERgegeven „kritische dichtheden" bijde prognose vaninsektenplagen zijn als maatstaf voor debestrijding onjuist.
SCHWERDTFEGER,F., 1950, Grundrisz der Forstpathologie, p. 154.

VII

Het populatie-dynamisch onderzoek vandebelangrijkste Nederlandse
bosinsekten dient zospoedig mogelijk geentameerd te worden.

Proefschrift J. Luities
Wageningen, 1oktober1958

VIII

Het verspreidingsgebied op Borneo van de spiegelpauw Polyplectron
malacenseSchleiermacheristrektzichverderwestelijkuitdan aangegeven
door DELACOUR.
DELACOUR,J., 1951,The pheasants of the world, p.277 en 293.
IX

Het gevaar voor het ernstig verstoren van het natuurlijk evenwichtin
onze bossen als gevolg van het toepassen van insekticiden is onder de
thans in ons land bestaande omstandigheden minder groot dan vaak
wordt gevreesd.
x
In verband met de steeds toenemende betekenis die uit een oogpunt
vannatuurbeschermingenrecreatie aan woestegronden enplassenmoet
worden toegekend, mag een beslissing tot ontginning derhalve niet dan
na ampeloverlegmetinstanties ophet gebied vannatuurbescherming en
recreatie worden genomen.
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WOORD VOORAF

Bij het verschijnen van dit proefschrift gaan mijn gedachten en dankbaarheid uit
naar al diegenen die op enigerleiwijze aan mijn wetenschappelijke vorming hebben
bijgedragen.
In de eerste plaats denk ik hierbij aan mijn moeder, diezichveleopofferingen heeft
moeten getroosten ommijn studie aan de Landbouwhogeschool teWageningen mogelijk te maken.
Daarnaast moet ik noemen - mij daarbij beperkende tot de ingenieursstudie - de
oudhoogleraren dr. H. A. J. M. BEEKMAN, ir. J. H. JAGER GERLINGSenA. TE WECHEL.
VanhethoutvesterscorpsuithetvoormaligeNederlands-Indiemogeikvan degenen,
uit wier ervaring ik gedurende dejaren 1947-1950lering trok, onder meer vermelden
dr. ir. J. F. KOOLS, ir. E. J. SCHREUDER en ir. A. H. VERKUYL.
Hooggeleerde BECKING, hooggeachte promotor, hoewel het onderzoek niet direct

onder Uw leiding heeft plaats gevonden, stemt de zorgvuldigheid, waarmede U mijn
proefschrift hebt doorgewerkt, bekritiseerd en gesaneerd, mij tot grote dankbaarheid.
Zeergeleerde VOUTE, aan Uw instituut (Itbon) mocht ik sinds 1952 als medewerker
dit onderzoek verrichten. De wijze,waarop U mij hebt bijgestaan en hebt ingewerkt in
de bosbouwentomologie, zijn zowel voor mijn onderzoek als voor mijn vorming van
grote betekenis geweest.
Eenwoord vanbijzondere dank ben ikverderverschuldigd aan het Staatsbosbeheer,
de Dienst der Landelijke Eigendommen te Apeldoorn, het landgoed „De Velhorst"
te Almen, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de
N.V. „de Sprengenberg" teAlmelo voor het ter beschikking stellen van proefbossen
en voor verleende hulp bij het veldwerk.
Tot slot wil ik mijn bijzondere waardering uitspreken voor het feit dat het bestuur
van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (Itbon) te
Arnhem mij toestemming verleende om de resultaten van dit onderzoek, dat in hun
dienst werd uitgevoerd, als proefschrift te gebruiken.
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I. INLEIDING
1. V R O E G E R E O N D E R Z O E K I N G E N

Onderzoekingen over groeiverliezen van bossen door insektenplagen zijn in Nederland alleen van FRANSEN en BESEMER bekend.
FRANSEN (1947) ontbladerde in juni 1941, als nabootsing van de aantasting door
de satijnvlinder, Leucoma salicis L., tweejarige stekken van Populus euramericana
marilandica Bosc. en injuni 1942een gedeelte van dezelfde planten nogmaals. Cirkelvlakte- en gewichtsbepalingen werden gedaan in de herfst van 1941en 1942.Hij vond,
dat de ontbladering van 1942 de cirkelvlakte resp. het gewicht van datjaar met 48 %
resp. 52 % deed teruglopen.
BESEMER (1942) bootste in oktober 1940 aan een aantal takken van de groveden de
voorjaars- en de najaarsvreterij van de gewone dennenbladwesp (Diprionpini L.) na
en komt tot de eindconclusie dat najaarsvreterij de lengtegroei aanzienlijk vertraagt,
voorjaarsvreterij daarentegen de lengtegroei van de nieuwe twijgen (1941) vermoedelijk maar weinig bei'nvloedt. Deze laatste conclusie is mij niet duidelijk, omdat de
voorjaarsvreterij niet in oktober kan worden nagebootst.
Ook van de andere Europese landen worden hier enkele onderzoekingen in het
kort vermeld.
MICKE (1902) komt ten aanzien van de diktegroei tot een conclusie die tegengesteld
is aan die van BESEMER. Hij deed in 1901 aanwasmetingen aan 11 grovedennen, die
van 1892-1896 (hoogtepunt 1896) alleen door de najaarsgeneratie en in 1897 alleen
ernstig door de voorjaarsgeneratie van Diprion pini L. waren aangetast. Hij vond
dat de eerste scherpe teruggang in de aanwas in 1897 viel. Een macroscopische vergelijking van de jaarlijkse cirkelvlakteaanwas gedurende de periode 1891-1896 met
die van 1870-1890 deed geen aanwasverlies vermoeden. MICKE acht dit verklaarbaar
omdat in dejaren 1892-1896 tijdens de najaarsvreterij de vegetatieperiode bijna voorbij was. Bij de 3 zwaar aangetaste grovedennen van 75-110 jaar, boniteit III-IV,
was de gemiddelde cirkelvlakteaanwas in 1897,berekend alsgemiddeldevanallegenomenstamschijven,0,6%enover 1898-190046,5%vandie over de periode 1891-1895.
In 1901,vierjaren na de plaag, bereikte de diktegroei nog niet het niveau vanvoor
1897. De dikteverliezen waren het kleinst op de goede gronden.
De conclusie van MICKE, dat uit zijn proeven zou blijken dat voorjaarsvreterij
ernstiger is dan najaarsvreterij lijkt m.i. niet juist, omdat vermoedelijk de sterk verminderde groei in 1897het gevolgisvan de voorjaarsvreterij van 1897endevrij sterke
najaarsvreterij van 1896.
HERING (1932) onderzocht in 1932 in de Pruisische Staatsbossen een 18-tal grovedennen (36-65jaar; boniteit II-IV) uit opstanden, waarin tijdens dejaren 1922-1924
(hoogtepunt in 1924)eenplaag heerste van de gestreepte dennenrups (Panolis flammea
SCHIFF.).

