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Eikenprachtkevereneikensterfte

SAMENVATTING
Vitaliteitsvermindering of verzwakking van eiken wordt algemeen toegeschrevenaaneencomplexvanfactoren,zoalsextremeweersomstandigheden(droogteofjuistvernattinginsamenhangmetbepaaldebodemfactoren),
late strenge vorst en bladvraat door insecten. Deze primaire belastingen
kunnen reversibele, voorbijgaande storingen zijn waarbij eiken zich nog
kunnenherstellen.Tijdensdeperiodevanverzwakkingkunnenechtersecundair schadelijke organismen optreden zoals de eikenprachtkever, Agrilus
biguttatus.Deeikenprachtkeverwordtdelaatstejaren,metnameindeDuitse
literatuur, als de belangrijkste aantaster geziendie instaat isdeverzwakte
eikentedodenvoordatzezichkunnenherstellen.Delarvenvandezekever
maken gangen onder de bast waardoor de bomen geringd worden en
doodgaan. Bij de Nederlandse onderzoekers en beheerders is de eikenprachtkever eennagenoegonbekendinsect. Ditis mogelijkeengevolgvan
hetontbreken vaneengoedevoorlichting.Daarnaast isdediagnose nietal
te gemakkelijk omdat er onder de,vaak nogstevigvastzittende, bast moet
worden gekeken.Deeikenprachtkever is met zekerheid inNederland aanwezig en daarom wordt in deze literatuurstudie aandacht gegeven aande
levenswijze,deschadelijkheid,deaantastingsbeelden ende mogelijkheden
tothet reducerenvanaantastingendoordekevers.
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1 INLEIDING
Uit Duitsland enook Frankrijk komende laatstejaren steeds vaker berichten
dat de eikenprachtkever, Agrilus biguttatus, medeverantwoordelijk is voor
eikensterfte. De keverlarven maken gangen onder de bast van verzwakte
eiken waardoor sterfte kan optreden. Verzwakking van eiken ontstaat door
eencomplex samenspel vanonder meer kaalvraat,verdroging,vernattingof
een strenge winter.
InNederland isdeafgelopenjarenveelonderzoek verricht naarde oorzaken
van eikensterfte. Maar het isvoor ons land niet bekend of de eikenprachtkever hierbij een rol speelt omdat hiernaar nooit onderzoek is uitgevoerd. De
reden is onder meer de onbekendheid met de kever die nooit in de Nederlandse handboeken als plaaginsect is beschreven. In opdracht van het
Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-N) te Wageningen is dit
literatuuronderzoek uitgevoerd met het doel om zowel onderzoekers als
beheerders bekend te maken met de levenswijze en de aantastingsbeelden
van de eikenprachtkever en de relatie met eikensterfte.

