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RESUME

A en juger d'après la littérature et d'après nos propres observations, le
Stilpnotia salicis L. est un insecte causant des dégâts appréciables aux peupliers dans de nombreux pays des zones tempérée et boréale.
De 1954 à 1960, une pullula tion s'est produite dans le nord-est de la Belgique et les régions avoisinantes des Pays-Bas. Son évolution est décrite année
par année (voir cartes 1 à 3). Elle a parcouru les étapes successives d'extension, de „fatigue" et enfin de disparition soudaine.
L'attention s'est portée particulièrement sur la variation géographique de
la zone d'invasion en même temps que sur certains cas parallèles cités par la
littérature. La localisation des foyers initiaux est probablement attribuable à
des facteurs locaux de moindre résistance, ceux-ci pouvant être soit un
manque d'efficacité des ennemis naturels, soit une prédisposition des arbres,
soit la confonction de ces deux éléments; la cause plus lointaine semble être
une déficience du soi L'évolution ultérieure de ces zones ne peut pas être>
due à une action du climat; on doit sans doute l'expliquer par tm changement
des régions réceptives et/ou par des déplacements des animaux; cette dernière
hypothèse est soutenue par diverses observations. La direction des déplacements ne semble pas être régie par des vents provoquant un transport passif;
s'il y a eu émigration des insectes, ce dut être par un processus actif de leur
part. Il se pourrait que ces animaux se dispersent dans toutes les directions
mais que seuls ceux arrivant dans des régions réceptives donneraient lieu à
une extension de l'invasion.
La pullulation, prise dans son ensemble, s'est étendue sur 7 années; mais
sa durée a varié sensiblement d'un endroit à l'autre, allant de 1 à 6 ans; il
n'est donc pas permis de parler d'un cycle normal de 3 ou 4 ans.
Quant à la fin de l'invasion, sa cause n'a pu être décelée. Les ennemis
naturels du Stilpnotia ne semblent pas en être responsables, pas plus qu'une
influence directe du climat.
L Inleiding.
De laatste jaren stelde men een aantasting van de Satijnvlinder (Stilpnotia
salicis L.) vast in een zone, die noordelijk België en zuidelijk Nederland omOnderzoekîngen gesubsidiëerd door het „Instituut tôt Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw" (I.W.O.N.L.).