De aantastingsgraad van de opstand was bekend, die van de afzonderlijke bomen
echter niet.

Het bleek hierbij dat de minimum cirkelvlakteaanwas viel in hetjaar 1925,dus een
jaar na het hoogtepunt van de vreterij, en verder dat de dikteaanwas in 1928, dus 4
jaren na het hoogtepunt, pas weer normaal was. Bovendien bleek dat volledig herstel
van de hoogtegroei eerst veel later intrad dan van de diktegroei.
In 1938 zijn door MARCUS (1942) in Beieren 9 grovedennen (leeftijd tussen 35 en
135 jaar) onderzocht, die van 1928-1931 (hoogtepunt 1930) zwaar aangetast waren
geweest door de gestreepte dennenrups (Panolisflammea SCHIFF.). Ook MARCUS vond
het minimum in de cirkelvlakteaanwas een jaar na het hoogtepunt. Deze jaarring
(1931) ontbrak vaak geheel. De verliezen van de sterk aangetaste bomen bedroegen
5-7jaar bijgroei. Over het algemeen is ook volgens MARCUS de schade aan de hoogtegroei groter dan die aan de diktegroei. In tegenstelling tot MICKE vond MARCUS,
dat de dikteverliezen op de slechtere boniteiten (zandgronden) geringer waren dan
op de betere, veenachtige gronden.
Omstreeks 1930 is door SREINERTS (1935) aan een aantal fijnsparren in Letland,
die in de periode 1911-1913 (hoogtepunt 1912) ernstig aan een aantasting door de
nonvlinder {Ocneria monacha L.) hadden geleden, de cirkelvlakteaanwas bepaald.
Het betroffen hier dus bomen die de aantasting hadden overleefd. Een graad van aantasting van de afzonderlijke proefbomen was niet bekend. Hetminimumjaar was voor
de jongere opstanden 1913; de cirkelvlakteaanwas bedroeg in dat jaar slechts 20%
van de aanwas van dejaren vlak voor de vreterij, terwijl eerst 3a 4jaar na de vreterij
de aanwas weer op het normale niveau kwam. Voor de oudere opstanden viel dit
minimum in dejaren 1913, 1914 of 1915. Hier bedroeg de cirkelvlakteaanwas in het
minimumjaar 40 % van de aanwas vlak voor de vreterij; 6 tot 8jaren na de vreterij
was de aanwas pas weer normaal. De hoogtegroei was zelfs na 10jaar nog niet normaal.
LEMMEL (1935) geeft een financiele schadeberekening van de zeer ernstige Panolisplaag 1922-1924 in Pruisen, Pommeren en Silezie. De aantasting omvatte een gebied
van 214000 ha. en veroorzaakte sterfte, aanwasverliezen, vernielingen van de boswegen ten gevolgevan overmatig houttransport etc. De door LEMMELberekende schade bedroeg meer dan 1000 R.M. per ha. Hij geeft tevens een aantal maatregelen op
het gebied van de bospolitiek aan om de schade zoveel mogelijk te beperken.
FORSSLUND (1944/45) onderzocht in Zweden van ongeveer 150jonge door Diprion
sertifer GEOFFR aangetaste grovedennen (gem. hoogte 2 m) de hoogtegroei. Door
vergelijking met een gelijk aantal onaangetaste bomen vond hij, dat bij een eenmalige
aantasting (gemiddeld was 85% van de oude naalden weggevreten) het verlies in
hoogtegroei inhetjaar van devreterij ± 25 %bedroeg. Werden debomen het daaropvolgendejaar nogmaals ernstig aangetast, dan bedroeg het verliesin hoogtegroei voor
datjaar 50%. Een eventuele nawerking in de daaropvolgende jaren is niet verder nagegaan.
SCHONWIESE (1935) bepaalde aan 60 boorspanen verkregen uit een 30-jarige grovedennenopstand, die in 1931 zwaar was aangetast door Diprion sertifer GEOFFR., die
alleen oude naalden vreet, de jaarringbreedtes van de jaren 1928 tot en met 1931
en vond in hetjaar 1931 een teruggang in groei van ruim 40 % t.o.v. de drie voorafgaandejaren. Hetjaar 1932,waarin hoogstwaarschijnlijk ook een groeivermindering