2 EIKENSTERFTE INEUROPA
Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt in Europa vitaliteitsvermindering
en sterfte van eiken geconstateerd. Deze problemen worden in verband
gebracht met een complex van factoren zoals kaalvraat door insecten,
luchtverontreiniging, vochtstress, vorst en schimmelaantastingen (Van Kesteren & Oosterbaan 1993). Deze problematiek heeft daarop geleid tot veel
en uiteenlopend onderzoek (div. auteurs in: Dreyer & Aussenac 1996; div.
auteurs in:Wulf & Kehr 1996;Oosterbaan 1988;Oosterbaan et al. 1990).
Met name in Duitsland wordt de sterfte vanverzwakte eiken steeds vaker in
verband gebracht met aantastingen door de eikenprachtkever. De larven
maken gangen onder de bast waardoor de bomen afsterven (Hartmann &
BlanK 1992;Hartmann & Kontzog 1994;div.auteurs in:Wult & Kehr 1996).
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3 DEEIKENPRACHTKEVER INEUROPA
Bij de jaarlijkse monitoring van de bosvitaliteit in Duitsland, in 1991/1992,
wordt de eikenprachtkever nauwelijks genoemd (Forstschutzsituation
1991/1992). De jaren daarna worden echter steeds vaker aantastingen
gemeld. Enkele voorbeelden:in 1996 isde eikenprachtkever inde deelstaat
Baden-Württemberg in1929hamerkbaaraanwezig,daarnaast wordt 125ha
door de kever met de ondergang bedreigd. InRheinland-Pfalz isdat respectievelijk 953haen510ha.Deaantastingenworden met name geconstateerd
in eikenbossen waar kaalvraat optrad door de plakker, Lymantria dispar,de
groene eikenbladroller, Tortrix viridana, en de beide wintervlinders Operophtera brumata en Erannis defoliaria (Forstschutzsituation 1996/1997). In
Frankrijk,inhetnoordenvande Elzas,tradin 1995eenzodanige sterfte door
de kever op dat 150 ha eikenbos moest worden gekapt (Landmann 1996).
Ook in Polen en Hongarije worden de laatstejaren veel eiken door de kever
aangetast (mond.med.Hartmann 1997).InEngelandwasde eikenprachtkevergedurende delaatste 150jaareenzeerzeldzameverschijning.Delaatste
jaren wordenerechter intoenemende mate kevers enaantastingen waargenomen (Hackett 1995; Smith 1994).
Indebuitenlandse handboekenwerdtotvoor kortmaarheelweinig aandacht
besteed aan de eikenprachtkever. De oorzaak hiervoor is dat de kever als
min of meer secundair en daardoor als weinig schadelijk werd beschouwd.
De aantastingen werden vooral geweten aan de gevolgen van storingen in
de waterhuishouding op de daarvoor gevoelige groeiplaatsen. De betekenis
van herhaalde kaalvraat op een breder palet van groeiplaatsen werd in het
verleden waarschijnlijk onderschat. Het was vroeger waarschijnlijk ook niet
duidelijk dat een eerste mislukte keveraantasting de bomen zodanig kan
verzwakkendateentweedeaantastingwelsucceskanhebben.Ditfenomeen
was vroeger onbekend en daarom werden de bastnecroses en de daarmee
verbonden T-ziekte deels toegeschreven aan een onbekend fenomeen en
deels als een symptoom vantracheomycose door het optreden van Ophiostoma-schimmelsdie,netalsbijiepenziekte,devateninfecteren(zieookpar.
6.3)(Hartmann 1996). Hiervoor is al aangegeven dat in Duitsland de eikenprachtkever steeds vaker wordt genoemd in het kader van 'Komplexkrankheiten' bij eiken. In de eerste druk van de in Nederland bekende foto-atlas
'Waldschäden' (Hartmann et al. 1988) wordt de eikenprachtkever nog niet
genoemd, maar indetweede druk (Hartmann et al. 1995) heeft de kever de
nodige aandacht gekregen.
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4 TAXONOMIE
Deeikenprachtkever, Agrilusbiguttatus (F.)(syn.A.pannonicus) behoorttot
degroepvandeprachtkevers (Coleoptera:Buprestidae).
Binnen de Buprestidae worden verschillende genera onderscheiden (Bily
1982;Hellrigl1978; Klausnitzer 1994;Koch1989).VanhetgenusAgriluszijn
voor Midden-Europa 41 soorten beschreven waarvan de meeste in de
zuidelijke landen voorkomen (Koch 1989). InNederland komen 13 Agrilussoortenvoor,waaronderdeeikenprachtkever A. biguttatus (zieookpar.16)
aanwezig (Brakman1966).

5 LEVENSCYCLUS
Devolwassen kevers leven van eikenblad,vooral aande zonzijde vande
kroon,datzemettypischescherpehoekenaanvreten.Dekeverszijntamelijk
beweeglijk en snel.Ze zijnaanwezig van mediojunitot mediojuli. Indeze
periodewordendeeitjesopdezuidzijdevandestamafgezet(Wachtendorf
1955).Delarvenmakenlangegangenonderdebast.Deoverwinteringende
verpoppingvindtplaatsindebast.Dejongekeversvreteneenuitvlieggaten
verlatendeboom.Hetknagenvaneenuitvlieggatiskennelijkeenmoeizaam
proceswantsomskunnen,gedeeltelijk uitdeschorsstekende,dodekevers
wordenaangetroffen.Degeneratieduurzoueenoftweejaarbedragenmaar
het is nog onduidelijk onder welke omstandigheden de larve eenmaal of
tweemaal onder debast overwintert (Hartmann &Kontzog 1994;Wachtendorf 1955).
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Figuur 1.