158
vat De omvang van deze invasie en de ernst van de aangerichte schade laten
ons toe de Stilpnotia als een der voornaamste plagen te beschouwen in de
populierenteelt; vandaar onze belangstelling voor dit insekt. Ons eerste onderzoek betrof de evolutie van deze aantasting en is het onderwerp van deze
publikatie.
De gegevens van Nederlandse herkomst werden ons zeer bereidwillig verstrekt door de heer D. Doom, van het Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur, te Arnhem. Van dezelfde onderzoeker kregen we
Stilpnotia-ÏQgséls uit Nederland. Het I.T.B.O.N. beschikt in het gehele land
over een net van waarnemers, die elk jaar hun waarnemingen over de voornaamste plagen aan het Instituut meedelen; deze specialisatie laat ons toe
alle aanduidingen als zeer betrouwbaar te aanvaarden. Wat België betreft
was het ons onmogelijk alle noodzakelijke gegevens zelf te verzamelen, daarom hebben wij een beroep gedaan op het Bestuur van Waters en Bossen, op
de heer Engels, inspekteur van de Dienst voor Plantenbescherming in Limburg, en eveneens op eigenaars; onze vragen werden door allen zeer bereidwillig beantwoord, wat ons toeliet een tamelijk nauwkeurig beeld te krijgen
over het verloop van de aantasting en tevens bepaalde interessante biologische
gegevens te verzamelen. De waarnemingen van deze verschillende bronnen
vertonen een onderlinge overeenkomst enerzijds en stemmen anderzijds overeen met onze eigen observaties. Hieruit mogen we besluiten dat de toestand
in België voldoende nauwkeurig en betrouwbaar is vastgelegd.
Aan al degenen die ons geholpen hebben zeggen we hartelijk dank voor de
kostbare inlichtingen die ze ons verleenden bij onze opzoekingen.
2. Algemeenheden over het insekt en zijn schade.
De Stilpnotia salicis L, (= Leucoma salicis of Liparis salicis), van de familie der Lymantriidae, is een tamelijk grote, witsatijnachtige vlinder (afbeelding 1). Het mannetje, met een vleugelbreedte van ongeveer 40 mm, heeft
kamvormige sprieten; bij het wijfje, dat een vleugelwijdte van 30 mm heeft,
zijn de sprieten draadvormig. Het lichaam, dat in werkelijkheid zwart is, is
volledig bedekt met een dicht wit dons. De witte poten hebben zwarte ringen.
De groene eieren zitten samengehoopt in een wit schuim dat het wijfje bij het
leggen afscheidt; dit pak eieren wordt aan de stam of aan de takken vastgehecht. De rupsen, ongeveer 3,5 mm groot bij het uitkomen, bereiken in het
laatste larvaal stadium een lengte van ongeveer 35 mm (afbeelding 2). Op
dit ogenblik zijn zij lateraal grijs; de donkere rug is gekenmerkt door een
streep van grote witte of gele vlekken met aan beide kanten een puntlijn van
dezelfde kleur. Tenslotte bevindt zich op ieder segment een roodkleurige wrat
waarop bosjes lichtgekleurd haar voorkomen. Op het einde van de groeiperiode weeft de rups een zeer licht weefsel in de vork van de takken of in een
spleet van de schors en verpopt. De pop meet ongeveer 1,5 tot 1 cm, ze is
blinkend zwart, geel behaard.
De jaarlijkse cyclus varieert naargelang de geografische verspreiding. Voor
onze streken zijn gedurende de hier onderzochte invasie volgende stadia waargenomen. De vlinder leeft van half juni tot half juli; hij legt vrijwel onmiddellijk (één tot twee dagen) na het uitkomen. De eieren ontluiken begin juli en
de jonge rupsen voeden zich tot einde augustus; ze vervellen voor de eerste
maal in deze voor-winterse periode. Hun groei gaat langzaam en de schade
is nauwelijks waarneembaar. Vervolgens graven de rupsen een holletje in een
spleet van de schors en bedekken het met een weefsel. Hier zullen ze dan de
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Albeelding (Photo) 2. Stilpnotia salicis. Grote rups (Grande chenille).
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winter doorbrengen om begin april terug te voorschijn te komen. Nu kruipen
ze naar de top van de bomen en vreten aan de bladeren. Het is vooral einde
mei, begin juni dat de schade in het oog valt, ze kan zelfs tot een kaalvreterij
gaan. Het stadium van de pop komt in de maand juni, begin juli voor. In het
zuiden van zijn verspreidingsareaal kent dit insekt twee generaties per jaar
(F.A.O., 1956; Serafimovski, 1954; Dafauce, 1959). We beperken ons hier
tot de grote lijnen van de cyclus, die in detail het onderwerp zal zijn van een
latere studie.
De aantasting bestaat dus uit een kaalvreterij die totaal kan zijn bij grote
invasies. In het algemeen schijnen de populieren een herhaling van dergelijke
ontbladering te kunnen verdragen; de houtproduktie wordt echter zeer sterk
verminderd, zoals uit een eerste onderzoek bleek. Men signaleerde ons een
geval waar de bomen afstierven na enkele jaren van opeenvolgende vreterij,
doch dit schijnt uitzonderlijk.
De Satijnvlinder eet in de vrije natuur uitsluitend bladeren van de soorten
der Salicaceae, Het is goed mogelijk dat vroeger de wilg de voornaamste
boom was waarop hij leefde (Barbey, 1925). Doch voor het ogenblik tast
hij vooral de populieren aan, wat waarschijnlijk te wijten is aan de grote
veralgemening van deze soort in de laatste decaden. Onder de verschillende
soorten zijn er bepaalde die veruit de voorkeur hebben; de trilpopulier wordt
slechts zelden aangevallen (Craighead, 1950; Reeks en Smith, 1956; Butovitsch, 1943) en tussen de zwarte populieren varieert de gevoeligheid van
kultivar tot kultivar (zie afbeelding 3).

