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ALGEMEEN
CENTRAAL COMITÉ EN COMITE'S

De samenstelling van het Centraal Comité onderging een wijziging door het
bedanken van Ir H. T. Tjallema. De heer Tjallema werd opgevolgd door Ir P.
A. den Engelse.
Dr J. A. van Steyn trad af als lid van het Comité voor Jachtonderzoek en van
de Contact-Commissie voor de Jacht. In laatstgenoemde commissie werden opgenomen de heren W. J. Schuitemaker en Dr E. van Koersveld.
Het Centraal Comité ging in het afgelopen jaar over tot de instelling van een
Adviescommissie Duinbeplanting.
Voor de samenstelling van de verschillende Comite's en Commissies wordt
verwezen naar blz. 31 van dit verslag.
PERSONEEL

Dr P. F. Baron van Heerdt van het Zoölogisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, die als gast-medewerker aan het I.T.B.O.N. was verbonden,
keerde naar Utrecht terug. De detachering van de assistent G. Minderman bij
de Rijksuniversiteit te Utrecht werd beëindigd.
Ir H. M. Heybroek, die in het kader van het „Plan Tendeloo" bij het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" onderzoek over boomziekten verrichtte, wordt met ingang van 1 Januari 1954 tot bioloog bij het
I.T.B.O.N. benoemd, belast met hetzelfde onderzoek. Ir J. Luitjes, bij het
I.T.B.O.N. werkzaam voor het „Plan Tendeloo", wordt met ingang van 1 Februari 1954 benoemd tot bioloog bij het Instituut. Ir J. M. H.' J. Houben, eveneens door het „Plan Tendeloo" bij het I.T.B.O.N. gedetacheerd, vertrok naar
Peru.
Tot assistent werd benoemd A. van Popta.
Als technische hulpkracht trad in dienst Mej. H. N. van Veelen. N a het vertrek
van Mevr. J.C. Rietdijk-van Osta werd Mej. P. H . Vonk aangesteld als typiste.
D. van der Ham werd aangesteld als arbeider, belast met werkzaamheden in
de tuin, nadat K. W. E. van Ewijk ontslag had genomen.
LABORATORIUM

In September 1953 werd door de Centrale Organisatie T.N.O. ten behoeve
van het I.T.B.O.N. het landhuis „De Silvahoeve" aangekocht, gelegen aan de
Kemperbergerweg 11 te Arnhem. Hierdoor is beschikking gekregen over voldoende werkruimte en een grote tuin, waarin proefnemingen kunnen worden gedaan. Deze nieuwe behuizing zal waarschijnlijk in het voorjaar van 1954 kunnen worden betrokken.

BIBLIOTHEEK

Hoewel nog steeds zeer beperkt van omvang, groeit de boekerij gestadig. Het
classeren van kleine literatuur, ontvangen vóór 1 Januari 1952, kwam gereed,
zodat thans de gehele bibliotheek, met uitzondering van de belangrijkste artikelen
uit vóór 1 Januari 1952ontvangen tijdschriften, geclasseerd is.
CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

Het prettige contact met de instellingen, die in het vorige jaarverslag zijn genoemd, bleef behouden.
Het Instituut ontving de volgende bezoekers uit het buitenland: de heer Olie
(Duitsland), Dr D. Chitty (Engeland), Prof. M. W. Allen (U.S.A.) en een Frans
hoogleraar in de bosbouw. Bovendien werd het iepenwerk bekeken door Dr J.
Grehn, Smalenbeck über Ahrensburg (Duitsland), Dr A. Schmidle, Hann. Münden (Duitsland).
Prof. Dr W. H . Elder (U.S.A.) werkte ruim een maand tezamen met de bioloog Eygenraam aan het eendenonderzoek.
De directeur en Dr R. J. van der Linde bezochten het Bosbouwcongres in Rome. De directeur bracht een bezoek aan het Bos-zoölogische Instituut van de
Münchener Universiteit. De heer J. A. Eygenraam hield eenvoordracht voor een
ornithologische bijeenkomst in Antwerpen. Ir J. Luitjes stelde een onderzoek in
naar het voorkomen van Cephalcia alpina in een boscomplex in Sleeswijk-Holstein.
DIENSTBAARSTELLING AAN HET ONDERWIJS

Veertig studenten uit Leiden, Utrecht en Wagenigen namen deel aan de zomercursus. Zoals bekend, is het de bedoeling van deze cursus, dat de studenten
kennis maken met het werkterrein van het I.T.B.O.N. en met problemen samenhangende met de bosbouwdierkunde. In de eerste week van de cursus werden
hiertoe excursies gemaakt naar de Hoge Veluwe onder leiding van de heer J. H.
Memelink, oud-rentmeester van het Nationale Park, in de bossen van de gemeente Arnhem onder leiding van de houtvester van het Staatsbosbeheer en de
directeur van de Landelijke Eigendommen der gemeente Arnhem en naar entomologisch en jachtkundig belangrijke gebieden in de omgeving van Arnhem.
Bovendien werd een plantensociologische excursie gehouden. Op de laatste dag
van de eerste week gaf de Plantenziektenkundige Dienst een demonstratie van
de moderne apparatuur voor het bestrijden van insectenplagen met behulp van
insecticiden. Gedurende de tweede week werden deelnemers ingeschakeld bij het
onderzoek naar de bodemfauna, de mieren en de populatiedynamiek.
Voor de tijd van drie maanden of langer werkten Mej. S. Houwing (Leiden)
en de heren W. de Rover en W. Herrebout (beiden Utrecht) onder leiding van
Dr H . Klomp aan het populatie-onderzoek. De heer Hein (Utrecht) werkte aan
Diprion sertifer. Ir H . J. van der Slooten assisteerde Drs E. T. G. Elton bij het

Coi««-onderzoek. De heer van der Sijde (Wageningen) werkte onder leiding van
Dr J. van der Drift over bodemfauna. Mej. T. Koevoets deed onderzoek over het
voedsel van sociale wespen. De heer J. C. van Moort (Utrecht) werkte over diverse onderwerpen. De heerP.C.Heyligers (Utrecht) verrichtte bodemfaunistisch
onderzoek; hij determineerde materiaal, dat in de Biesbos was verzameld.
W. G. F. Snijders bewerkte in samenwerking met Dr R. J. van der Linde een bonenproefveld in de Haarlemmermeer. Mej. A. Post deed onderzoek over de
invloed van een houtwal op de stabiliteit van de biocoenose van een boomgaard.
DE WERKZAAMHEDEN
INLEIDING

In het afgelopen jaar werd het 121/2-jarig bestaan van het I.T.B.O.N. in kleine
kring feestelijk herdacht, bij welke gelegenheid Prof. Dr C. J. van der Klaauw
een rede *) hield, waarin de wijze van ontstaan van het I.T.B.O.N. en de ontwikkeling van de werkzaamheden in beschouwing werden genomen. Veel hoeft
hieraan niet meer te worden toegevoegd, maar wel mag een bepaalde zijde van
de ontwikkeling der werkzaamheden nog even worden gememoreerd, een ontwikkeling, welke samenvalt met die in de biologie.
Hoe kort is het nog maar geleden, dat een bioloog een behoorlijk inzicht kon
hebben in de verschillende aspecten van zijn vak, dat hij een gesprek over de
meest uiteenlopende onderdelen van het vak tamelijk goed kon volgen, althans
het wezenlijke kon begrijpen. In het begin van deze eeuw breidde het vak zich
snel maar oppervlakkig, dus in de breedte uit met geheel nieuwe arbeidsterreinen,
waarbij o.m. is te denken aan vrijwel het gehele werkterrein van het I.T.B.O.N.
De studies van het dier in het veld en het verwerken van de daarbij verkregen
gegevens langs wiskundige weg is nog maar van jonge datum;i hetzelfde geldt
voor populatie-dynamische studies van in het wild levende dieren, voorzover deze bedoeld zijn om een verklaring te geven van de oorzaken van de schommelingen in de populatiedichtheid. Hoe kort is het geleden, dat niemand er aan dacht
de invloed van eendenkooien en plevierenvangers op de eenden- en plevierenstand anders te beoordelen dan door het aantal vogels, dat per tijdseenheid werd
gedood.
De biologie heeft zich in enkele tientallen jaren van zeer beperkte wetenschap
met daaromheen een groot terrein voor amateurs en liefhebbers omgevormd tot
een uitgebreid, maar voor het grootste deel weinig in de diepte ontwikkeld complex van vakken. Thans groeien de verschillende onderdelen van het complex
uit tot min of meer zelfstandige vakken met een eigen methodiek en een eigen
gedachtenwereld. Niet langer is het mogelijk om met een behoorlijk biologisch
inzicht de resultaten der verschillende ondervakken op hun merites te beoordelen. Het volgen van een lezing over een bepaald onderdeel van de biologie zal
voor een vakgenoot moeite kunnen opleveren, het volkomen begrijpen van spe*)Deze rede werd afgedrukt in T.N.O.-Nieuws 8 (1953) pp. 166-169.