Deschematische ontwikkeling vande eikenprachtkever.
A. Eenzware aantasting met2-4 mmbrede, zigzagvormige
larvengangen, vooralaan dezuidzijde vande stam.
B. Ivoorwitte tot5cm lange larven.
C.De volwassen larven overwinteren in dubbelgevouwen toestand in
debast.
D. Uitvlieggatenin debast waaruitinjuni dekevers de
bast hebben verlaten.
E.Dekevers zijnmetaalachtig blauwgroen gekleurd met
twee wittepuntjes opdedekschilden. Dekever heeft
eenlengte van8-13mm.
F. Bij eenzware aantasting kan eenlange necrose
ontstaan (bron:Hartmann &Kontzog 1994).
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5.1 Kever
De kever heeft een slank lichaam met een lengte die varieert van 8-13 mm.
Dehoekige kopmetdeverhoudingsgewijs groteogenligtdiepinhet borststuk
verzonken. De kleur van de dekschilden is metaalachtig groen, blauwgroen
of staalblauw. Op de dekschilden zijntwee kleine witte vlekjes aanwezig. Er
isgeenduidelijkverschiltussendebeideseksen maardemannetjes zijnwat
kleinerenslankerenhebbenietslangereenwatmeergezaagde voelsprieten
(Wachtendorf 1955). Voor de determinatietabellen en een uitgebreide beschrijving van de kever wordt verwezen naar Bily (1982).

Figuur2. De volwasseneikenprachtkever(bron:Hartmannetal. 1995).

5.2 Ei
De eitjes zijn boonvormig met een doorsnede van 1,5 mm. Ze worden
dakpansgewijs,ingroepjesvan5-6stuksopdezuidzijdevandestamafgezet
(Wachtendorf 1955).

5.3 Larve
De larve is ivoorwit van kleur enzouvolgens Wachtendorf (1955)een lengte
van 12 mm bereiken. Echter, volgens Hartmann & Kontzog (1994) kan de
lengte van een volgroeide larve wel tot 50 mm bedragen. Dit verschil kan
misschien worden verklaard door de onduidelijkheid in de literatuur over de
een- of tweejarige generatieduur, dus of de larve een-of tweemaal overwintert.
Delarve isvrijplatensterkgesegmenteerd.Dekop ligtonderhethalsschild.
Dit halsschild is lichtbruin van kleur en breder dan de rest van het lichaam
(fig. 3).Aan het eind draagt de larve twee kleine zwarte tangetjes (fig. 4).

Figuur3. Delarve vandeeikenprachtkever(bron:Hartmann etal., 1995).
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Figuur4.
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Delarvedraagt aanheteindtwee zwarte tangetjes (bron: Klausnitzer
1994).

Voor determinatietabellen en een een uitgebreide beschrijving van de larve
kan worden verwezen naar Bily (1982) en Klausnitzer (1994).

5.4 Pop
De volwassen larve boort zich in de bast om er een popwieg, een kleine
gekromde holte, aan te leggen. De verpopping vindt dus in de bast plaats.
De jonge kever moet zichzelf uit de bast bevrijden door een uitvlieggat te
knagen. Deze opening is halfcirkel- of D-vormig met een breedte van ongeveer2,5mmeneenhoogtevan2mm(fig.5).Hoeweldejonge larvengangen,
in verband met de zonnewarmte (zie ook par. 13), vooral aan de zuidzijde
van de stam lopen, kunnen de uitvlieggaten meer verspreid op de stam
voorkomen. Bij een zware aantasting werden er wel 38 waargenomen over
een bastoppervlak van 0,5 m 2(Wachtendorf 1955).

Figuur5.

