AANTASTING V A N DOUGLAS DOOR DE LARIKSMOT
( C O L E O P H O R A LARICELLA H b ) .
(With a summary: Coleophora laricella Hb on Pseudotsuga
taxifolia Britt)
[453 : 174.7 Pseudotsuga taxifolia (492)]
door
A. D. Voüte
(Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur).
Een paar jaar geleden maakte Dr H. van. Vloten, directeur van het
Bosbouwproefstation T.N.O., ons opmerkzaam op een beschadiging
van jonge douglas-boompjes, die groeiden naast een sterk door de lariksmot aangetaste opstand van Japanse lariks. De beschadiger bleek de
lariksmot. Kort daarop werd ook in andere delen van ons land vreterij
van dit insect op douglas waargenomen. Ook hier groeiden de douglasboompjes in een met lariks gemengde opstand. Het beeld van de vreterij
is vrij typisch. De uiteinden van de naalden worden bruin, doordat zij
worden uitgevreten (gemineerd). Een enkele maal bevindt het bruine
gedeelte zich in het midden van de naald'. Dit beeld vindt men meestal
later in het jaar.
Gedurende de voorzomer en de zomer vindt men op de aangetase
naalden in de regel nog het ei, ook nadat het door de rups is verlaten.
In de nazomer en het vroege voorjaar ziet men in pas aangetaste naalden
duidelijk een rond gaatje in de opperhuid.
De levenswijze van de rupsjes op douglas wijkt niet af van die! op
lariks, zoals deze reeds in het handboek van de Koning is beschreven.
De vlinders vliegen in; Juni en Juli en leggen hun eieren op de onderzijde van de jonge naalden. De jonge rupsjes boren zich vanuit het ei
direct in het blad in. Gedurende de zomer blijven zij in de naald, welke
zij uitvreten.
In September en October bijten de rupsjes het deel van de naald,
waarin zij leven, af, waardoor kokertjes ontstaan, welke zij met zich
meevoeren. Ondanks het feit, dat zij vanaf dat ogenblik dus op de naalden leven, gaan zïj door met mineren. Zij maken een rond gaatje in een
naald en vreten van hieruit de naald leeg. Tijdens het vreten wordt de
opening van het kokertje op die van de naald gehouden, zodat het rupsje
voor de buitenwereld verborgen blijft.
Zoâls vroeger reeds is medegedeeld (Voûte en ter Pelkwijk) verlaten
de rupsjes op lariks de naalden, zodra deze beginnen te verkleuren om
zich op de twijgen onder de knoppen vast te spinnen. De douglas-naalden
blijven groen. Het gevolg is, dat de rupsjes veel langer actief blijven.
In 1951 echter waren zij in November ook hier naar de twijgen en
knoppen getrokken, waaraan zij zich hadden vastgesponnen voor de
overwintering.
Tegelijk met de rupsen op lariks werden ook zij, die op douglas over-
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winterd hadden, in het voorjaar 1952 actief en half Mei verpopten zij
zich. Uit de poppen ontwikkelden zich de vlinders.
Z o heeft dus de generatie 1951/52 zich op douglas volledig kunnen
ontwikkelen en wel op precies dezelfde wijze, als dit op de lariks
geschiedt.
In de voorafgaande jaren (1949/50 en 1950/51) is een volledige ontwikkeling op deze boomsoort niet waargenomen. In die jaren zagen wij
slechts het mineren van de jonge rupsjes in de uiteinden der naalden.
Verder« brachten zij het niet: kokertjes zijn toen niet gezien. De generatie 1951/52 was hiertoe wel in staat, alhoewel de mortaliteit onder
de jonge rupsen zeer groot was. Van de zeer vele jonge rupsjes is slechts
een gering aantal — naar schatting niet meer dan 7 % — er in geslaagd
een kokertje te vormen. Gedurende het overwinteren kon de sterfte niet
worden bepaald. Hoog is hij echter niet geweest, daar op de aangetaste
boompjes in het voorjaar niet werkelijk minder kokertjes werden gevonden, dan in het najaar.
Voor de bosbouwer is het van belang om te weten, of deze aantasting van de douglas een voorbode is van een massaal overgaan van deze
rups op laatstgenoemde houtsoort. Dit zou buitengemeen schadelijk
kunnen worden, daar de douglas niet het vermogen heeft zich zo snel
en volkomen van kaal vreter ij te herstellen, als de lariks.
De gegevens wijzen voorlopig, gelukkig, niet in deze richting. De aantasting is tot dusverre uitsluitend waargenomen op douglasboompjes,
die groeiden te midden van zwaar aangetaste lariksen. Het heeft er de
schijn van, dat de motjes zich voor het leggen van hun eieren uitsluitend
laten aanlokken door de lariks. Hebben zij deze boom gevonden en
komen zij bij het rondvliegen terecht op een douglas, dan leggen zij ook
daarop eieren en een deel van de hieruit voortgekomen rupsjes kan
zich volledig ontwikkelen. Voor het uitselecteren van een lariksmot, die
als ernstige vijand van del douglas zou optreden, is de kans dus niet
groot tenzij de vlinders, die zich op douglas hebben ontwikkeld, een
voorkeur voor douglas zouden gaan vertonen, In dit laatste geval zouden
de motjes echter ook gaan optreden in douglas-opstanden, die zich niet
in de buurt van lariksen bevinden.
Dat eerst thans is waargenomen, dat de lariksmot zich volledig op
douglas kan ontwikkelen, terwijl ook vroeger douglasboompjes zijn aangetast, behoeft niet te wijzen op een verhoogde ontwikkelingskans op
deze boom» Immers het laatste jaar is voor de lariksmot uitzonderlijk
gunstig geweest, gezien de kaalveterij van zovele lariksopstanden in dit
voorjaar. Wellicht zijn ook vroeger enkele rupsen in staat geweest op
douglas volwassen te worden, maar zij zijn, doordat zij zo gering in
aantal waren, over het hoofd gezien. Mocht de aantasting op den duur
gaan optreden in opstanden zonder lariks, dan is het gewenst hier nader
acht op te slaan. Voor waarnemingen hieromtrent houden wij ons zeer
aanbevolen.
S u m m a r y : Coleophora lacicelta Hb on Pseudotsuga