zal hebben plaats gehad, is niet in het onderzoek betrokken. De hoogtegroei was in
1931tot meer dan de helft teruggelopen. Sterfte kwam vrijwel niet voor.
HERTZ (1933) onderzocht eind 1931 in Finland aan tien 150-jarige in 1929 zwaar
door Diprion pini L. 1 aangetaste grovedennen op borsthoogte de dikteaanwas over
dejaren 1922-1931envond nagenoeg geenverminderingindejaarringbreedte over de
jaren 1930en 1931.
SCHWERDTFEGER en SCHNEIDER (1957) behandelden in 1953en 1954de ene helft van
een vijftienjarige fijnspar-lariksopstand met het organische fosfaathoudende insecticide E 605tegen het lariksmotje; de andere helft van de opstand fungeerde als controle.
In elke helft werden tien bomen uitgezocht, waarvan in 1954 en 1956 naaldwegingen
respectievelijk boringen werden uitgevoerd. Het bleek hierbij dat de naaldmassa in
het onbehandelde bos slechts de helft was van die van het behandelde bos. De boringen, uitgevoerd opdriehoogtes aan de stam,toonden aan dat in deniet behandelde
opstanden de diameteraanwas over de jaren 1954 tot 1956 ± 38 % lager was dan in
de behandelde opstanden.
Ook van Amerika en Canada zijn enkele gegevens bijeengebracht over de gevolgen
van vreterij van insekten op de boomgroei.
MINOTT en GUILD (1925) maten de jaarringbreedtes aan boormonsters van 251
eiken in New-England in een gemengd bos, dat van 1911-1921 wisselend aangetast
was geweest door Porthetria dispar L. en vonden t.o.v. de jaren 1901-1911 een vermindering in jaarringbreedte van 38 %. Zij menen te mogen aannemen, dat het verlies in jaarringbreedte ongeveer recht evenredig is met het percentage van ontbladering.
In Centraal Idaho werd in 1921-1923 (hoogtepunt 1922) Pinus ponderosa LAWS
ernstig aangetast door Neophasia menapia FELD. {pinebutterfly). In 1935,dus na ruim
10jaar, bedroeg de sterfte onder dezwaar aangetaste bomen intotaal 31 %.Een kwart
van deze sterfte lag nog na hetjaar 1928.Bij de matig en licht aangetaste bomen was
de sterfte nihil. In 1935werden door EVENDEN (1940) de overlevende bomen geboord,
waarbij bleek dat 89 % van deze bomen de jaarring 1923 misten; sommige misten
zelfs 11 opeenvolgende jaarringen.
GRAHAM (1931) onderzocht in 1929 de groei van 5-jarige bomen van Larix laricina
KOCH {tamarack) bij verschillende percentages van kunstmatige ontbladering (begin
juli) en vond dat, bij 100% ontbladering vierjaren achtereen, in het vierde jaar geen
massa-aanwas meer plaats vond (80 %van de bomen was ook dood). De teruggang in
groei begon niet in het eerstejaar van de ontbladering, maar pas in het jaar daarop.
De geleden massaverliezen bleken recht evenredig te zijn met het ontbladeringspercentage. '• .v- <>) .
•
In 1910 begon in de gemengde Abies-Picea bossen van Quebec een zeer zware
aantasting van desprucebudworm{Choristoneurafumiferana CLEM.).Volgens SWAINE,
CRAIGHEAD en BAILEY(1924)ishet aanwasverlies van deniet gestorven bomen geschat
op 3-5jaar groei, verdeeld over een aantastings- en nawerkingsperiode van ± 8jaar.
Het totale verlies, veroorzaakt door deze aantasting is geraamd op 100-200 miljoen
1

Diprionpini L. heeft in Finland maar een generatie (herfstgeneratie).