cialistische publicaties is vaak zelfs niet goed meer mogelijk. De wiskunde is zich
meer gaan bezighouden met problemen op het gebied van de biologie en in vele
opzichten is een belangrijke aansluiting gevonden, zelfs tussen de veldbioloog
en de wiskundige.
Onder de indruk van deze geweldige ontwikkeling moge de ouderwetse bioloog en in nog veel sterker mate de natuurliefhebber het gebrek aan eenvoud en
overzichtelijkheid van de moderne veldbiologie betreuren, hij zal zich niet kunnen onttrekken aan een gevoel van dankbaarheid voor de verdieping, welke ons,
moderne mensen, is gegeven bij de beschouwing van de natuur en voor de mogelijkheden, die thans openstaan om het inzicht in de schepping te vergroten.
In het begin van deze eeuw nog zeide de Baseier hoogleraar Zschokke - en hij
vertolkte hiermee veler mening - dat het onderzoek zo snel vorderde, dat er weldra geen geheimen meer zouden bestaan. Hoe anders staat het er voor na de grote
ontwikkeling der biologie van de laatste tijd. Hoe dieper het inzicht in de schepping wordt, des te groter wordt de zekerheid, dat het geheel doorgronden er van
niet behoort tot de mogelijkheden, die voor ons mensen zijn weggelegd.
Ook het onderzoek van het I.T.B.O.N. ontwikkelt zich in de diepte. Het Instituut heeft tot taak de krachten, die de levensgemeenschap in de vrije natuur
bepalen, beter en dieper te doorgronden, opdat getracht kan worden een inzicht
te verkrijgen in de vele vragen, die zich op dit gebied voordoen. Eén van deze
vragen is b.v. waarom een bepaalde rups als plaag optreedt, terwijl een andere,
verwante soort dit niet doet. Evenmin is bekend waarom bepaalde maatregelen
van de mens ongewild leiden tot het optreden van plagen, die voordien onbekend
waren. Een ander merkwaardig verschijnsel is, dat slechts enkele soorten aaltjes
in voor de cultuurgewassen schadelijke hoeveelheden voorkomen, terwijl andere,
overeenkomstige soorten nauwelijks in de grondmonsters worden aangetroffen.
Wat is de reden, dat de vertering van het organische materiaal in vele natuurlijke
bossen uitstekend verloopt, terwijl deze omzetting onder andere omstandigheden - op akkers, in dennenakkers - te snel of te langzaam gaat. Om deze en andere vraagstukken op te lossen zal steeds diepgaander onderzoek moeten worden
verricht. Hierbij zal ook meer en meer „team-work" nodig zijn, niet slechts binnen het Instituut, maar ook tussen werkers van het I.T.B.O.N. en andere instellingen. Dat dit laatste in meerdere landen wordt gevoeld, blijkt uit het feit, dat
zowel op het gebied der populatie-dynamiek van bosinsecten als dat van het houtwallenonderzoek internationale werkgroepen zullen worden gevormd, waarin
ook het I.T.B.O.N. vertegenwoordigd zal zijn.
Een vraag, die altijd weer wordt gesteld is deze: heeft het zin om te zoeken
naar het „waarom" van het optreden van insectenplagen, nu er middelen bestaan
waarmee vrijwel elke plaag bestreden kan worden. Op het Internationaal Bosbouwkundig Congres, dat in 1953 te Rome werd gehouden, werd door de directeur van het I.T.B.O.N. in een voordracht getracht een antwoord op deze vraag
te geven. Dit antwoord luidde niet alleen bevestigend, maar beklemtoonde ook de
noodzaak van dit onderzoek. Andere leden van het congres steunden deze opvat8

ting, die ook reeds tot uiting was gekomen op het in 1951 gehouden Internationaal
Entomologisch Congres. O p dit punt zal dan ook niet nader worden ingegaan.
Wel moet uitdrukkelijk het volgende worden vastgesteld. In een tijdperk,
waarin 60°/o van de mensheid aan ondervoeding lijdt, is een zoeken naar methoden, waarmede de opbrengsten blijvend worden verlaagd, bijna misdadig te noemen. Het onderzoek van het I.T.B.O.N. zal dus nooit gericht mogen zijn op een
streven om door toepassing van de kennis van het regulerend mechanisme in de
natuur te komen tot meer primitieve landbouwmethoden met geringere opbrengsten. Dit zou zijn: de klok terugzetten. Integendeel, de kennis van dit mechanisme zal op den duur moeten leiden tot een verbetering van de opbrengst van onze
gronden, tot een stabilisatie er van op een hoger niveau. De mogelijkheid is immers niet uitgesloten, dat de energie, die thans nodig is voor het neerslaan van
voor de mens nadelige krachten, op een meer economische wijze gebruikt kan
worden.
ONDERZOEK NAAR DE STABILITEIT VAN DE LEVENSGEMEENSCHAP

In feite is het onderzoek naar de omstandigheden, waaronder een levensgemeenschap stabiel of labiel is,de spil, waarom het gehele werk van het I.T.B.O.N.
draait. In een natuurlijke, stabiele levensgemeenschap - d.i. de vegetatie met de
daarop en daarvan levende dierenwereld - wordt aan de grond evenveel teruggegeven, als er aan wordt onttrokken door de plantenwortels. In deze levensgemeenschap zijn de omstandigheden zo, dat een massaal optreden van de verschillende diersoorten niet mogelijk is, d.w.z. de levensgemeenschap reageert op
de sterke vermeerdering van een soort door het zich doen ontwikkelen van sterftefactoren ten aanzien van deze soort, waardoor de dichtheid van de bevolking
tot normale proporties wordt teruggebracht. Deze levensgemeenschap wordt dus
van binnen uit niet in zijn bestaan bedreigd, b.v. doordat de vegetatie wordt
kaalgevreten.
Zodra de mens in de natuurlijke levensgemeenschappen ingrijpt, gaat meestal
een deel van de stabiliteit verloren. Insectenplagen en plagen van andere diersoorten (konijnen, ratten enz.) treden op, de planten vertonen ziekteverschijnselen, de vertering van de doodgegane plantendelen verloopt zodanig, dat de
bodem te weinig organische stof bevat, met alle ongunstige gevolgen van dien slechte structuur van de grond, gering vermogen om water vast te houden - of
dikke lagen onverteerd strooisel bedekken de bodem, waardoor deze belangrijk
verarmt. Men denke hierbij aan de grovedennenakkers of de beukenbossen met
hun dikke lagen onverteerd strooisel.
Maar zelfs in de meest extreme landbouwgronden zijn de stabiliserende factoren nooit geheel verloren gegaan. In dergelijke gebieden leven nog altijd diersoorten, die schadelijk zouden kunnen zijn, maar die door de stabiliserende krachten, die in de levensgemeenschap aanwezig zijn, in toom worden gehouden. De
kans bestaat echter, dat door onbekendheid met de aard van deze stabiliserende
factoren onbewust maatregelen worden genomen, waardoor zij onwerkzaam
9

worden. In dat geval zien we een plaag optreden, waarvan men tot op dat ogenblik nimmer had gehoord.
Het spreekt vanzelf, dat het voor land-, tuin- en bosbouw van groot belang
moet zijn om een inzicht te hebben in de regulerende werking binnen de levensgemeenschappen.
Een onderzoek, dat op het bovenstaande betrekking heeft, is het onderzoek
over de omzetting
v an or ganische
stof.
Om een inzicht te krijgen in de wijze, waarop in de natuur de organische stof
optimaal wordt omgezet, is uitgezien naar een terrein, waarop de vegetatie de
oorspronkelijke toestand zo goed mogelijk benadert. Daar de blijvende, met de
omgeving in evenwicht verkerende, vegetatie op de Veluwe een eikenbos is, werd
naar een geschikt bos van deze boomsoort gezocht; hiertoe werd de hulp ingeroepen van het Bosbouwproefstation T.N.O. te Wageningen. Het gevolg van dit
overleg was, dat de keuze viel op een complex opgaand eikenhakhout, onder
Doorwerth, waarop ook door het Bosbouwproefstation waarnemingen worden
gedaan. Dit laatste had het voordeel, dat voor het doen van vele bepalingen
teruggevallen kon worden op het Bosbouwproefstation. De onderzoekingen in
dit proefterrein hadden tot doel de werking van fauna, schimmels en bacteriën
op het strooisel te bepalen.
Wat betreft de aard van de strooiselvertering was het proefterrein niet homogeen; op het grootste gedeelte bleek de strooiselvertering aanleiding te geven tot
de vorming van een ruwe humuslaag, gelegen op een sterk humeuze grond, terwijl hiernaast delen voorkwamen waar de strooisellaag direct rustte op een losse
humeuze grond. De kruidenflora in beide typen verschilde sterk: in het deel met
ruwe humusvorming overheerste Vactinium myrtillus en Deschampsia flexuosa,
in het deel zonder ruwe humus traden Rubus, Teucrium scorodonia, Oxalis acetosella, Holcus mollis en Stettaria holostea op de voorgrond. In verband met
overeenkomstige verschijnselen in andere delen van dit bosgebied moet het als
zeer waarschijnlijk worden geacht, dat de afwijkende flora en de snellere strooiselomzetting gevolgen zijn van beïnvloeding vanuit de omgeving, in dit geval een
rogge-akker en een oude weg. Door verrijking met anorganische (en misschien
ook organische) meststoffen is de oorspronkelijke Vaccinium-Deschampsia-vegetatie verdrongen en is het aanwezige ruwe humuslaagje tot ontbinding gebracht.
Het Bosbouwproefstation T.N.O. constateerde een belangrijk verschil in de
biologische activiteit (gemeten als de sterkte van aantasting van cellulose en
eiwitdraden); deze was in het type zonder ruwe humusvorming groter dan in het
type met ruwe humusvorming. Het lag voor de hand ook bij de bodemfauna
verschillen in beide typen te verwachten. Ondanks een vrij intensieve bemonstering kon echter voor geen enkele soort een belangrijk verschil in dichtheid of
in verticale verspreiding worden vastgesteld. In het algemeen bleek de fauna
betrekkelijk rijk aan soorten, maar arm aan individuen, een omstandigheid, die
grote monsterseries noodzakelijk maakt om verschillen quantitatief te kunnen
uitdrukken. Niet alleen de strooiselfauna maar ook de oppervlaktefauna bleek
10