Deuitvlieggatenvandekeverszijnhalfcirkel-ofD-vormig(Bron:Hartmann
1995).
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6 AANTASTINGSBEELDEN ENSCHADELIJKHEID
Voorherkenningvandeaantastingendoordeeikenprachtkever kantevens
worden verwezen naar de tweede druk van de 'Farbatlas Waldschäden'
(Hartmannétal. 1995).
6.1 Larvengangen
Dejongelarvenvretengangen,diebijheteilegselvanuitéénpuntuitelkaar
lopen.Degangenvandejongelarvenzijnhooguit 1-2 mmbreedmaarinde
loop van hunontwikkeling bedraagt de gangbreedte ca.4 mm.Degangen
zitten deels in de bast en deels tussen bast en spinthout. Ze lopen ineen
jongstadiumtrapsgewijs verticaaldusindelengterichtingvandestam(fig.
6,7).Ineenlaterstadiumverlopendegangenzigzaggendhorizontaal, dus
dwarsopdestam.(fig. 8)

Figuur6. Jongelarvenmakengangenindelengterichtingvandestam. Bijeen lichte
aantasting vanvitale bomen sterven delarven waardoordegangen blind
eindigen(bron:Hartmann&Kontzog 1994).

Figuur7.Eenzware, nogjonge, aantastingmettalrijkebastnecroses opdezuidzijde
vande stam.Sommige gangen beginnen al horizontaal te lopen (bron:
Hartmann&Kontzog 1994).
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Figuur8.

Bij een succesvolle aantasting verlopen de larvengangen in een later
stadium zigzaggend, dwars opdestam (bron:Hartmann etal.1995).

Een larvengang kan een lengte van ongeveer 1m bereiken (Wachtendorf
1955). De gangen zijn vooral in het onderste deel van de stam aan de
zuidwestzijdevandeboomtevinden,maarzekunnenbijvrijstaandebomen
overdegehelelengtevandestamvoorkomen.Deeerstnoglichtgekleurde
bast sterft, inde nabijheidvande larvengangen,onder bruinverkleuring af.
(Hartmann&Kontzog1994).
Wanneer vitale eiken door de prachtkever worden aangetast, reageert de
boom metvochtuittreding. Doorcallusvormingsterven de larvenaf. Dedan
nogverticaal lopendejonge gangeneindigen blind (fig.6) enworden overgroeid.Bijdezebomenzijndusalleenverticalegangentevinden.Desporen
vandezeniet-ontwikkeldegangenzijnlater,opdwarsdoorsnedevandestam,
teherkennenalsbruinepuntenofT-vormigeverkleuringen,vroegerT-ziekte
genoemd(Hartmann1996;Hartmann&Blank1992).Nadezeeerstemislukte
keveraantasting kunnen de bomen echter verder verzwakken. Nu kan er
tweede succesvolle aantastingoptredenmetgangendienaverloopvantijd
horizontaal lopen (fig.8), waardoor de boom alsnog kan afsterven (Hartmann1996).
6.2 Symptomenaandebast
Opdeplaatsenwaardejongelarvenzichinboren,kunnenindebastenkele
cm2 tot handgrote, donkere afgestorven plekken (necroses) ontstaan (fig.
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9).Bijgezondebomenisvaakslijmuittredingvanuitdezenecroseplekkente
zien. Zwakke bomen vertonen vaak necroses zonder slijm.Onder de bast
waaierenvanuitdenecroseplekkenvijftotzevenlarvengangenuit(fig.6,7).
V '.f,«f;3« »V .„•#<V ffte-'ï «1

It1 :-hXi^W^4

Figuur9. Kleinedonkerenecroseplekkenopdebastalsgevolgvandelarvenactiviteit
(bron:Hartmannetal. 1995).