cords, een hoeveelheid die voldoende is om 50 jaar lang de aldaar toen aanwezige
pulp- en papierindustrie van grondstoffen te voorzien.
BELYEA (1952) beschrijft voor Abies balsamea MILL, de gevolgen van een aantasting
doordesprucebudworm{Choristoneurafumiferana CLEM)inOntario.Ineengebied waar
tot 1945deaantastinglicht,in 1946± 50%,in 1947 80%,in 1948weer 50%en daarna
weerlichtwas,bleekdat opborsthoogte dejaarringbreedte voor het eerst verminderde
in 1948, dus eenjaar na het hoogtepunt. Uit de gegeven grafieken is af te leiden,
dat de groei op borsthoogte pas in 1953 weer het niveau van voor 1948 bereikte.
LINTOCK (1955) onderzocht de gevolgen van de zware spruce budworm-vreteri] in
Quebec van 1944-1949, welke het ernstigst was in dejaren 1945-1948. Hij vermeldt,
dat eind 1952 50% (gemiddelde van de drie aantastingsklassen) van alle aangetaste
Abies balsamea-bomsn dood was en dat de 50 % overlevende bomen eind 1952 reeds
een verlies van 4J jaar aanwas hadden geleden.
De eerste sterfte trad pas op in 1949,dus vijf jaren na het begin van de aantasting.
De vermindering injaarringbreedte begon eerst in 1947,terwijl de minimum jaarring
in ruim 90 % van de gevallen in 1950 of 1951 viel, dus ± 4jaren na het hoogtepunt
van de plaag.
REEKS en BARTER (1951) hebben in New Brunswick en Quebec aanwasbepalingen
verricht aan Picea glauca Voss., Picea mariana B.S.P. en Abies balsamea MILL., die
gedurende dejaren ± . 1930-1939 ernstig aangetast waren door de bladwesp Gilpinia
hercyniae HTG. In 1945,dus 6jaren na afloop van de plaag, was van de heersende en
medeheersende bomen de dikteaanwas pas weer op het niveau van voor de aantasting gekomen.
FROELICH, HODSON, SCHNEIDER en DUNCAN (1955)vermelden, dat in Minnesota bij
een kaalvreterij van espen door Malacosoma disstria (HUBN.) de diktegroei van de
bijgemengde Abies balsamea MILL, toenam met bijna 20 %.
DILS en DAY (1950) bepaalden aan 7 bomen van Populus tremuloides MICHX. van
± 15cm dikte, die in 1950door Malacosoma disstria (HUBN) ten dele of geheel waren
kaalgevreten, met de dial-gauge dendrometer het groeiverloop in 1950. Totale ontbladering veroorzaakte op borsthoogte een groeiverlies van 67 %, een ontbladering
van 25 % een verlies van 38 %.
Dat vreterij door insekten niet alleen invloed heeft op de houtvorming, maar ook
de kwaliteit van de bast nadeligkan beiinvloeden,blijkt uit een publikatie van PEREIRA
MACHADO (1942), die vermeldt, dat vermoedelijk de vreterij van Lymantria dispar L.
een verminderde geschiktheid van de bast van Quercussuber L. voor de produktie van
kurken veroorzaakt.
Een bezwaar van vele hierboven genoemde onderzoekingen (o.a. die van MICKE,
HERING, MARCUS, SREINERTS, SCHONWIESE, LINTOCK, HERTZ) is, dat de verliezen niet
berekend zijn t.o.v. onaangetaste controlebomen, maar verkregen zijn door vergelijkingvan degroeitijdens devreterij endenawerkingsperiode met degroeiineen aantal
voorafgaande jaren. Bij de vergelijking met de groei in een aan de vreterij voorafgaande periode kunnen toevallige klimaatsomstandigheden of andere oorzaken de
uitkomst belangrijk bei'nvloeden.

Uit dezeweliswaarweinigeonderzoekingen magweldeconclusie getrokken worden
dat naaldhout na de aantastingsperiode nog een vrij lange periode van verminderde
groei vertoont. De verwachting dat op de betere gronden na een aantasting het groeiverlies kleiner zal zijn dan op de slechtere gronden, alsmede dat oudere bomen langzamer reageren op ontbladering dan jongere, kan door deze onderzoekingen niet of
nauwelijks bevestigd worden.
2. P R O B L E E M S T E L L I N G

Hoewel dus een aantal onderzoekers zich min of meer uitgebreid hebben beziggehouden met het vaststellen van de schade, die ontstaat, wanneer insekten bossen kaalvreten, is toch onze kennis over ditprobleem vrij gering. In Nederland iswel zeerweinig onderzoek op dit gebied verricht.
Dit onderzoek heeft ten doel een bijdrage te leveren tot onze kennis van de aard en
de grootte van de schade ten einde op grond hiervan de economie van eventuele bestrijdingsmaatregelen beter te kunnen beoordelen.

II. M E T H O D E N VAN O N D E R Z O E K EN E C O N O M I E
VAN D E B E S T R I J D I N G VAN I N S E K T E N P L A G E N
De aantasting van de Japanse lariks door de spinselbladwesp {Cephalcia alpina
KLUG) in dejaren 1941-1950 in Drente, alsmede de aantasting van de groveden door

de gewone dennenbladwesp {Diprionpint L.) in 1951 op de Veluwe en in de Achterhoek, boden een goede gelegenheid onze kennis omtrent de schade, die ontstaat door
vreterij van insekten, te vermeerderen. Het onderzoek naar de schade veroorzaakt
door deze beide bladwespen heeft plaats gehad gedurende dejaren 1952-1956.
1. A A N T A S T I N G DOOR CEPHALCIA

ALPINA

KLUG

1.1. Vaststelling vande aantastingsgraad
Het kennen van de aantastingsgraad van de verschillende opstanden is voor een
onderzoek naar deveroorzaakte schade eenallereerste vereiste.De gegevens betreffende de zwaarte van de aantasting zijn door het Staatsbosbeheer verzameld. In dejaren
1943, 1945, 1947 en 1948is door genoemde dienst in de boswachterij Gieten (Drente)
de graad van aantasting door Cephalciavan alle lariksopstanden geschat en op kaarten geregistreerd. De aantastingsgraden werden geschat met intervallen van 10%.
Een aantasting van 100% betekent dat alle naalden weggevreten waren, een aantasting van 0 %dat geen aantasting heeft plaats gehad. De bij dit onderzoek gebruikte
graad van aantasting is de gemiddelde aantasting van deze vier jaren en niet de gemiddelde aantasting over de gehele tienjarige periode. Uit de opgaven van de boswachter te Schoonlo is echter gebleken dat de gemiddelde aantasting over de gehele
periode weinig verschilt van die over deze vier jaren.
1.2. Indeling vande proefbossen
De grootte van de gezochte schade kan behalve van de graad van aantasting mede
afhankelijk zijn van andere factoren, zoals het stamtal per ha, de grondsoort en de
weersomstandigheden.
Om deze andere invloedsfactoren zo goed mogelijk te elimineren zijn de bossen
naar stamtal en grondsoort in afzonderlijke groepen gerangschikt. De volgende groepen zijn daarbij onderscheiden:
1. bossen met een stamtal bij de aanleg van 1600bomen per hectare:
a. gelegen op zandgrond,
b. gelegen op leemgrond.
2. bossen met een stamtal bij de aanleg (1928) van 3300 bomen per hectare:
a. gelegen op zandgrond,
b. gelegen op leemgrond.
3. bossen met een stamtal bij de aanleg van 2200 bomen per hectare; hiervan komen
alleen maar bossen op zandgrond voor.