in het proefperceel arm aan individuen. De conclusie, die hieruit kan worden
getrokken, is, dat het verschil in de afbraakprocessen in beide typen niet veroorzaakt wordt door de bodemfauna, maar gezien de resultaten van het onderzoek
van het Bosbouwproefstation eerder gezocht moet worden in de microflora.
Het is duidelijk, dat het proefterrein te Doorwerth, hoewel het aanvankelijk
aan de gestelde eisen voor een gecoördineerd onderzoek van fauna en microflora
scheen te voldoen, in verband met de geringe ontwikkeling van de fauna toch
minder geschikt was voor een onderzoek naar de strooiselomzetting. Om deze
reden en ook om meer practische redenen, waaronder de storing door het publiek, werd gezocht naar een ander proefterrein, dat gevonden werd in een +
60-jarig eikenbos op kleigrond op Middachten. Op dit terrein wordt het strooisel
practisch geheel in een jaar verteerd, terwijl er tevens een behoorlijk ontwikkelde
fauna wordt gevonden.
Om na te gaan of de lage dichtheid van de fauna in het Doorwerthse proefterrein karakteristiek was voor het gehelebosgebied dan wel beperkt bleef tot het
proefperceel, werden in 5 verschillende opstanden in dit gebied, t.w. twee eikenopstanden, een berken-, een beuken-, en een lariksopstand, in voorjaar, zomer
en najaar semi-quantitatieve waarnemingen gedaan. Wat betreft de oppervlaktefauna bleek uit de vangsten, dat deze in het gehele gebied als betrekkelijk rijk
aan soorten, maar arm aan individuen gekarakteriseerd kan worden. De analyse
van de strooiselfauna toonde voor de grotere soorten aan, dat het grondbeeld van
de samenstelling van deze fauna in het gehele gebied hetzelfde is, zij het dat de
fauna zich in verschillende opstanden op verschillend niveau heeft ontwikkeld.
Wormen komen slechts spaarzaam voor. Isopoden en millioenpoten zijn vertegenwoordigd door 3 resp. 4 soorten in matige aantallen, duizendpoten (5 soorten) vormen een belangrijk deel van de predatoren, ritnaalden zijn niet talrijk,
van de vliegen en keverlarven overheersen de predatorische soorten. Ongetwijfeld omvat dit grondbeeld de soorten, die oorspronkelijk in dit bosgebied thuis
behoren. Zij zijn dan ook het sterkst ontwikkeld in de oorspronkelijke eikenbossen. De beuken- en berkenopstand vertoonden een min of meer sterke reductie
van de dichtheden, terwijl de lariksopstand en een eikenbos met zeer sterke ontwikkeling van adelaarsvaren en Molinia het sterkst verarmd waren. In de lariksopstand werd deze sterke verarming min of meer gecompenseerd door de relatief
sterke ontwikkeling van enkele saprophage soorten, waarvan er één uitsluitend
in dit terrein voorkwam.
Niet slechts de grotere strooiselfauna van het Doorwerthse bos werd bestudeerd, ook zijn waarnemingen gedaan naar de mijten, de springstaarten en de
schimmels. In het strooisel van herfst 1952 werd tot November 1953 de ontwikkeling van schimmels en micro-arthropoden (vnl. mijten en springstaarten) nagegaan. De hoeveelheid van dit strooisel (Fo) nam van November tot Maart ten gevolge van trage bladval met bijna 75 % toe, door vertering was in September
de hoeveelheid van het vorig jaar November weer bereikt. Het aantal Fo bewonende micro-arthropoden, dat uit 50 g luchtdroog strooisel werd gevangen,
bleef tot Juni beneden de 200 dieren. Dit waren grotendeels larven van hoorn11

mijten. De vangsten namen daarna snel toe en in Augustus kwamen uit eenzelfde
hoeveelheid 2500 dieren. Niet voor alle dieren viel de maximale vangst in Augustus. Zo waren b.v. de springstaarten in September het talrijkst; zij maakten bijna
50 % van de vangst uit. De parasitiforme mijten gaven in October de grootste
vangst. Onder de hoornmijten, die hun top in Augustus hadden, traden eerst de
larven sterk op de voorgrond. In Juli bereikten de droogteresistente Ptictima
hun grootste aantal; in Augustus waren alle groepen rijk vertegenwoordigd. In
September waren de vangsten aan de voor uitdroging vrij gevoelige Macropylina
het grootst. In October volgde een algemene daling. Thans wordt getracht de
vangsten voor de verschillende diergroepen te herleiden tot de in werkelijkheid
in het strooisel aanwezige aantallen.
Om een inzicht te krijgen in de rol van de micro-arthropoden bij de omzetting
van het strooisel en bij de verspreiding en de vernietiging van de schimmels werden grote aantallen dieren per soort gekweekt op blad en mycelium. De gemiddelde consumptie van blad door hoornmijten bleek gedurende de zomer 2 tot 4
maal zo hoog te liggen als in de winter; per soort varieerde de consumptie in de
zomer van 0,11 tot 0,04 mg blad per maand per dier. Springstaarten bleken instaat om in korte tijd grote hoeveelheden mycelium te verslinden, mijten aten
zelden uitsluitend mycelium. Door het uitzetten van mijten en springstaarten op
steriele voedingsbodems kon worden nagegaan, dat vooral de grote dieren in staat
zijn verschillende soorten schimmels te verspreiden.
Het verloop van de schimmelpopulatie in vers gevallen eikenblad werd nagegaan aan de hand van maandelijkse isolaties op diverse voedingsbodems. Voorlopig kon er weinig periodiciteit worden waargenomen in het optreden van de
verschillende fungus-soorten. Het aantal isolaties uit eenzelfde hoeveelheid materiaal nam in de loop van het jaar toe. Met enkele schimmels werd verder gewerkt o.a. door ze gedurende bepaalde tijd op gesteriliseerd blad te laten groeien,
door ze op hun eisen ten aanzien van koolstof- en stikstofbronnen te onderzoeken
of door ze als voedselbron voor micro-arthropoden te laten fungeren.
De activiteit van de totale micro-flora, gemeten aan de verdeling van eiwit
en cellulose in het strooisel, liet zien, dat deze pas na de lente (Juni) van belang
wordt. Van Juni tot September werd het eiwit voor bijna 5°/o afgebroken, de
cellulose voor ongeveer 70 % .
Behalve aan de hand van gewichtsvermindering werd gedurende dit jaar de
vertering van het strooisel nagegaan aan de hand van microscopische coupes,
waarin het structuurverval tijdens de afbraak gedemonstreerd wordt, en door
middel van microchemische kleurreacties op verse coupes, waarmee het verdwijnen van bepaalde bestanddelen uit het blad wordt aangetoond.
Voor het verdere onderzoek is het nodig de samenstelling van het blad chemisch zowel qualitatief als quantitatief te kunnen bepalen. Pas dan kan worden
nagegaan op welke wijze Fungi en bacteriën meewerken aan het afbreken van
het strooisel. Bepaald worden de aanwezige hoeveelheden cellulose, lignine, eiwit
en eiwitafbraakproducten, vetten, wassen, nitraten en as. Langs papierchromato12