taxifolia

Bcitt,

Larvae of the larch-case-bearer were found feeding on needles of
Douglas fir in 1950 and 1951. They had hatched from eggs laid on the

246
needles in which they were found. In 1952 these larvae were observed
te develop into normal adults, thus proving that the species is able to
complete its life-cycle on Douglas fir. Development took place in the
same way and within the same time as on larch, but mortality in the
mining stage was estimated to be 93 %.
Oviposition on Douglas fir takes place only when the latter is standing
nearby or between heavily infested larch. There is no evidence yet that
a special strain of Coleophora laricella adapted to life on Douglas fir
has developed.
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Mededelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
NAJAARSBIJEENKOMST.
De Najaarsbijeenkomst zal op 3 en 4 October plaats vinden, waarbij
in het programma ondes meer is opgenomen een tocht langs de oeverbeplantingen van het Twenthe-kanaal. Het programma van deze bijeenkomst en de agenda van de te houden ledenvergadering zal per convocatie worden bekend gemaakt.
De Secretaris der N.B.V.,
Ir P. H. M. Tromp.

ADRESWIJZIGINGEN.
Ir. W . van Laar is verhuisd van Hattem naar Bergen N.H., Prins
Hendriklaan 10.
Ir. J. L. F, Overbeek te Groningen van de Wassenberghstraat naar
Gerechtkade 135A.
H. J. Wormgoor van Hoenderloo naar Apeldoorn, Boschweg 7.
Het correspondentie-adres van de N.V. Bosaanplanting „Ter Borch"
te Wildervank is gewijzigd in Oosterdiep A. 128.
Vertrokken naar het buitenland zijn : Ir A. A. P. A. Metsers en
J. W . Gonggrijp.