4. bossen met een stamtal bij deaanleg(1933/1934) van 3300bomenper hectare; voor
deze groep isgeen verdere uitsplitsing doorgevoerd, omdat de grondsoort op korte
afstand zo sterk wisselt dat een scheiding naar grondsoort niet mogelijk is.
1.3. Bemonsteringswijze vande proefbossen
In elk van deze groepen werden zoveel mogelijk aantastingsgraden bemonsterd.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van proefvlakten. Ten einde een zo willekeurig mogelijke ligging van deze proefvlakten te verkrijgen zou het aanbeveling verdienen over elk van de uitgezochte proefopstanden een netwerk te leggen, om dan
in dit netwerk at random een aantal proefvlakten te kiezen. Deze methode is echter
niet gevolgd, omdat dan de kans aanwezig is dat de gevonden proefvlakten zeer onregelmatig verspreid over het terrein komen te liggen. Er is gestreefd naar een regelmatige verdeling van de proefvlakten. Om vrij te zijn van eventuele beiinvloeding in
het terrein zijn voor elke groep de proefvlakten op het laboratorium regelmatig verdeeld op de kaart ingetekend en daarna in het veld opgezocht.
Wat de grootte en het aantal van de proefvlakten betreft is, met het oog op de
mogelijke verschillen binnen een opstand, de voorkeur gegeven aan vele kleine verspreide proefvlakten boven een kleiner aantal grotere. Als norm voor de grootte van
een proefvlakte is gekozen 10 x 20meter; alleen in enkele gevallen met een ruim
stamverband zijn deze tot 20 x 20 meter vergroot.
Figuur 1omvat een gedeelte van de boswachterij Gieten met daarin opgenomen de

FIG. 1. Kaartje aangevende deproefvlakten in delariksopstanden 22, 30, 32en40
Mapshowingthesampleplots inthelarchstands22,30,32en40

liggingvan dein diebosvakken voorkomende proefvlakten, alsmede een aanduiding
voorhetjaar vanaanlegendegrondsoort.
Het ten behoeve van het Cephalcia-ondevzoek totaal aantal geboorde proefvlakten
bedraagt:
in Gieten
120
in Schoonlo
22
in Veenhuizen
6
Intotaaldusca.150stuks,waarbij2400bomenen36000jaarringenzijn onderzocht.
1.4. Bemonstering vandeproefvlakten
De bomen in de proefvlakten zijn op borsthoogte, overkruis tot op millimeters
nauwkeuriggeklemd.Vanelkeproefvlakte isdusdediameterspreiding bekend.
In de proefvlakten zijn niet alle bomen geboord, maar slechts een aantal van een
drietal diameters. Deze diameters zijn zo gekozen, dat steeds hun relatieve plaats in
dediameterspreidingdezelfde is.Geboord zijnnamelijk inelkeproefvlakte slechtsdie
diameters, welke op 23,46en 71%van het stamtal metdediksteboom alsuitgangspunt vallen.
Voor de proefvlakte 221is hieronder (tabel 1) deze diameterbepaling nader tdegelicht.
TABEL 1. Diameterspreiding in proefvlakte 221
Diameter in mm
10,5
11,8
12,0
13,2
14,0
15,4
16,0
17,0
18.0
20.1

12,5 12,8
13,8
14,1 14,2 14,9
16,0 16,1 16,2 16,6 16,6 16,7
17,5
18,4 18,8
20,3

Totaal 26 bomen/7ota/ 26trees
TABLE 1. Distributionof diameters insampleplot 221

Indezeproefvlakte (10 x 20m)werdenintotaaldus26bomen gevondenmetdiameterszoalsdieintabel 1 staan aangegeven.Dediameterdieop46%vanhet stamtal
ligt met de dikste boom als uitgangspunt is de 12de boom (0,46 x 26= 11,96). Bij
terugtellen wordt hiervoor dediameter 16,1cmgevonden. Opdezelfde wijze worden
voor de23%en71%-bomen dediameters 17,5en 14,1cm gevonden.
Bijhetweeropzoekenvandealdusberekendediametersindeproefvlakte zijn ook
diameters toegelaten, dienietmeerdan 2mm onder enboven degezochte diameters
liggen. Van de 46%-diameter zijn 8bomen gezocht, van de beide andere diameters