graphische weg worden gegevens verkregen over in water oplosbare suikers en
zuren.
Ervaringen met c o m p o s t h o p e n o p tuinderijen e.d. hebben de moeilijkheden naar voren gebracht, die voortvloeien uit het niet in eigen hand hebben
van opbouw en behandeling der hopen. Op Mariëndaal bestond hiertoe niet de
gelegenheid, zodat dit jaar geen waarnemingen op dit gebied werden gedaan.
Thans worden in eigen beheer composthopen gemaakt in de tuin van het nieuwe
laboratorium, zodat gehoopt wordt, dat dit onderzoek in de toekomst betere
mogelijkheden zal gaan bieden.
Een ander onderzoek in verband met de stabiliteit van de levensgemeenschap
betrof de i n v l o e d v a n h e t l a n d s c h a p o p de m o r t a l i t e i t v a n v o o r
v r u c h t b o m e n s c h a d e l i j k e i n s e c t e n . Hierbij werd in een verwaarloosde,
door een houtwal omgeven boomgaard de samenstelling van de insectenpopulatie
in de kroon der vruchtbomen zowel qualitatief als quantitatief onderzocht, terwijl tevens getracht werd de samenstelling van de fauna van de omgrenzende
houtwal te bepalen. Het was de bedoeling op deze wijze een inzicht te krijgen in
de wisselwerking van de fauna van houtwal en boomgaard, om een oplossing
te vinden voor de vraag of de houtwal als infectiebron voor de boomgaard of als
stabiliserend element moet worden beschouwd. Bij dit onderzoek kon geen invloed van de houtwal worden geconstateerd, in die zin, dat de bomen, die dichter bij de houtwal stonden, een grotere of minder grote aantasting vertoonden.
Het volgende jaar zal het landschap meer als geheel, en niet alleen de toevallig
aanwezige houtwal, in het onderzoek worden betrokken. Ter bepaling van de
proeftechniek werden reeds een aantal proeven ingezet.
In verschillende landschapstypen werd eenzelfde vijand van de vruchtbomen
op overeenkomstige wijze gekweekt en daarbij blootgesteld aan infectie van buitenaf. De technische moeilijkheden van deze proef waren zeer groot, zodat tot
dusverre geen resultaten werden verkregen. Deze moeilijkheden zijn echter oplosbaar, zodat het volgende jaar deze werkwijze zal worden voortgezet.
H e t p o p u l a t i e - o n d e r z o e k heeft ten doel een inzicht te verkrijgen in het
mechanisme, dat in de natuur de bevolkingsdichtheid van de verschillende diersoorten regelt. Als proefobject hiervoor dient in de eerste plaats de dennenspanrups (Bupalus piniarius L.J.
Bupalus komt in ons land vrij talrijk voor, doch is echter nimmer schadelijk,
in tegenstelling tot de landen in Centraal Europa, waar deze diersoort één van
de belangrijkste beschadigers van de groveden is. Deze omstandigheden maken
dit insect uitermate geschikt om als proefobject te dienen.
De ontwikkeling van de Bupalus-populatie had in 1953 een onverwacht gunstig verloop. De als pop overwinterende populatie had een dichtheid van 0,7 ex.
per m 2 , een waarde, die ruim onder het gemiddelde ligt (gemiddelde dichtheid
poppen over 4 jaren: 2,8 ex. per m 2 ). De oorzaken hiervan lagen in 1952 en
waren:
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1. een lage voortplanting der vrouwelijke vlinders; aantal eieren per o_ruim onder
het gemiddelde, nl. 138 (gemiddelde over 3 jaren 173 eieren per o/),
2. een hoge parasitering van de eieren door Trichogramma, nl. 59,5 °/o (gemiddelde over 4 jaren 34% ) ,
3. een zeer hoge jeugdsterfte van 92 % (gemiddelde over 4 jaren 66 °/o).
Door samenwerking van deze factoren ontstond een groot sterfte-overschot en
daardoor daalde de popdichtheid van 3,6 tot 0,7 ex. per m 2 .
Nu waren deze poppen voor een aanzienlijk deel (30 %) geparasiteerd door
Carcelia obesa (Tachinide). Dit was nog een gevolg van de vermeerdering, die
de vlieg had ondergaan na de hoge rupsendichtheid in Augustus 1951. Daarom
werd dan ook een verder gaande achteruitgang verwacht, die evenwel niet optrad. De oorzaken hiervan waren juist tegengesteld aan die van 1952, nl. een
zeer geringe eiparasitering ( 1 2 % ) en een zeer lage jeugdsterfte ( 3 7 % ) . Daar
bovendien de voortplanting van de vlinders gestegen was tot 176 eieren per ç,
ontstond een flink geboorte-overschot, zodat de bevolkingsdichtheid weer steeg.
We zien dus, dat de grote verschillen in de sterkte van de eiparasitering en de
jeugdsterfte van jaar tot jaar belangrijke schommelingen in aantal kunnen veroorzaken. De gevonden waarden pleiten echter niet tegen een „density dependent" invloed. Voor de eiparasiet Trichogramma werd aangetoond, dat deze op
Bupalus geen regulerende invloed kan hebben. Van de jeugdsterfte is nog te weinig bekend om deze mogelijkheid zonder meer te kunnen uitsluiten, het is echter
niet waarschijnlijk, dat deze sterfte „density dependent" is. Ze treedt op bij de
zeer kleine rupsen in het eerste stadium, die hoogstwaarschijnlijk gevoelig zijn
voor allerlei weersinvloeden (regen, sterke wind).
Zeer veel aandacht werd dit jaar besteed aan de parasietvlieg Carcelia. Het
uitgangspunt was het feit, dat het parasiteringspercentage van deze vlieg aanzienlijk steeg na een aantalsvermeerdering van de rups in 1951. Het was van belang om na te gaan of de invloed „density dependent" afhankelijk van de bevolkingsdichtheid van de soort was. Daartoe werden cijfers verzameld over de vliegendichtheid en over de aantallen geparasiteerde rupsen in de verschillende jaren.
Uit deze cijfers bleek, dat perg-vlieg meer rupsen werden aangestoken, naarmate
de rupsdichtheid hoger was. Bovendien was er een duidelijke correlatie tussen de
vliegendichtheid en het aantal aangestoken rupsen in het voorgaande jaar (de
parasiet heeft nl. geen tussengastheren). De mortaliteit was dus „density dependent".
Om een causale verklaring van de „density dependence" te kunnen geven was
het noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de organisatie van de gastheerkeus, zodat het legmechanisme in studie werd genomen. Dit leidde tot de volgende resultaten:
l . D e vliegtijd van de parasiet valt juist na de jeugdsterfte van de gastheer en
duurt ongeveer een maand (half Juli-half Augustus).
2. De activiteit van het ovarium past geheel bij een regulerende invloed van de
vlieg Wanneer de vlieg veel gastheren ontmoet (hoge rupsendichtheid) blijft
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het ovarium actief. Zijn de rupsen schaars, dan wordt het ovarium geremd na
de vorming van een voorraad eieren.
3. De vlieg geeft aan Bupalusrupsen devoorkeur boven de meeste andere soorten
uit het dennenbos.
Zowel de resultaten van deze onderzoekingen alshet bovengenoemde cijfermateriaal pleiten dus sterk voor een regulerende invloed. Andere „density dependent" mortaliteitsinvloeden werden nog niet gevonden.
De vraag doet zich nu voor, of de parasietvlieg alleen in staat is de dichtheid
van Bupalus te reguleren. Volgens de theorieën van Volterra en Nicholson moet
de wisselwerking tussen gastheer en parasiet leiden tot schommelingen met steeds
groter wordende amplitude. Wanneer nogeentweede factor wordt ingevoerd kan
de wisselwerking leiden tot schommelingen met steeds kleiner wordende amplitude. Deze tweede factor kan zijn een „density dependent" voortplanting of een
tweede gastheer, die door andere regulerende invloeden op een gemiddeld niveau
gehouden wordt (Nicholson). Dit laatste geval doet zich in het proefbos waarschijnlijk voor: Carcelia heeft nl. nogeentweede gastheer (Semiothisa), die waarschijnlijk gereguleerd wordt door een groep andere parasieten. Dit is evenwel nog
onvoldoende geanalyseerd.
Theoretisch is het dus mogelijk, dat de wisselwerking tussen Bupalus en de
vlieg Carcelia leidt tot schommelingen met steeds kleiner wordende amplitude,
totdat het evenwicht weer verstoord wordt door een sterke verandering in de
eiparasitering of de jeugdsterfte.
Een tweede project in verband met het vraagstuk der populatiebewegingen is
het onderzoek over d e r o l v a n v o g e l s bij d e r e g u l a t i e v a n d e p o p u l a t i e d i c h t h e i d v a n b o s i n s e c t e n . Dit onderzoek werd destijds opgezet door
het I.T.B.O.N.; het wordt thans voorgezet vanuit de Rijksuniversiteit te Groningen, door Prof. Dr L. Tinbergen en zijn medewerkers. In het afgelopen jaar
werd vooral aandacht besteed aan nauwkeuriger bepalingen van het predatiepercentage ( = consumptie in percenten van de productie). Door het samenvallen van slecht weer en lage populatiedichtheden werden recordwaarden gevonden voor de ontpoppende vlinders van Bupalus piniarius en de grote rupsen van
Panolis flammea. Gedurende korte perioden werd de productie zelfs door de
consumptie overtroffen. Het onderzoek over prooiherkenning en -waardering
gaf een indruk van de werking van prooibeschermingssystemen, die berusten op
de combinatie van slechte smaak en opvallend uiterlijk (de z.g. aposematische
bescherming).
Waarnemingen over deverhouding vogels :insecten in verschillende typen van
dennenbos leverden als voorlopig resultaat op, dat de productie aan insecten in
slechtgroeiende, lage bossen geringer is dan in goedgroeiende, hoge bossen. De
consumptie door vogels is in de eerste bossen echter ook aanmerkelijk lager dan
in de laatste, hetgeen er toe kan leiden, dat de dichtheden, die 's zomers gemeten
worden, in de slechte bossen nagenoeg even hoog zijn als in de goede bossen. Dit
onderzoek, dat nu vier seizoenen heeft gelopen, kan leiden tot een beter begrip
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van de oorzaken van de instabiliteit der insectendichtheid in de arme bossen, die
als haarden van plagen immers berucht zijn.
Bij dit laatste onderzoek werd weer op grote schaal excrementval gemeten. De
techniek van deze metingen werd verfijnd en het bleek mogelijk, de methode behalve voor vergelijkend werk ook te gebruiken voor de bepaling van de absolute
dichtheid.
Het p o p u i a t i e - o n d e r z o e k bij b o d e m - en s t r o o i s e l d i e r e n in b o s s e n omvatte voornamelijk het beproeven van technieken voor de quantitatieve
analyse van de bodemfauna. Bij deze technieken kunnen twee groepen onderscheiden worden. De eerste groep omvat die technieken, waarbij door tellingen
in monsters getracht wordt tot een betrouwbare schatting te komen van de bevolkingsdichtheid der soorten. Afhankelijk van de eigenschappen der soorten ondergaan de monsters een bewerking waarbij de dieren gescheiden worden van het
substraat (uitdrogingstechniek, uitspoelingstechniek, prikkelingstechniek). Wanneer het niet mogelijk is de dieren van het substraat te scheiden dan moet de
dichtheid door directe tellingen bepaald worden. Een tweede groep vormen de
technieken, waarbij door middel van de Lincoln-index de dichtheid bepaald wordt
(valtechniek). Elk dezer technieken heeft zijn eigen voordelen en beperkingen,
zowel ten aanzien van de diergroep, die er mee onderzocht wordt, als t.a.v. het
substraat waarop ze worden toegepast. Zo is het duidelijk geworden, dat de uitdrogingstechniek bij uitstek geschikt is voor het onderzoek van mijten en springstaarten, terwijl de uitspoelingstechniek noodzakelijk zal blijven voor de quantitatieve bepaling van enchytraeën.
Voor nematoden is de directe telling in kleine monsters nog de meest betrouwbare werkwijze. Dit laatste geldt blijkens recente onderzoekingen ook voor kleine mijten en springstaarten. De grote bewerkelijkheid van deze technieken, vooral
in substraten rijk aan organisch materiaal, biedt echter grote bezwaren. Voor de
grotere, zich vrij over het oppervlak bewegende dieren is de valtechniek van
waarde, hoewel ook hier verbeteringen in aan te brengen zijn.
Bij deze stand van zaken is het duidelijk, dat verbetering van de quantitatieve
bepalingstechniek nog steeds op het programma staat van ieder instituut, dat zich
met de bodemfauna bezighoudt. Zo is het afgelopen jaar de busvangsttechniek,
die tot nog toe bij het I.T.B.O.N. werd uitgevoerd, vergeleken met een techniek,
waarbij gebruik wordt gemaakt van aanzienlijk kleinere ingegraven trechters
voorzien van een regenkap, die uitlopen in een vangglas met aethyleenglycol, een
reukloze, heldere vloeistof. Het voordeel van deze vallen is, dat ze veel gemakkelijker hanteerbaar zijn dan de bussen, dat er geen blad in kan waaien en, ongetwijfeld het belangrijkste, dat de gevangen dieren onmiddellijk gedood worden,
zodat geen verlies kan optreden door ontsnapping of opvreten. Verder kunnen
in deze vallen geen muizen terechtkomen, wat bij de bussen vaak aanleiding is
tot fouten. Aethyleenglycol bleek voor kleinere spinnen geen ideaal conserveringsmiddel te zijn, zodat nog gezocht wordt naar een andere vloeistof.
Gedurende voorjaar, zomer en najaar werden de vangsten met bussen en gly16