Bij een zware aantasting kan het uitdijen van afgestorven bast een direct
gevolg zijn van larvenactiviteit. Aan de randen van de necroseplekken
kunnenbastwoekeringenoptreden.Dezedoordelarvenveroorzaaktenecroseplekken kunnensomsverwardworden metvorstscheuren.Maareenlate
wintervorstveroorzaaktbastscheurenvanca.2-15m,zondervochtuittreding
(Hartmann & Blank 1992). Bij lichtere aantastingen kan het uitdijen van
afgestorvenplekkenmedeveroorzaaktwordendooreeninfectie metsecundaireschimmels zoals Cytospora intermedia (Hartmann&Blank 1992).
6,3 Symptomenaandekroon
Bomendiedoordeprachtkeverzijnaangetast,kunnenbinnentweejaareen
zeer ijle kroon krijgen.Het resterende,deels geelgevlekte blad, zit 'bossig'
aandetwijgen dieaande uiteinden meestal kaalzijn (fig.10).Boven inde
kroon zijn vaak dode takken en twijgen aanwezig (Hartmann et al. 1995).
Maar het komt ook vaak voor dat het blad in de zomer plotseling verdort
(Wachtendorf 1955).
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F/guur70. Een/y'/ekroonmeteenbossigebladbezettingkanwijzenopeenaantasting
doordeeikenprachtkever(bron:Hartmannetal. 1995).
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7 HONINGZWAMENEIKENPRACHTKEVER
Inhetverledenhebbenveelauteurshoningzwam,Armillariaspp.eenbelangrijkerolbijeikensterftetoegekendomdatdezeschimmelsvaakindewortels
of stammen van afgestorven eiken werden waargenomen. Er zijn echter
verschillende honingzwam-soortenwaarvansommigepathogeenenandere
saprofietzijn.Opdewatrijkeregroeiplaatsen,waardeeikeninNoord-Duitslandmeestalstaan,komenpraktischgeenpathogènehoningzwammenvoor.
InhetverledenzijndeverschillendeArmillaria-soorten vaaknietonderscheiden.Opgrondvaneigenonderzoek ende literatuur komt Hartmann(1996)
totdeconclusiedatdeeiken inNoord-Duitsland bijnaaltijddoorniet-pathogene honingzwammen worden geïnfecteerd. Deze constatering geldt ook
voor Nederland (De Kamet al.1990).Deinfecties zijneengevolgvaneen
voortgeschreden keveraantasting met uitgedijde bastnecroses. Het omgekeerde,infectiemethoningzwammenbijbomenmetzeerlichtekeveraantastingen,werdslechts zeldenwaargenomen.Daarmeewordt deeikenprachtkever de veruit belangrijkste verzwakkende oorzaak voor de secundaire
infecties met honingzwam (Hartmann 1996;Hartmann &Blank 1992;Seemann1996).

8 WAARDPLANTENVANDEEIKENPRACHTKEVER
Als waardplanten voor de eikenprachtkever worden genoemd:Quercus
robur, Q.petraea, Q. pubescens, Q. ilex, Q. suber, Q. cerrisensoms Fagus
sylvaticaenCastaneasativa (Hellrigl, 1978).HetisopvallenddatdeAmerikaanse eik, Q. rubra, niet wordt genoemd. Ook in Duitsland wordt de
Amerikaanse eik niet of nauwelijks aangetast (Hartmann, mond. med.).
Overigens hebben eiken in de Verenigde Staten hun eigen prachtkever:
Agrilusbilineatus(Dunnetal. 1986).Dezesoort isnietinEuropaaanwezig.

9 NATUURLIJKEVIJANDEN
Voor prachtkevers worden verschillende natuurlijke vijanden genoemd.De
opde stamafgezette eitjes worden gegetendoor mezen,spechten,boomklevers, mijten,roofvliegen ensommigeslakkensoorten. Delarvenworden
belaagd door spechten enparasitaire sluipwespen. Deparasitering kanop
het hoogtepunt van de prachtkeverplaag aanzienlijk zijn maar een snelle
beëindigingvaneenplaag isalleen hierdoor nietteverwachten (Schwenke
1974).

18

IBN-rapport 320

10 VERSPREIDINGVANDEEIKENPRACHTKEVER INEUROPA
De eikenprachtkever komt voor in geheel Europa, met uitzondering van
Denemarken en Finland (Bily 1982). Buiten Europa is de kever aanwezig in
het Midden-Oosten en in Noord-Afrika (Hellrigl 1978).