elk 4. Werd in de proefvlakte zelf niet het vereiste aantal gevonden, dan werden de
resterende bijeengezocht vlak om de proefvlakte.
De waarden 23,46 en 71 % zijn gebaseerd op de metingen van een zestal door het
Bosbouwproefstation TNO te Wageningen ter beschikking gestelde proefperken van
Japanse lariks (aantal bomen'300 totaal) van ongeveer dezelfde ouderdom als de
lariksopstanden in Drente. De diameter op 46 % van het stamtal had in deze proefperken over de laatste vijf jaren een cirkelvlakteaanwas gelijk aan de gemiddelde
cirkelvlakteaanwas van het gehele proefperk over diezelfde periode. Wanneer men
het proefperk verdeelt in twee naar stamtal gelijke delen waarbij het ene deel de
dikkere en het andere de dunnere bomen omvat, dan heeft de diameter van de 23 %boom een cirkelvlakteaanwas over de laatste 5jaren welkegelijk is aan de gemiddelde
cirkelvlakteaanwas van alle dikkere bomen en de diameter van de 71 %-boom een
cirkelvlakteaanwas welke gelijk is aan de gemiddelde cirkelvlakteaanwas van alle
dunnere bomen over die periode.
De geringe afmetingen van de proefvlakten hebben tot de zojuist beschreven wijze
van werken genoopt. Het was namelijk in de proefvlakten niet mogelijk voldoende
bomen met de gemiddelde cirkelvlakteaanwas tevinden. Om toch eenvoldoend aantal
bomen te verkrijgen werden de acht bomen van de gemiddelde aanwas aangevuld
met de vier 71 %- en de vier 23 %-bomen. Daar de aanwas van de 23 %-bomen even
ver boven de aanwas van de 46 %-bomen ligt als die van de 71 %-bomen eronder,
verandert de gemiddelde aanwas door deze aanvulling niet.
Het onderzoek naar het groeiverlies is uitgevoerd door met een aanwasboor houtspanen loodrecht op de stamas te nemen. Elke boom werd slechts eenmaal op borsthoogte geboord en wel in de richting van de gemiddelde diameter. Daar een boom
in de richting van de gemiddelde diameter op twee diametraal tegenover elkaar
liggende plaatsen geboord kan worden, werd steeds die kant gekozen, die ligt aan de
zijde van de rechterhand. Aangezien de bomen in willekeurige richtingen zijn benaderd, betekent dit, dat bij veel waarnemingen een daarbij optredend verschil in jaarringbreedte voldoende zal worden vereffend. Bovendien is met relatieve aanwaswaarden gewerkt en deze verhoudingswaarden zullen voor diametrale boringen bij een
regelmatig jaarringpatroon weinig uiteenlopen.
Cirkelvlakteverliezen op borsthoogte geven echter geen juist beeld van de massaverliezen van de boom. Een nauwkeuriger bepaling van het massaverlies is mogelijk,
wanneer de bomen geveld worden en de verliezen sectiegewijze bepaald worden. Zo
volledigis dit in Drente niet geschied. Aangenomen werd dat een voldoende betrouwbaar beeld van de massaverliezen kan worden verkregen uit het cirkelvlakteverlies
op de halve hoogte van de bomen in het jaar 1945 (het midden van de plaag), daar
men de massa in de praktijk steeds bepaalt uit het produkt van middenvlak en lengte
(formule van HUBER). Daarom is in elke proefvlakte aan een 46 %-boom op deze
hoogte ook een boring verricht. Deze halve hoogte van die in het jaar 1945 is
voor bossen aangelegd in 1925 op 7 meter, 1926 op 6,5 meter, 1927 op 6 meter,
1928 op 5 meter, 1929 op 4 meter en voor 1930 op 3 meter, gesteld. De boringen
aan de staande bomen zijn uitgevoerd met behulp van een uitschuifbare aluminium
ladder.
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Voor dejongere opstanden (1933/1934) zijn geen aanvullende boringen verricht,
omdat dehalvehoogte in hetjaar 1945endeborsthoogte ongeveer samenvallen.
1.5. Berekeningvandejaarlijkse cirkelvlakteaanwas
Deboorspanen zijn optriplexplankjes gelijmd engeolied. Door het olien ontstaat
een scherp contrast tussenhet donkerezomerhoutenhetlichterevoorjaarshout. Met
een scherp scheermes zijn de bovenzijden van de boorspanen vlak gesneden, waardoor de overgang tussen najaarshout envoorjaarshout zich scherp aftekent.
Debreedtesvanderingenzijn gemetenmeteenbinoculair (vergrotingen 10,20,30
en 60maal) met een op een objectglas aangebrachte schaalverdeling van f mm. Een
schatting tot op 0,1 mmwas hierdoor mogelijk.
In elkeproefvlakte isvoorelkegeboordediametervanelkejaarring degemiddelde
breedte bepaald en vervolgens uit diens buiten- en binnendiameter de oppervlakte
berekendmetdeformule
In elke proefvlakte zijn van de drie onderzochteboomdiameters dejaarringoppervlakten jaarsgewijze gesommeerd en gemiddeld; bij dit middelen is de 46%-boom
tweemaal geteld vanwege het dubbele aantal bomenwaaruit deze46%-waarde isbepaald. De aldus verkregenjaarringoppervlakten zijn grafisch tegen dejaren uitgezet
endoor lijnen verbonden. Deop dezewijzeverkregen aanwaslijnen zijn noodzakelijk
om te kunnen beoordelen of de bomen zich reedsvan de aantasting hebben hersteld
en om de duur van deinvloedsperiode vast te stellen.Aan eenvoorbeeld zal een en
ander hier verduidelijkt worden.
Het vak 22van de boswachterij Gieten bestaat uit een westelijk deel, waar in de
bovenste grondlagen leem voorkomt, en een oostelijk^deel met alleen zand. Het
stamtal bij de aanleg bedroeg 1600 bomen per hectare. De drie proefvlakten in het
oostelijk deel(221,3,5)behoren dustot dehiervoren genoemde groep la, dievanhet
westelijk deeltot groep lb.
Dewijzevan bewerken alsmede deuitkomst van deoppervlakteberekeningen voor
deproefvlakte 221zijnin denavolgende tabelaangegeven.
TABEL 2. Gemiddeldejaarringoppervlakten in cm2van deproefvlakte 221
'39 '40 '41
23%
46%
46%
71%

. . . . . .