coltrechters gedurende 2 of 3 weken onderling vergeleken. Hoewel de trechters
slechts een half zo grote omtrek hadden als de bussen, werd in de glycolvallen
van de meeste soorten grotere aantallen gevangen dan in de bussen. Vooral bij
springstaarten, mieren en kleine spinnen en kevers waren de verschillen zeer
groot, wat gedeeltelijk aan ontsnapping en opvreten in de bussen moet worden
toegeschreven. Slechts bij enkele soorten - en dan speciaal in het voorjaar - zijn
de busvangsten gelijk aan of hoger dan de glycolval-vangsten; in geen dezer laatste gevallen zijn de verschillen echter statistisch significant op het 5 % punt.
In het algemeen kan geconcludeerd worden, dat de glycolvallen ondanks hun
kleinere omtrek een grotere vangstcapaciteit hebben dan de bussen. Voor de grotere soorten, waarvoor bovengenoemde verklaring van ontsnapping en opvreten
niet geldt, moet de oorzaak mogelijk gezocht worden in een geringe attractieve
werking van de aethyleenglycol en in de aanwezigheid van een dekplaat op
enkele cm afstand boven de trechter van de glycolval, waardoor de dieren, die
in het algemeen cryptische eigenschappen hebben, over korte afstand aangelokt
worden.
Naast glycol- en busvangsten werden in hetzelfde terrein monsters tot 5 cm
diepte uitgezeefd, waardoor het mogelijk was uit de resultaten van beide technieken de „oppervlakte-activiteit" der verschillende soorten te beoordelen.
Een andere techniek, die verband houdt met een valtechniek en die op zijn
waarde voor quantitatief onderzoek werd getest, is die van de waarnemingsplankjes. Hierbij worden geregeld waarnemingen gedaan onder plankjes van 15 X
30 cm, die in een aantal exemplaren in het terrein (i.e. 20 ex. in een eikenbos)
worden uitgelegd, nadat ter plaatse de losse strooisellaag verwijderd is. Cryptische dieren vinden onder deze planken een schuilplaats, die vooral gedurende
perioden van droogte, wanneer het oppervlak onder de plankjes minder snel
uitdroogt dan de omgeving, aanlokkend kan werken. De resultaten hebben duidelijk gemaakt, dat slechts voor enkele soorten enig verband aantoonbaar is
tussen waarnemingsfrequentie en droogte. De aanlokkende werking, zelfs in
perioden van toenemende uitdroging van de strooisellaag, blijkt gering te zijn,
zodat de methode zeker niet effectief genoeg is om recovery indices te kunnen
vaststellen. Voor vergelijkend quantitatief onderzoek kleeft aan deze techniek
behalve het bovengenoemde, nog een bezwaar. Het blijkt, dat het merendeel der
soorten, die onder de planken worden waargenomen, zich hier gedurende kortere
of langere tijd blijven ophouden. Dit oponthoud wordt, behalve door karakteristieke eigenschappen zoals mobiliteit, ook beïnvloed door klimatologische omstandigheden (vochtigheid) en door de eigenschappen van de standplaats (meer
of minder tot uitdroging neigend). Voor vergelijkend quantitatief onderzoek is
deze techniek hoogstens bruikbaar bij zeer mobiele soorten. Van de waargenomen
dieren behoren hier alleen de beide duizendpoten Lithobius en Cryptops, verschillende kleine spinnen en de springstaart Tomocerus toe.
Het onderzoek met behulp van de plankjes is wel geschikt voor waarnemingen
betreffende bewegelijkheid en levensgewoonten der strooiselbewoners. Zo blijken
de slakken Arion subfuscus, Goniodiscus ruderatus en Zonitoides, de isopode
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Trichoniscus en de emelt Tipula enkele dagen tot een week onder een plank te
bivakkeren, de millioenpoot Glomeris en de worm Lumbricus rubellus waarschijnlijk veel langer. Van langdurige vestiging kan bij de spin Coelotes atropos en de
isopode Oniscus asellus gesproken worden. Coelotes vestigt zich begin Mei, spint
een web en blijft, nadat in Juli de eieren uitgekomen zijn en de jonge spinnen
zich verspreid hebben, nog bij het web achter. Van prooiresten bij het web is
niets waargenomen. Oniscus werd tot eind Juni verspreid en schaars waargenomen; vanaf Juli vestigden zich onder een aantal planken individuen, waarvan
het aantal per plank varieerde van 1-5. Ongetwijfeld zal deze waarnemingstechniek vooral bij grotere frequentie van waarneming en bij toepassing van individuele merken een beter inzicht geven in de levenswijze van bepaalde elementen
van de strooiselfauna.
Het p o p u l a t i e - o n d e r z o e k bij a a l t j e s betrof in de eerste plaats het verrichten van veldwaarnemingen. Over de eisen, die de aaltjes aan hetmilieu stellen,
over het voedsel, de onderlinge beïnvloeding en de vijanden is nog maar zeer
weinig bekend. Ten einde hiervan meer te weten te komen werden waarnemingen
verricht op een heideterrein op de Hoge Veluwe, waar zowel vleesetende als
afval- en plantenetende vormen voorkomen. N a uitwerking van een bemonsteringstechniek werd een onderzoek ingesteld naar de op dit terrein voorkomende
soorten, de bevolkingsdichtheid en de schommelingen hiervan, en naar de horizontale en verticale verspreiding. Bij dit onderzoek bleek, dat sommige aaltjessoorten de neiging hebben in groepen te leven, een verschijnsel, dat bij andere
soorten niet voorkomt.
Behalve het verrichten van veldwaarnemingen werd laboratoriumonderzoek
met aaltjes gedaan, waarbij werd nagegaan bij welke temperaturen een laboratoriumkweek van aaltjes mogelijk is. Vervolgens werd onderzocht of de bij het
veldonderzoek gevonden verticale verdeling der aaltjes in verband stond met
temperatuurinvloeden. Deze proeven leverden echter geen resultaat op, evenmin
als een poging om aaltjes op schimmel- of bacteriecultures te kweken. Thans
wordt getracht een laboratoriumkweekmethode uit te werken, waarbij de natuurlijke levensomstandigheden van de aaltjes zo goed mogelijk worden benaderd.
Ten slotte leverde het w i l d o n d e r z o e k (zie blz 29 e.v.) nog een belangrijke
bijdrage op populatie-dynamisch gebied. Ten aanzien van de Wilde Eend bleek,
dat de eendenkooien, die zijn bedoeld als vangcentra, de populatie-dichtheid van
deze vogels bevorderen. Deze voor de eendenstand gunstige werking is te danken
aan de verbetering van het biotoop als gevolg van de aanwezigheid van de kooi.
Ook het korhoenderonderzoek leerde van hoe groot belang het biotoop is voor
het in stand houden van de stand van deze vogels. Bij overmaat aan voedsel en
afwezigheid van vijanden kan een gebrek aan dekking toch het verdwijnen van
de dieren tot gevolg hebben.
De populatie-dynamische bewerking van de resultaten van het wildonderzoek
bewijzen steeds duidelijker, hoe complex het begrip „overbejagen" is. Door grote