11 VERSPREIDINGVANDEVOLWASSEN KEVERINNEDERLAND
Voor Nederland is de aanwezigheid van de eikenprachtkever indertijd vastgesteld in Drenthe, Overijssel, Gelderland,Zuid-Holland, Noord-Brabant en
Limburg (Brakman 1966).Hierbijmoetbedachtwordendatdit isgebeurd aan
de hand van vangsten in de vrije natuur van volwassen kevers. Het is niet
bekend of de verspreiding van de volwassen kever in Nederland sinds 1966
isveranderd.Erisnooitonderzoek naardeaanwezigheidvanlarvenbijeiken
uitgevoerd.

12 LARVENNUOOKINNEDERLANDGEVONDEN
Inhet kadervandeze literatuurstudie werdde 'Waarnemers Insectenplagen'
(IBN-project 35400.99) gevraagd naar larven te zoeken bij pas afgestorven
eiken. Op dit verzoek reageerden tot nu toe weinig waarnemers. Dit is
mogelijk een gevolg vande onbekendheid met dit insect. Verder is gebleken
dat de larven zelf inde wintermaanden zeer moeilijk te vinden zijn omdat ze
dan niet meertussen bast en hout zitten maar in de bast zelf.
Toch werden er door het Staatsbosbeheer larven gevonden in de Boswachterij Hooghalen. Hier komen, in vak 15, sterfteplekken voor met een totaal
vanca.100dode58-jarige eiken.Inoktober 1997werden,bijeen oriënterend
onderzoekje, drie larven met een lengte van 11,18 en 21 mm aangetroffen
bij enkele pas afgestorven eiken. Bij een 67-jarige eik in vak 89b werden
zevenlarvengevonden.Hiervanhaddentweenietkapotgesneden larveneen
lengte van 22 en 24 mm. Inalle gevallen betrof het de eikenprachtkever, A.
biguttatus.
VanhetGelders Landschap ontvingenwedriebastmonstersvanverschillende locaties (Woold en Henxel) bij Winterswijk. In twee monsters werden
respectievelijk 3en7larvenvandeeikenprachtkever aangetroffen.Delarven
werden pas gevonden nadat de bast in kleine stukjes was gesneden. De
overwintering vindtdus in debastplaats.Hetderde monster bestond uitbast
vaneenboomdie alwat langer doodwas.Indit monsterwerden geen larven
meer aangetroffen maar wel de uitvlieggaten van de kever.

Eikenprachtkever eneikensterfte

IneenaantalpasafgestorvenzomereikeninWageningenwerden 12larven
vaneenprachtkeveraangetroffenmeteenlengtevan6-18mm.Hetginghier
echternietomdeeikenprachtkever maaromeenandere,opditmomentnog
nietteidentificeren, Agrilus-soort.
IndeafgelopenvijftigjaarwerdinNederlandnooiteerdereenaantastingvan
de eikenprachtkever gemeld.Onbekendheid met de larven, die 's zomers
achterdebasten'swintersindebastzitten,speelthierbijeenrol.Delarven
produceren wel boormeel maar dit blijft inde gangen zitten; het wordt dus
niet naarbuitengewerktzodatditgeenpuntvanherkenningis.

13 OORZAAKTOENAME EIKENPRACHTKEVER
Prachtkevers zijnwarmteminnend,de meeste soorten komenvoor inZuidEuropa.Hetisooknietvoor nietsdatdelarvengangenvandeeikenprachtkeverzichvooralaandezuidzijdevandebomenbevinden.Eenaantalwarme
zomersopeenrijofzelfsklimaatverandering kanduseenpositieve invloed
hebbenopdeverspreidingendepopulatieopbouw.
De eikenprachtkever kanzich inwarme drogejaren,bij een groot aanbod
van verzwakte eiken, snel vermeerderen. Een dergelijke combinatie van
factorenkwamvoorinNoordwest-Duitsland,indejarentachtigennegentig,
toen er veel kaalvraat door de plakker, de groene eikenbladroller en de
wintervlindersoptrad(Altenkirch&Hartmann1995).Indezeperiodebeperkte
deprachtkeverzichnietalleentotzwakke,onderdrukteofinderandstaande
bomen. Vaak werden ook heersende, normaal- tot grootkronige eiken in
geslotenopstanden door de kever aangetast waardoor detoestandvande
boomkronenverslechterde (Hartmann&Blank1992).