gemiddeld/average

6,9 8,7
5,9 7,6
5,9 7,6
5,0 6,3

'42 '43 '44 '45 '46 '47 '48 '49 '50 '51 '52 '53

5,6 4,4 1,9 2,5
5,5 4,4 2,4 3,0
5,5 4,4 2,4 3,0
5,0 3,7 2,2 3,1

3,1
4,1
4,1
3,1

4,1
4,1
4,1
3,1

5,9 7,8 5,4 4,2 2,2 2,9 3,6 3,9
13,7

1,9 3,7 3,7 6,2 11,9 6,7
1,7 2,0 4,2 6,9 10,3 5,3
1,7 2,0 4,2 6,9 10,3 5,3
1,3 1,3 2,5 5,1 8,1 4,4

1,6 2,3 3,6 6,3 10,1 5,4 5,2

36,0
2

5,5
5,9
5,9
3,6

20,7
x

TABLE 2. Mean areasof the annualringsincm of thesampleplot 22

De in deze tabel genoemde gemiddelden zijn infig.2 grafisch weergegeven.
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1.6. Berekening vande massaverliezen
Voor de bepaling van het aanwasverlies ishet nodig bij deverschillendegraden van
aantasting de aanwas gedurende de gehele aantastingsperiode (1941-1950) te vergelijken met de aanwas van onaangetaste bomen gedurende dezelfde periode. Dit laatste
was echter helaas in Gieten niet mogelijk, omdat onaangetaste opstanden niet voorkwamen. Daar echter naast zwaar aangetaste opstanden welmatig en licht aangetaste
opstanden voorkwamen, kon toch door extrapolatie de aanwas bij geen aantasting
gevonden worden.
Voor het vergelijken van de aanwas van aangetaste opstanden met de aanwas van
niet aangetaste opstanden kan, om de volgende reden, niet de absolute aanwas gebruikt worden. Uit de aantastingskaarten van Gieten blijkt dat in geen enkel bosvak
alle aantastingsgraden naast elkaar aanwezig zijn. In de vakken 32 en 40 komen
alleen de graden boven 80% voor; in de vakken 22 en 30 komen alleen aantastingen
voor boven 60%, terwijl de bosvakken 1 en 2 alleen maar lage aantastingsgraden
vertonen. Dit is een nadeel bij dit Cephalcia-ondevzoek. Het impliceert dat geconstateerdeverschillen tussen bepaaldeaantastingsgraden niet enkel eengevolg behoeven te
zijn van het verschil in aantasting, maar ook mede veroorzaakt kunnen zijn door
plaatselijke verschillen in bodemsoort of behandeling, grondwaterstand, kortom vele
factoren van de te vergelijken opstanden. Getracht is deze bijkomende invloeden zo
veel mogelijk te elimineren door niet de absolute aanwaswaarden, maar de relatieve
aanwaswaarden van de verschillende aantastingsgraden met elkaar te vergelijken.
Onder de relatieve aanwaswaarde wordt hier verstaan de gemiddelde jaaraanwas
over de periode 1941-1950 in verhouding tot de gemiddelde jaaraanwas over de
periode 1939-1940 en 1951-1953 of in formulevorm:
0,1 S aanwas 1941-50
0 , 2 S aanwas 1939-40 + 1951-53
Het aantalvergehjkingsjaren voor de aantastingistot2beperkt, daar bij een langere
periode dejuistheid van de boorrichting twijfelachtig wordt.
Worden binnen elke groep deze relatieve aanwaswaarden grafisch uitgezet tegen de
verschillende graden van aantasting, dan kan, door extrapolatie, de relatieve aanwaswaarde bij geen aantasting en derhalve het bij elke graad van aantasting behorende
cirkelvlakteaanwasverlies (op borsthoogte) afgelezen worden.
Dit aanwasverlies kan men aangeven in procenten. Voor het totale aanwasverlies
moet men dan ook nog de duur van de aantastingsperiode in rekening brengen. Doelmatiger is het daarom het totale aanwasverlies uit te drukken in een aantal jaren bijgroei, dat men vinden kan door het procentuele jaarlijkse aanwasverlies te vermenigvuldigen met de duur der aantastingsperiode. Het best kan eenenander verduidelijkt
worden aan fig. 3. Deze grafiek omvat de proefvlakten, behorende tot de groepen
la (cirkeltjes en streeplijn) en lb (stippen en getrokken lijn). Voor deze bomen is de
relatieve aanwaswaarde uitgezet tegen de graad van aantasting. Uit tabel 2 kan voor
de proefvlakte 22 1 met de boven aangegeven formule een relatieve aanwaswaarde
/36.0 X 0,1
berekend worden van 0,52 I - J - T — — = 0,52); deze waarde, uitgezet tegen de aan-
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tastingsgraad (indit geval95 %), geeft het cirkeltje rechtsindegrafiek. De gemiddelde
lijn, gelegd door de proefvlakten van de groep la snijdt de vertikale as bij de waarde
0,99, wat dus betekent dat dit cijfer voor deze groep de relatieve aanwaswaarde bij
geen aantasting voorstelt. Daar bij een aantasting van bijv. 85% de relatieve aanwas
slechts 0,55 bedraagt, betekent dus een zodanige aantasting een aanwasverlies van
0,99 - 0,55
—Q 9 9
X 100 = 44 % (zietabel4).
Op dezelfde wijze als zo juist beschreven, zijn de boorspanen afkomstig van de
halve hoogtes bewerkt. Voor deze bomen (alle 46 %-bomen) zijn dus verliezen bekend
voor borsthoogte en halve hoogte. De verhouding tussen het cirkelvlakteaanwasverlies op halve hoogte en dat op borsthoogte kan dan als correctiefactor worden gebezigd om de cirkelvlakteverliezen op borsthoogte (tabel 4) om te rekenen tot massaverliezen (zietabel 6).
Deze berekeningen zijn opgezet voor elke groep. Dit stelt ons in de gelegenheid de
verliezen op zandgronden tevergelijken met die op leemgronden. Daar echter voor de