groepen van personen, die zich bezig houden met het in stand houden van de in
het wild levende fauna wordt overbejaging vaak als synoniem gevoeld met het
schieten of vangen van grote aantallen dieren, behorend tot bepaalde soorten
(plevieren, eenden, spreeuwen enz.). Overbejaging is echter afhankelijk van vele
factoren, zeker niet uitsluitend van de hoeveelheid dieren, die geschoten of gevangen wordt, maar ook van de reproductie-capaciteit van de populatie en van de
in de natuur voorkomende sterfte-factoren.
HOUTWALLENONDERZOEK

Het houtwallenonderzoek betrof in het afgelopen jaar in hoofdzaak dezelfde
problemen als het jaar tevoren. De onderzoekingen in 1953 hadden ook nu weer
betrekking op de invloed van de houtwal op het microklimaat van het achterliggende gebied, op de opbrengst van dit gebied en op het optreden van verstuivingen. Tevens werd voortgegaan met de onderzoekingen over de verbetering van
het sortiment van de Zeeuwse windschermen en met werkzaamheden op het
proefterrein bij Grubbenvorst. Het onderzoek over de invloed van het landschap
op de mortaliteit van voor vruchtbomen schadelijke insecten werd reeds op blz.
13 beschreven.
Het onderzoek over d e i n v l o e d v a n h o u t w a l l e n o p h e t m i c r o k l i m a a t werd in samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt verricht, welke instelling o.m. zorgde voor het instrumentarium. Op verschillende afstanden van de
houtwal in een boomgaard in Zeeland werden metingen gedaan van de windsnelheid en de verdamping. De opstelling van het instrumentarium en het aanbrengen van verbeteringen in de meet-techniek vergde veel werk. Door gebruik te
maken van zelfregistrerende windmeters konden deze metingen continu worden
verricht. De verkregen gegevens kunnen echter pas worden verwerkt wanneer ook
in de winter waarnemingen zijn gedaan, dus in de periode, waarin de bomen niet
in blad staan. Met Prof. Dr W. R. van "Wijk van het Laboratorium voor Natuuren Weerkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen werd contact gezocht
voor het ontwerpen van instrumentarium, waarmee in het veld ook andere klimatologische factoren kunnen worden gemeten.
In 1952 werd in de N.O. Polder met hulp van militaire instanties een aantal
waarnemingen gedaan naar het windveld achter een houtwal. Hiertoe werd aan
de windzijde van de houtwal een rookwolk gemaakt, welke werd gefilmd tijdens
en na het passeren van de houtwal. De gegevens zijn reeds bruikbaar, omdat ze
een beter inzicht in deze materie mogelijk maken; de methodiek zal echter nog
moeten worden verbeterd.
Bij het in 1952 uitgevoerde onderzoek naar de i n v l o e d v a n h o u t w a l l e n
o p de o p b r e n g s t v a n b o o m g a a r d e n werd in een boomgaard in Zeeland
een samenhang gevonden tussen dë gemiddelde opbrengst per boom en de afstand
tot het windscherm. Verminderde opbrengst ging bovendien samen met een klei19

nere stamomtrek en een geringere boomhoogte. Het leek hierbij, dat opbrengst
en windkracht met elkaar in verband stonden, en wel zodanig, dat de geringste
windkracht samenging met de hoogste opbrengst. Dit jaar is deze verhouding
niet gevonden. Integendeel, de bomen dichtbij de houtwal hadden een lagere opbrengst dan die, welke op grotere afstand waren gelegen.
De zomer van 1953 is abnormaal geweest en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat in de periode, waarin de wind mogelijk invloed heeft op de ontwikkeling
van de vruchten - welke periode dit is, is niet bekend - geen Westenwind heeft
gewaaid. In verband hiermede moge worden opgemerkt, dat er ook geen invloed
van houtwallen werd waargenomen op de opbrengst van rogge en haver, evenmin als bij bonen. Laatstgenoemde waarnemingen zijn nog niet uitgewerkt, zodat
in dit opzicht enige reserve in acht moet worden genomen.
In ieder geval blijkt wel duidelijk, dat opbrengstwaarnemingen over een reeks
van jaren moeten worden voortgezet, om betrouwbare gegevens te verkrijgen.
Dat inderdaad geen invloed zou bestaan van de houtwallen op de dit jaar onderzochte gewassen, is onwaarschijnlijk. In de literatuur zijn daarover te veel positieve gegevens te vinden, weliswaar uit gebieden, die klimatologisch van ons land
verschillen, maar die onderling toch ook grote verschillen vertonen. Het is echter
mogelijk, dat de verkregen resultaten verband houden met het feit, dat er alleen
waarnemingen werden gedaan in terreinen, die ten Oosten van de houtwal lagen.
Door in het komende jaar ook metingen te verrichten in gebieden, die zuidelijk
of westelijk van de houtwal liggen, zal getracht worden nadere gegevens te verkrijgen.
In de laatste dagen van Maart hebben vrij hevige v e r s t u i v i n g e n plaats
gevonden. Door de directie van Akker- en Weidebouw van het Ministerie van
Landbouw werden in verband hiermede enquêteformulieren aan de landbouwconsulenten gezonden, die echter nog niet werden terugontvangen. Zij zullen t.z.t.
door het I.T.B.O.N. worden verwerkt.
Het onderzoek over de verbetering van het sortiment van de Zeeuwse windschermen droeg geheel en al het karakter van een onderzoek naar de reactie van
de verschillende houtsoorten op de inundatie met zout, brak en bijna zoet water.
Het doel er van was een indruk te krijgen van de resistentie der verschillende
boomsoorten tegen zout in de bodem, welke gegevens tevens van dienst kunnen
zijn bij het geven van adviezen voor herbeplanting. Het onderzoek sloot aan bij
een onderzoek van het Rijkstuinbouwconsulentschap naar de zoutresistentie der
verschillende fruitsoorten. Tevens kwam een samenwerking tot stand met het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen, dat op een later tijdstip begon met een onderzoek naar de invloed van
de inundatie op de houtsoorten in het algemeen. Het onderzoek kon hierdoor
belangrijk worden uitgebreid. Bovendien werd hulp verkregen van de Rijksdienst
voor Landbouwherstel, de Ned. Heide Maatschappij en het Staatsbosbeheer. Het
onderzoek zal nog enige jaren moeten worden voortgezet, voordat een goed gefundeerde conclusie kan worden getrokken. Er kan nl. worden verwacht, dat vele
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bomen, die thans nog in leven zijn, in de loop van het volgende jaar zullen sterven of slechts gebrekkig zullen doorgroeien enz. Daar de practijk thans reeds de
wens heeft geuit het volgend jaar windschermen te plaatsen, werden de in 1953
verkregen gegevens tezamen met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
tot een voorlopige publicatie verwerkt.
Op het p r o e f t e r r e i n te G r u b b e n v o r s t , waar door verschillende instellingen en instituten onderzoekingen worden gedaan, is het I.T.B.O.N. begonnen
met het verzamelen van gegevens omtrent de volgende punten:
1.de ontwikkeling van de bodemfauna onder invloed van beschutting;
2. de ontwikkeling van de vogelstand en de rol, die de vogels in de biocoenose
van het beschutte terrein spelen;
3. de invloed van windschermen op het microklimaat en op de verstuivingen, en
de ontwikkeling van de insectenfauna;
4. de ontwikkeling van plantenassociaties op akkers en in windschermen, met als
doel na te gaan in hoeverre houtopstanden als bronnen van onkruiden voor
cultuurland moeten worden beschouwd.
De invloed van houtwallen op het optreden van verstuivingen werd onderzocht met behulp van een net van tegelraaien, dat is ingegraven onder de bouwvoor. Het succes hiervan bleef echter nog beneden verwachting. Een van de
raaien bevond zich onder een veld winterrogge, dat in Maart niet vatbaar was
voor een verstuiving, boven een andere raai zijn aspergebedden aangelegd; de
overige velden hebben om onbekende redenen niet gestoven.
Onder de velden, die dit voorjaar veel last van verstuiving hebben gehad, bevonden zich geen tegels. Dit hield verband met het feit, dat deze terreinen tegen
grovedennenbossen liggen, waardoor zij als proefterrein voor het houtwallenvraagstuk ongeschikt waren. Deze bossen zullen in de loop van de volgende jaren
worden geveld, waarna het zin zal hebben ook hier tegelraaien aan te leggen.
De tegelmethode is aan de hand van vele waarnemingen op zijn betrouwbaarheid getest. Het meten boven de tegels leverde weliswaar geen gegevens op over
de verstuiving, maar er kwamen toch enige belangrijke feiten aan het licht. Zo
konden boven dezelfde tegels op verschillende data hoogteverschillen van 4-6
cm worden waargenomen. Deze verschillen duiden dus op beweging van de
grondoppervlakte. Gedacht is aan de gevolgen van grondbewerking, aan waterverlies of aan het opnemen van water.
Ten einde een indruk te krijgen van de invloed van de houtwallen op de onkruid-vegetatie van de akkers is in een aantal raaien loodrecht staand op de houtwallen de vegetatie bepaald in en op verschillende afstand van de houtwallen.
Voorlopig worden de verschillen nog voornamelijk bepaald,door het geteelde gewas en de wijze van behandelen van de akkers. Ook de opnamen in de houtwallen
weerspiegelden nog niet sterk de invloed van deze houtwallen. Dit onderzoek zal
jaren achtereen moeten worden voortgezet, voordat resultaten te verwachten zijn.
De jonge houtwallen werken nog maar weinig mee aan vernieuwing van de
21

