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Nieuws uit het onderzoek

Beperkingen beleid dennenscheerder
opgeheven
De Verordening Bosschap
Schadelijke Dieren 1973,
bevatten onder meer regels
ter voorkoming en
bestrijding van een aantal
schadelijke bastkevers. Eén
van deze bastkevers is de
dennenscheerder, Tomicus
piniperda. Deze bastkever
wordt tegenwoordig als
minder schadelijk
beschouwd. Dit kan voor
oudere dennen zo gesteld
worden, maar over de
mogelijke schadelijke
effecten in zeer jonge
opstanden is minder
bekend. Hier zou door het
uithollen van de topscheut,
in het toekomstige
waardevolle stamstuk,
gaffelvorming of
meertoppigheid kunnen
ontstaan.
In een vijfjarig praktijkonderzoek
van Alterra in een bosgebied van
de gemeente Someren werd
door het uitleggen van broedbomen gepoogd de dennenscheerderpopulatie tijdelijk kunstmatig
te verhogen om aantastingen bij
de jonge dennenaanplant te induceren. Geconstateerd werd
dat het niet is gelukt om de keverpopulatie kunstmatig te verhogen. In het oudere bos is geen
schade opgetreden maar ook in

Geconcludeerd kan worden dat
de populatie niet gemakkelijk en
snel te verhogen is, en dat het
langer laten liggen van kleine
partijen stormhout of vellinghout,
niet snel schadelijke gevolgen voor jonge dennen zal hebben.

Aantastingen van de
dennenscheerder bij een jonge
grove den (Lovink, 1893)

de jonge opstanden zijn geen
aantastingen van de dennenscheerder waargenomen.
Daarnaast is een literatuuronderzoek uitgevoerd waaruit bleek
dat de schadelijke vraat met name plaats vindt aan de oudere
dominante bomen en dat slechts
in uitzonderingsgevallen,bij zeer
hoge lokale keverpopulaties, jonge bomen worden aangetast.

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 2001

Uitgaande van de huidige bossamenstelling en wijze van bosbeheer zijn er geen redenen om te
veronderstellen dat een dennenscheerderpopulatie zich zodanig
ontwikkelt dat er sprake zou kunnen zijn van een bedrijfseconomische schade die het rechtvaardigt aan het Nederlandse
bosbeheer beperkingen op te/
leggen. De Verordeningen worden wel gehandhaafd maar er zal
per jaar of per calamiteit bepaald
worden of en waar beperkingen
aan het beheer gesteld moeten
worden.
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