14 BOSBOUWKUNDIGE MAATREGELEN
14.1Preventievemaatregelen
Hetverdient aanbeveling deeikenzoveel mogelijk ingesloten ongestoorde
opstanden te laten opgroeien. Het plotseling vrijstellen van bomen kande
prachtkever namelijkindekaartspelen(Wachtendorf 1955).
Verder is inde praktijk gebleken dat eikenopstanden met eengoedontwikkelde struiklaag, minder worderj aangetast. Beschaduwing van de eikenstammen is kennelijk ongunstig voor de ontwikkeling van de larven (Hartmann 1996). Een ondergroei met andere houtsoorten biedt echter geen
garantie omdat de eikenprachtkever ook hoog in de stam kan worden
aangetroffen (Hartmann,mond. med.).
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Het ligt indeverwachting dat solitaire eikenof eiken inlijnvormige beplantingenlangswegenextragevaar lopenomdat deze meerzonnewarmte ontvangen. Inde literatuur werd hierover nog maarweinig informatie aangetroffen.
In Londen werden de larven echter wel aangetroffen in stervende oude
solitaire eiken instadsparken (Hackett 1995).

14.2 Hygiënische maatregelen
Deeikenprachtkever isinstaat omverzwakte eikentedoden.Indie gevallen
waar hetvoortbestaan vaneiken gewenst is,kunnen hygiënische maatregelen worden uitgevoerd. Door prachtkevers zwaar aangetaste stammen zouden dan uit de opstand moeten worden verwijderd. Aanwijzingen voor een
zware aantasting: meer dan 60% bladverlies vaak met vergeling van het
restblad, verlies van twijgen, dode takken boven in de kroon, veel plekken
met afgestorven bast aandezuidzijde van destam metveel larven onder de
bast. Een plotselinge sterfte in de zomer wijst ook op een zware aantasting
(Hartmann & Kontzog 1994).
Het verwijderen van de stammen moet voor juni gebeuren, dus voordat de
nieuwe kevergeneratie uitvliegt en verzwakte bomen in de nabije omgeving
aantast. Al het takmateriaal kan blijven liggen omdat dit nauwelijks door
prachtkevers wordt benut.Intakken broedende insectenzoalsde eikenspintkever, Scolytus intricatus, spelen geen rol bij eikensterfte (Hartmann &
Kontzog 1994).
Het afsterven of overlevenvanverzwakte eiken hangt vooralsamen met het
aldan niet optreden vande eikenprachtkever. Daarom is met het reduceren
van de keverpopulatie, door het verwijderen van stammen met een hoge
bezettingaanlarven,eenverminderingvaneikensterfte teverwachten (Hartmann & Kontzog 1994).
Hier staat tegenover dat het tijdig verwijderen van alle door de kevers
aangetaste bomen,economisch gezien,nauwelijks realistisch iste noemen.
Daar komt bijdat ook eiken met intacte kronenaldoor de kevers kunnen zijn
aangetast, terwijl dit uitwendig nog niet zichtbaar is. Verder is het natuurlijk
ongewenst om, op grond van de boshygiëne, grote kapvlaktes te laten
ontstaan (Block et al. 1995).
Gezond uitziende bomen met slijmuittreding bij de bastnecroses hoeven al
helemaal niettewordenverwijderd omdatslijmuittredingwijst opeen afweerreactie van vitale bomen waarin de larven zich toch niet volledig kunnen
ontwikkelen.Welkunnendezebomenverderverzwakken endaarom moeten
zeindegatenwordengehouden:zekunnennamelijknogmaalsdoordekever
worden aangetast (Altenkirch & Hartmann 1995).
Bomen die in het najaar al een jaar of nog langer dood zijn, hoeven in het
geheel niet te worden verwijderd omdat de meeste kevers dan al zijn
uitgevlogen. Dit is te zien aan de talrijke typische halfcirkelvormige uitvlieggaten (fig.5).Deze bomenvertonenvaakveelsporenvan spechtenactiviteit.
Verder kan men onder de bast boktorlarven en het mycelium van honing-
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zwammen,Armillaria spp.,aantreffen.Dezedodebomenkunneneenwaardevollebijdrageleverenaandeontwikkelingvanfaunadieaandoodhoutis
gebonden(Hartmann&Kontzog1994).