vogelstand. De meest talrijke soorten, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Patrijs,
waren in het oorspronkelijke vrije veld ook aanwezig. Verder werden aangetroffen Ortolaan, Geelgors en Grauwegors, soorten die aan open veld met heggen en
struikgewas de voorkeur geven. Waarschijnlijk zullen deze soorten in het oorspronkelijke vrije veld hebben ontbroken; hun dichtheid is nog laag. De Grasmus die in het gehele gebied langs de heggen in gering aantal voorkomt, heeft zich
stellig gevestigd na de aanleg van de houtwallen. Verder zijn enkele soorten aangetroffen, die nog behoren tot de avifauna van de dennenbossen: Boompieper,
Zwarte Kraai en Ekster. Mogelijk zullen deze zich handhaven wanneer de houtwallen voldoende zijn uitgegroeid vóór de laatste bospercelen gekapt worden.
Het onderzoek naar de bodemfauna in het heggenproefterrein te Grubbenvorst heeft betrekking gehad op de strooisel- en oppervlaktefauna in enkele dennenopstanden en kapvlakten, met als doel de oorspronkelijke fauna van die terreinen te leren kennen, die bossen waren voordat zij tot akkers werden vervormd.
De macro-fauna bleek in zeer sterke mate overeen te komen met die van grovedennenbossen op de Hoge Veluwe; zij bestond dus practisch geheel uit carnivore
soorten. Op een enkele jaren oude kapvlakte was deze fauna op de met dichte
grasgroei bedekte stukken nog vrij volledig aanwezig, op onbegroeide plaatsen
was hij zowel qualitatief als quantitatief zeer sterk achteruit gegaan. In de heggen en op de akkers werd van deze fauna geen spoor meer teruggevonden. Zoals
te verwachten was, was de bodemfauna op deze droge akkergronden uitermate
arm. Hierdoor is het zeer moeilijk, zo niet practisch onmogelijk, betrouwbare verschillen tussen de verschillende akkers en op verschillende afstanden van de heg
vast te stellen. Dit was wel mogelijk voor de oppervlaktefauna met behulp van
glycolvallen en voor wormen met behulp van de kaliumpermanganaattechniek.
In tegenstelling tot de bodemfauna bleek de oppervlaktefauna vrij sterk ontwikkeld te zijn en voor wat betreft enkele carabidensoorten over de gehele akker verspreid voor te komen. Andere soorten, w.o.. een viertal mierensoorten, werden
gevonden aan de heg met de er langs lopende wegen. Wormen werden op de
akkers uitsluitend in een roggestoppelveld aangetroffen. In en langs de weg kwamen ze in matig aantal voor (tot 7 ex. per m 2 ); de grootste aantallen werden in
een weide gevangen (tot 16 ex. per m 2 ).
Van het houtwallenonderzoek dat in ons land in en buiten het I.T.B.O.N. is
verricht, zal een verslag over 1953 worden uitgebracht door de „Werkgroep
Houtwallen". Voor verdere bijzonderheden wordt naar dit verslag verwezen.
INSECTENPLAGEN IN BOSSEN

Ons land kent een vrij groot aantal schadelijke houtboorders, waarvan de beschadigingsbeelden vaak moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. In verband
hiermede werden in het afgelopen jaar vooral de houtboorders in studie genomen.
Zo werden omtrent de rode wilgenhoutrups (Cossus cossus L.J gegevens verzameld over levenswijze en bestrijding. Reeds eerder was aangetoond, dat de
jonge rupsen slechts dan in een stam kunnen binnendringen wanneer de bast is
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beschadigd; dit in tegenstelling met andere rupsen, die zich ook in onbeschadigde
stammen kunnen inboren. De in dit jaar gedane veldwaarnemingen wezen uit,
dat de oudere rupsen gevelde stammen kunnen verlaten, zodat dergelijke stammen
mogelijke infectiebronnen voor gezonde en onbeschadigde bomen kunnen zijn.
De gegevens van dit onderzoek zijn tot een manuscript verwerkt, dat binnenkort
zal worden gepubliceerd. Een poging om een plaag van deze diersoort te bestrijden met paradichloorbenzol leverde niet het gewenste resultaat, zodat thans andere middelen v/orden bestudeerd.
De elzensnuitkever (Cryptorrbynchus lapathi L.) behoort ongetwijfeld tot de
schadelijke houtborende insecten. De dieren treden in haarden op, waarbij in
hoofdzaak elzen, populieren en wilgen worden aangetast. Voor welke houtsoort
de kever een voorkeur heeft, is niet te zeggen. Soms worden populieren zwaar
aangetast, terwijl de elzen vrij blijven, soms is het omgekeerde het geval. De
aantasting is primair.
Veel waarnemingen zijn gedaan over de populierenboktorren (Saperda carcharias L. en S. populnea L.) en naar de volgende houtborende rupsen: Sciapteron
tabaniformis R O T T . , Trochilium apiformis CL., Sesia sp. Alle genoemde soorten
komen schadelijk in ons land voor.
Het onderzoek over de levenswijze van de cssenbastkever (Hylesinus

fraxini

PANZ) leerde, dat in het afgelopen jaar slechts één generatie van deze kever is op-

getreden, terwijl een zeer gering aantal voor de tweede maal in hetzelfde seizoen
tot eierleggen is overgegaan. Waarschijnlijk bestaat er een verband tussen de
kevers en het optreden van kankers. Er werden echter kever-aantastingen zonder
kankers gevonden en kankers zonder kever-aantasting; ook kwam een combinatie
van de twee voor. De waarnemingen maken het waarschijnlijk, dat de kever-aantasting aanzienlijk kan worden beperkt door het opruimen van snoeihout en het
tijdig afvoeren van gevelde bomen.
Epinotia aceriana DUP. kan zeer schadelijk optreden in populierenstammen.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de levenscyclus van dit rupsje, in de hoop
middelen te vinden, waardoor de plaag kan werden voorkomen.
Naast houtboorders hadden ook de andere schadelijke bosinsecten de belangstelling. De dennenbladwesp (Diprion pini L.) trad dit jaar weer sterker op dan
het jaar tevoren;' voor 1954 mag weer een plaag worden verwacht. Het onderzoek naar de gevolgen van de plaag van 1951 leerde, dat nog steeds bomen, die
aanvankelijk weer groen waren geworden, sterven als gevolg van de kaalvreterij.
Ook de rode dennenbladwesp (Diprion sertifer) is weer talrijker dan voorheen;
een onderzoek is ingesteld naar de invloed van de bomen op de ovipositie. Er
werden gegevens verzameld over het optreden van de bastaard-satijnvlinder
(Nyginia phaeorrhoea DON), die in het Zuiden van ons land zich massaal heeft
vermeerderd. De reuzen-bastkever (Dendroctonus micans KUG) heeft op verschillende plaatsen in ons land weer van zich doen spreken. Hij is gevonden zowel op
sitka-spar als op groveden. Waarnemingen werden gedaan naar zijn overwintering in stobben van bomen, die dit najaar zijn geveld.
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Het onderzoek naar het verlies aan aanwas als gevolg van vreterij door insecten werd voortgezet. De voornaamste proefobjecten waren de lariksen in Drente,
die tussen 1941 en 1950 zijn kaalgevreten door de spinnende lariksbladwesp
Cephalcia alpina KUG) en de grovedennen, kaalgevreten door de dennenbladwesp. Het aanwasverlies wordt bepaald aan de hand van de dikte van de jaarring.Deze wordt gemeten in de houtcylindertjes, uit de stam geboord met behulp
van de aanwasboor. De technische moeilijkheden bij het bepalen van leeftijd van
bepaalde jaarringen konden worden overwonnen; hierdoor werd het mogelijk
het aanwasverlies globaal te berekenen. Het zal echter nog wel enige tijd duren,
voordat een definitieve berekening zal kunnen worden opgemaakt.
Het onderzoek van de door Cephalcia beschadigde bomen leverde een bevestiging op van onze vroegere waarnemingen, volgens welke speciaal de in 1928
geplante bomen primair van de aantasting te lijden hebben gehad. Een onderzoek
in Duitsland bracht aan het licht, dat de bladwesp daar in hoofdzaak complexen
heeft kaalgevreten, die in het laatst van de twintiger jaren zijn geplant. Er kon
nog niet worden nagegaan, waaraan de bijzondere vatbaarheid van deze jaarklasse te wijten is geweest. De winter 1928/29 was zeer streng, maar het is moeilijk denkbaar, dat dit de bomen in 1941 en zelfs enige complexen in 1950 een
extra vatbaarheid zou geven. Misschien heeft de herkomst van het zaad een rol
gespeeld.
ONDERZOEKINGEN OVER MIEREN