praktijk bij eenbepaalde aantastingsgraadnietmeerdereverliespercentages opgegeven
kunnen worden zijn daartoe alle groepen bijeen genomen en gemiddeld (zietabel 7).
1.7. Datering van de jaarringen
Alvorens over te gaan tot de financiele schadeberekening is het gewenst eerst de
juiste datering van dejaarringen in beschouwing te nemen. Hoewel de Japanse lariks
een houtsoort ismet een groot herstellingsvermogen moet toch, wegens delange duur
van de plaag, met de mogelijkheid rekening worden gehouden dat er in de zwaar aangetaste opstanden aan de bomen een of meerjaarringen kunnen ontbreken. Voor het
geval dat jaarringen ontbreken moet aannemelijk worden gemaakt van welke jaren
deze zijn. Om het bestaan van deze mogelijkheid na te gaan zijn van een aantal licht
aangetaste opstanden de boorspanen aan een onderzoek op bepaalde jaarkenmerken
onderworpen. Dit is gedaan in navolging van DOBBS (1951/53), die stamschijven van
de Europese lariks onderzocht, afkomstig uit de omgeving van Bristol. Hij vond
dat in 98 %van de 105onderzochte schijven bij de jaarringvan 1918inhet lichte voorjaarshout een donker lijntje voorkwam, dat al naar de plaats in het voorjaarshout
werd aangeduid met early, mid, of late line. Onderzoek van de boorspanen in Gieten
bracht een soortgelijk kenmerk aan het licht. Het bleek dat bij dejaarring van 1934
in ongeveer 74 % van het aantal gevallen een donker lijntje in het lichtere voorjaarshout voorkomt. Dit kenmerk, samen met het feit dat het najaarshout van 1935 vaak
smal is, geeft voldoende houvast voor het juist dateren van de jaarringen.
Van de boorspanen, waaraan vanaf 1934 tot het tijdstip van boren niet het juiste
aantal ringen geteld kon worden, is aangenomen, dat dejaarring, die in de volledige
boorspanen in het minimum is, in de onvolledige spanen ontbreekt.
DOBBS (1951/53) schrijft het ontstaan van de lines toe aan een droogteperiode,
die weer gevolgd is door een regenrijke periode in devegetatietijd. Of dit voor Drente
ook geldt is alsvolgt nagegaan. Volgens SCHANS en VAN SOEST(1952)heeft de Japanse
lariks eind juni 75 % van zijn diktegroei voltooid. Wanneer droogte een rol van be-
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tekenis bij deze vorming van lines zou spelen dan zouden vooral de temperaturen
en neerslagen in mei en juni dit moeten aangeven. Bij nadere beschouwing van de
maandelijkse temperatuur- en neerslaggegevens voor Gieten over mei en juni 1934
blijkt inderdaad, dat deverhouding tussenneerslagentemperatuur I—Itoen eenzeer
lage waarde bereikte. Tegenover een gemiddelde van de 20-jarige periode 1932-1951
van 7,7 had het jaar 1934 een waarde van 5,6; in de periode 1939-1942 lagen de —
waarden noglager namelijk 4,1, 4,7, 4,0 en5,3.
Een ander punt dat ook pleit voor een vochttekort als oorzaak, is het feit dat in
Gieten op de zandgronden het percentage lines significant hoger ligt dan op de
beter vochthoudende lemige gronden. Op de zandgronden in Gieten bedroeg dit
percentage 93 %, terwijl dit in dezelfde opstanden op de lemige gronden daalde tot
53 %.
1.8. Omzetting van de massaverliezen infinanciele verliezen
In het tweede deel van de probleemstellingwordt alsverder doel van het onderzoek
genoemd het beoordelen van de economic van eventuele bestrijdingsmaatregelen.
Dit betekent dat de hiervoren berekende massaverliezen omgezet moeten worden in
geldswaarden, hetgeen optwee manieren mogelijk is.
Bij de eerste methode (in het vervolg methode A genoemd) bepaalt men de vermindering van de bedrijfswaarde van de opstand, die optreedt, wanneer een insektenaantasting een zeker aantal jaren bijgroeiverlies veroorzaakt.
De bedrijfswaarde van een opstand is te berekenen als de zg. houtverwachtingswaarde, dat isde gedisconteerde waarde van deuit de opstand teverwachten opbrengsten, verminderd met de nog daaraan te besteden kosten.
De aan de opstand te besteden kosten zullen in de beide gevallen even groot zijn,
waardoor het verlies in bedrijfswaarde op het tijdstip van de aantasting op m-jarige
leeftijd te berekenen is als:
Et - E\ + S Dn 1, Op'"1- i D'n 1, Op'"n
Verlies H,_ =

1, Op'""1

waarin Et en E\ = de eindopbrengst van de niet- resp. de wel-aangetaste opstand
Dn enD' n = de dunningen van de niet- resp. de wel-aangetaste opstand
p
= de bosrentevoet
t
= de omloopstijd
n
= leeftijd, waarop de dunningen plaats hebben
m
= de leeftijd bij het begin van de aantasting

Het onzekere in deze berekening is de schatting van het opbrengstverloop van de
aangetaste opstand. Blijft bijvoorbeeld, in het geval er geen sterfte optreedt, een eenmaal ontstaan massaverlies gehandhaafd of verandert dit weer?
Bij de tweede methode (B) is de geldswaarde van de plaag berekend als het verschil
inexploitatiewaardeaanheteindevandeplaag,gedisconteerdtothetbeginvandeplaag.

N