15 ANDEREPRACHTKEVERS BIJEIKEN
Zoals inparagraaf 8isaangegeven,kunnenbijeikenverschillende Agrilussoortenvoorkomen(Bily 1982;Hellrigl 1978;Koch 1989;Schwenke 1974).
Wanneer de Nederlandse gegevens van Brakman (1966) gecombineerd
worden met die van Koch (1989), kunnen in Nederland de volgende zes
prachtkeversoorten bij eik worden aangetroffen: A. biguttatus, A. laticornis
(scaberrimus), A.cyanescens (coerulus), A.angustulus, A.sulcicollis {elongata) enA. olivicolor.
De larvenvanA. biguttatus zittenonder debast vanjonge tot oude eikenstammen. Larven vanA. angustulus zouden alleen in stammen van jonge
eikenvoorkomen endeanderesoortenalleenindetakken (Koch 1989).In
DuitslandwerdensomslarvenvanA.sulcicollisineikenstammen aangetroffen (König1996).
Vandemeesteprachtkeverszijndelarvennognietbeschreven (Klausnitzer
1994),zodatdedeterminatie alleenaandehandvanvolwassenkeverskan
wordenuitgevoerd.

16 PRACHTKEVERS BIJANDERE BOOMSOORTEN
In Nederland komen 13 -Agri/i/s-soorten voor (Brakman 1966). Naast de
eikenprachtkever zijn de belangrijkste soorten:perenprachtkever,A. sinuatus; beukenprachtkever,A.viridis; berkenprachtkever,A.betuletien populierenprachtkever,A. ater.
De berkenprachtkever veroorzaakte in 1972 lichte aantastingen bij enkele
berkeninBalkbrug.DeperenprachtkeverwordtinNederlanddelaatstejaren
steedsvakergemeldalsveroorzakervansterftebijmeidoornsinhetstedelijk
groen (Moraal 1997). InDuitsland,Oostenrijk enZwitserland veroorzaakte
debeukenprachtkever rond1950,naeenperiodevandroogte,eenplaagop
groteschaalbijouderebeuken(Schwenke1974).Onlangsheefthetoptreden
van de beukenprachtkever opnfeuw redentot bezorgdheid gegeven. Deze
kever veroorzaakt de laatste jaren taksterfte bij oudere beuken (Forstschutzsituation 1996/1997).
Voorverdere informatieoverdeprachtkevers bijandereboomsoortenwordt
verwezennaardeliteratuur(Bily 1982;Hellrigl1978;Klausnitzer 1994;Kqch
1989enSchwenke1974).
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Aantastingen door deverschillende soorten prachtkevers komen in Nederland waarschijnlijk veel vaker voor dan we denken. De onbekendheid met
dezeinsectendieonzichtbaar onderdebastzitten,speelt hierbijeenrol.

17 CONCLUSIES
1. Volgensdeliteratuurveroorzaaktdeeikenprachtkever,Agrilusbiguttatus,
sterftevanverzwaktebomen.Kaalvraatincombinatiemetanderenegatieve factoren, met name een wisselende vochtvoorziening (verdroging of
vernatting),zijngunstigvoorhetoptredenvandekever.
2. Uitdeliteratuurblijktdat hetoptredenvandeeikenprachtkever inEuropa
in de jaren negentig sterk is toegenomen. Hiervoor is geen duidelijke
oorzaakaantewijzen.
3. DeaanwezigheidvandevolwasseneikenprachtkeverwerdvoorNederland
aleerdervastgesteld.Delarvenzijnnumetzekerheidbijeikenaangetroffen.

18 AANBEVELING
De rol van de eikenprachtkever bij eikensterfte in Nederland is geheel
onbekend. Het verdient aanbeveling in ons land een inventarisatie uit te
voeren naarhetvoorkomenvande keverbijeikeninrelatie metdevitaliteit
vaneikenendegroeiplaatsomstandigheden.
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