Het doel van dit onderzoek is het vinden van methoden om volken van Formica rufa poiyctena FORST meer koninginnen te doen adopteren, om op deze
wijze de bevolkingsdichtheid van deze soort te kunnen opvoeren.
In voorgaande verslagen is herhaaldelijk melding gemaakt van sterfte en geringe vitaliteit van voor proeven bestemde koninginnen, waardoor het onderzoek
zeer bemoeilijkt werd. Dit jaar waren deze moeilijkheden geringer dan voorheen.
In de eerste plaats kwam dit, doordat de ervaring geleerd heeft hoe het gebruik
van verzwakte koninginnen tot op zekere hoogte vermeden kan worden. In de
tweede plaats echter ook, doordat het beter dan vroeger gelukte de proefdieren
in het laboratorium in leven te houden.De sterfte van koninginnen in kunstnesten
is echter nog zo hoog, dat het niet mogelijk is grote aantallen dezer dieren 10 à
11 maanden te bewaren ten einde ze dan op grote schaal in de tolerante phase
te kunnen gebruiken. Omtrent de oorzaken van de sterfte en de geringe vitaliteit
der koninginnen - dit laatste niet alleen in kunstnesten, maar soms ook in natuurlijke nesten - beschikken wij slechts over aanwijzingen, die echter alle schijnen te
duiden op verzwakking door voedselgebrek. In kunstnesten is weliswaar altijd
een overmaat aan voedsel aanwezig; hier zouden echter bepaalde factoren de
opname er van bemoeilijken (b.v. te gering aantal verzorgende werksters).
In het verslag over 1952 werd melding gemaakt van het plotseling in talrijkheid afnemen en soms vrijwel uitsterven van bepaalde mierenvolken. Ook dit
jaar deden zich weer twee gevallen daarvan voor. Nu werd echter slechts één
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proef daardoor verstoord. Omtrent de oorzaken van dit verschijnsel, voorlopig
„ziekte" genoemd, tasten wij nog in het duister.
Door de hierboven genoemde moeilijkheden met de wisselende en vaak slechte
gezondheidstoestand der proefdieren moesten de resultaten der proeven met betrekking tot de tolerante en intolerante phase steeds met enige omzichtigheid
geïnterpreteerd worden. Thans kan echter beschikt worden over een aaneensluitende serie proeven met proefdieren van normale vitaliteit, waardoor het gehele
verloop van de tolerantie op een zevental nesten gedurende een jaar kan worden
vervolgd. Zo mogelijk zal deze proefreeks tot het voorjaar 1954 voortgezet worden. Bovendien konden in 1953 op een aantal andere nesten kortere proefreeksen
worden genomen - eveneens met volwaardige proefdieren - waardoor over het
laatste deel van de tolerante phase en de overgang naar de intolerante phase meer
gegevens werden verkregen.
Het beeld, dat wij ons thans van dit verschijnsel kunnen vormen, is als volgt.
Er is een regelmatige afwisseling van een tolerante en een intolerante phase. In
November beginnen de eerste nesten reeds tolerantie-verschijnselen te vertonen.
Vermoedelijk zijn in Januari en Februari alle nesten tolerant (een enkele uitzondering daargelaten; zie hieronder).In de eerste dagen van Maart beginnen enkele doorgaans de warm gelegen en rijk bevolkte - nesten reeds weer intolerant te worden. Dit aantal neemt geleidelijk toe, totdat begin Mei ook de laatste nesten onverdraagzaam zijn. Slechts bij één nest kon worden gesproken van een „niet
geheel duidelijke tolerante phase".
De verdraagzaamheid in deze periode geldt voor koninginnen van zeer verschillende herkomst en hoedanigheid (aan de leg, niet aan de leg, uit gipsnesten,
uit natuurlijke nesten, enz.), echter niet voor koninginnen van Formica- pratensis
GOEZE en van Formica rufa polyctena v. piniphila SCH. Hieruit volgt, dat deze
verdraagzaamheid niet het gevolg is van een algemene vermindering van de
agressiviteit. Het vermogen te onderscheiden tussen soort (variëteit)- genoten en
niet-soortgenoten pleit voor het bestaan van „soortsgeuren" (Fielde).
Uit het bovenstaande bleek reeds, dat de tolerante phasen der verschillende
nesten in het algemeen niet geheel samenvallen. Voor de practijk van het „bemieren" van bossen zou het echter van belang zijn te weten in welke periode het
maximale aantal nesten tolerant is en wat het percentage tolerante nesten dan
bedraagt. Is dit percentage hoog genoeg, dan kan men ni. met redelijke kans op
succes koninginnen toevoegen zonder de betrokken nesten vooraf op hun tolerantie te onderzoeken. Dit laatste is nogal omslachtig en moet door deskundigen
geschieden. Hierboven werd reeds de periode van 1 Januari tot 1 Maart aangegeven. In deze periode werden echter slechts 7 nesten onderzocht, terwijl voor
de laatste decade van Februari de tolerantie van in totaal 19 nesten kon worden
vastgesteld. Op grond van de thans beschikbare gegevens kan dus de laatste decade van Februari als de meest „veilige" periode worden beschouwd (slechts één
van de 19 nesten was toen niet duidelijk tolerant, doch dat nest was het ook
daarvoor en daarna niet).
Wil men van de tolerante phase gebruik maken voor het opvoeren van de
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mierenstand, dan moeten dus in Februari de nodige koninginnen beschikbaar zijn.
Zij moeten daartoe in Maart, April en Mei van het voorgaande jaar gevangen
worden. Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het echter nog niet mogelijk de
dieren op grote schaal gedurende 10 à 11 maanden in leven te houden.
Het vorig jaar werd reeds melding gemaakt van het optreden van een periode
van verdraagzaamheid onmiddellijk nà de koloniestichting en de mogelijkheid
om hiervan gebruik te maken in een tijd, dat veel gemakkelijker grote aantallen
koninginnen verkregen kunnen worden. De volledige resultaten der in 1952 genomen proeven zijn eerst dit jaar bekend geworden. Zij waren over het algemeen
teleurstellend. Voor een deel moet dit worden toegeschreven aan het gebruik van
verzwakte proefdieren; in één geval van mislukking waren de proefdieren echter
volkomen gezond. Van de in 1953 genomen proeven is nog niet bekend of de toegevoegde koninginnen zijn geadopteerd;1 dit kan pas in April 1954 geconstateerd
worden. Wel werd de duur van de tijdelijke tolerantie onderzocht, waarbij bleek,
dat deze van 3 tot 12 dagen kan bedragen. In één geval kon echter in het geheel
geen tolerantie worden geconstateerd. Veel in de beschikbare gegevens is nog
niet duidelijk. Evenals in de tolerante phase geldt de verdraagzaamheid hier niet
voor koninginnen van F. rufa polyctena v. piniphila SCH. en van F. pratensis
GOEZE.

Ten slotte moge nog een waarneming worden vermeld uit de Reigersberger
Polder op Zuid-Beveland. Hier werd op een plek, die twee maanden onder
water had gestaan, een kolonie van de bruine wegmier (Lasius niger L.) aangetroffen in een tijd (2e kwartaal 1953), waarin nog geen nieuwe kolonies door
van elders komende koninginnen konden zijn gesticht. Deze mieren, althans één
of meer koninginnen daarvan, moeten dus de overstroming ter plaatse overleefd
hebben.
BOOMZIEKTEN

Het onderzoek over boomziekten had betrekking op de iepenziekte en op het
invuren van iepen. Over de eerste 15 jaar van het onderzoek betreffende de selectie van de hybride werd een samenvatting geschreven, die binnenkort zal worden
gepubliceerd. In deze samenvatting wordt een uitgebreid overzicht gegeven van
de bij het kruisingswerk gebruikte methoden en van de verkregen resultaten.
Het onderzoek naar een tegen iepenziekte resistente iep begon in 1928. Gedurende de eerste periode werd de resistentie van verschillende iepensoorten en
-variëteiten onderzocht. Hierbij bleek, dat enkele soorten en variëteiten een grote
resistentie vertoonden, doch de vorm en de groeiwijze van deze bomen voldeed
niet aan de eisen, die in Nederland aan een laanboom worden gesteld. Tegelijkertijd werd een grote hoeveelheid zaad uit verschillende delen van Europa uitgezaaid, waarbij de zaailingen op hun gevoeligheid voor de iepenziekte werden onderzocht. Dit onderzoek leverde twee resistente iepen op, die voor de handel
werden vrijgegeven. Het zijn de iep Christine Buisman (U. carpinifolia nr 24),
afkomstig uit Spanje, en de iep Bea Schwarz (U. carpinifolia nr 62), afkomstig
uit Frankrijk. Vanaf 1937 werden verschillende iepensoorten en vormen met
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