AANTASTING V A N DOUGLASKEGELS
[416.2 Pseudotsuga]
door
E. T. G. E L T O N
(I.T.B.O.N., „Mariëndaal", Oosterbeek)

Op de Algemene Vergadering van de Bosbouwvereniging op 18 September 1953 deed de directeur van het Nationale Park „De Hoge Veluwe", Ir J. H. van Tuil, mededeling van een aantasting van douglaskegels door rupsen. Het I.T.B.O.N. ontving enige dagen later een hoeveelheid dezer kegels voor onderzoek.
De aantasting was uitwendig zichtbaar aan dè sterke harsuitvloeiïng
en aan kluitjes bijeengesponnen bruine excrementkorrels tussen en op
de nog groene «schubben. Verwijderde men deze excrementkorrels, dan
werd vaak een rond gaatje zichtbaar. Bij het opensnijden of openbreken
der kegels bleken hier holten in te zijn gemaakt, welke gevuld waren
met dezelfde excrementen als buiten op de kegel. De dader had zich dwars
door de schubben en zaden heen gevreten, de spil was echter intact
gebleven.
Slechts uit enkele kegels gelukte het een reeds dode rups van ± 1,5 cm
te halen. De levende rupsen hadden de kegels kennelijk reeds verlaten
om zich elders te verpoppen. Aan de dode, half vergane rupsen was
nog te zien, dat zij een zwarte kop en zwart halsschild hadden en vóóc
hun dood reeds vrij donker van kleur moesten zijn geweest. Deze kenmerken en het bovenbeschreven vreterijbeeld komen overeen met die van
Dioryctria abietella Schiff., een beschadiger van fijnsparrenkegels, die
ook wel in Nederland is gesignaleerd. Dat deze soort nu op douglas zou
zijn overgegaan behoeft niet te verwonderen, daar hij buiten ons land
ook wel in kegels van Abies- en Pinussoorten en zelfs in die van Larix
is aangetroffen. Volkomen zekerheid omtrent de identiteit is er echter
nog niet. Deze kan slechts verkregen worden door uit de larven de
vlinders op te kweken en deze te determineren.
Dit was voorlopig helaas niet mogelijk, daar — zoals gezegd — de
levende rupsen reeds uit de kegel verdwenen waren. Dit jaar echter kan
opnieuw een poging gedaan worden om levende rupsen in handen te
krijgen. W i j zouden het daarom op prijs stellen, indien beheerders van
bossen ons het optreden van dergelijke aantastingen — zowel van douglas- als van fijnsparkegels — zouden willen melden. Zitten de rupsen
nog in de kegels, wat vermoedelijk tot ongeveer half September het geval
is, dan kunnen wij trachten daaruit de vlinders te verkrijgen.