Afbeelding (Photo) 3. Rij van kultivars, op verschillende wijzen door Stilpnotia aangetast. Van links naar rechts: 4 grijze van Achel, 1 Virginiana, 3 grijze van Achel, 1
Virginiana, 6 Missouriensis, 3 grijze van Achel, 2 Missouriensis; St.-Huybrechts-Lille
(België), 1959. (Rangée de cultîvars attaqués différemment par le Stilpnotia saïteis. De
gauche à droite: 4 gris d'Achel, 1 Virginiana, 3 gris d'Achel, 1 Virginiana, 6 Missouriensis, 3 gris d'Achel, 2 Missouriensis; St.-Huybrechts-Lille (Belgique), 1959),
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3. Geografische spreiding van de Stilpnotia Saiicis.
De Stilpnotia saiicis is algemeen verspreid in het noordelijk halfrond. Volgens Seitz (1913) vindt men dit insekt in geheel Europa; naar het zuiden tot
in Meridionaal-Rusland, Noord-Balkan, Italië, Midden-Spanje, Korsika, Armenië, noordoosten van Klein-Azië, Issyk-Kul, Altaïgebergte, Tiën-Tjan,
Zuidoost-Siberië; men ontmoet het eveneens in de arctische gebieden, zo bijvoorbeeld ten zuiden van Varangar in Finmark (Noorwegen). Daarenboven
komt de vorm candida Stgr. voor in Oost-Azië: Oost-Siberië, Urga, Amoer,
Korea, China en Japan. Ook in Noord-Amerika is de Stilpnotia saiicis binnengedrongen, waar zij in 1920 voor het eerst waargenomen werd. Op het
ogenblik veroorzaakt deze vlinder veelvuldige aantastingen aan de oost- en
westkust van Zuid-Canada en in het noordeij van de Verenigde Staten
(Craighead, 1950; Reeks en Smith, 1956; Prebble, mond. meded.).
In geheel zijn verspreidingsgebied' 'wordt deze vlinder als een voorname plaag voor de wilgenachtigen beschouwd. De schade die ze veroorzaakt
is niet alleen van financiële aard doct^ook van estètische. Wat speciaal Europa
betreft hebben vooral de volgende landen ernstig te lijden van herhaalde plagen (Röhrig, 1955): Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Spanje, U.S.S.R., Zweden, Zwitserland. Aan deze lijst
moet men zeker Joegoslavië (Maksimovic, mond. meded.) en België toevoegen. In Frankrijk schijnt de belangrijkheid heel wat kleiner te zijn (Grison,
mond. meded.) en in Groot-Brittanië zou ze praktisch van geen tel zijn (Varley, mond. meded.).
4. Studie van de invasie 1954—1960.
4.1. Beschrijving der invasie.
Bedoelde invasie bestreek noordelijk België (provincies Antwerpen en Limburg) en zuidoostelijk Nederland (provincies Limburg en Noordbrabant).
Plagen die zich gedurende deze periode voordeden op andere plaatsen in
deze landen worden buiten beschouwing gelaten.
1954—1955.
In 1954 werd een eerste haard gemeld in Lommei: het volgende jaar waren
de verwoestingen ernstiger doch bleven daar gelokaliseerd.
1956.
In 1956 (zie kaart 1) waren op meerdere plaatsen zware aantastingen:
Molenbeersel, Lommei, Mol („De Maat") voor België; voor Nederland Bergeik en het midden van Limburg, met de voornaamste centra van de populierenteelt: Heel, Panheel, Wessem, Thorn en Grathem.
Er waren dus twee welbepaalde haarden, de ene in het oosten (Molenbeersel en Nederlands-Limburg), de andere rond LommeL
Het is mogelijk, alhoewel het niet is waargenomen, dat de imagines naar
andere streken zouden getrokken zijn vooral in de richting zuid en west, wat
de uitgebreide invasies van het volgende jaar zou verklaren: in de bespreking
komen we op dit punt terug.
1957.
Dit is het topjaar der plaag in Belgisch-Limburg (zie kaart 1). Het verbreidingsareaal in België bestrijkt: de Maasvallei benoorden Stokkem; noordelijk
Limburg van Helchteren tot aan de Nederlandse grens en in de richting west
tot Mol; tenslotte enkele afgezonderde haarden te Lummen en in de provincie
Antwerpen: Herentals, en tussen Gierle en Tielen.
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Kaart (Carte) 1
Staatsgrens
Nederland-België
(Frontière entre les
Pays-Bas et la
Belgique)
Invasiegebieden
in 1956
(Zones d'invasion
en 1956)
m

Beperkte schade,
1957
(Attaques limitées,
1957)

9 Ernstige schadc,
1957
(Dégâts importants,
1957)

Afbeelding (Photo) 4. Ernstig aangetaste populieren. Mol (België), juni 1958. (Peupleraie
sévèrement endommagée. Mol (Belgique), juin 1958).
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Afbeelding (Photo) 5. Stam van een sterk aangetaste populier; rupsen in verschillende
stadia. Uit de rups beneden rechte komt een larve van sluipwesp (Meteorus sp.). (Tronc
de peuplier fortement attaqué; chenilles o divers stades. De la chenille en bas à droite
sort une larve de parasite (Meteorus s p.)).
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Daartegenover staat dat in Nederland gedurende 1957 geen noemenswaardige schade voorkwam.
De vastgestelde ontbladeringen waren merendeels totaal; de opstanden en
de rijen populieren vertonen een indrukwekkend winteruitzicht. De stammen,
tot aan de voet toe, zijn bezet met rupsen die zich eveneens in grote getale op
de grond en op de grasvegetatie bevinden. Enkele fotografische opnamen
(afbeeldingen 4 en 5) geven een inzicht over de toestand der populierenaanplantingen en over de dichtheid der insekten op de bomen.
1958.
De algemene intensiteit van de aanval evenaart deze van 1957, maar nieuwe geografische verplaatsingen worden vastgesteld (zie kaart 2). In België
tekent zich een neiging naar westelijke richting af. Enerzijds blijft de invasie
langs de noordelijke grens en in de streek Meeuwen-Bree-Bocholt bestaan;
hetzelfde geldt voor het „eiland" Kermt-Lummen. Daarentegen neemt de
plaag geleidelijk af in bepaalde delen van Limburg, zo bijvoorbeeld in de
Maasvallei waar er slechts schade was in twee gemeenten: Rotem en Elen.
Bovendien merkt men geen Stiïpnotia meer in de omgeving van Hechtel. In
de provincie Antwerpen doen zich nieuwe aanvallen voor in de richting VorstEindhout, tussen Geel en Retie en vooral te Arendonk waar ze zeer ernstig
zijn.
Voor Nederland wordt er belangrijke schade genoteerd in de omgeving
van Eindhoven (Bergeik en Valkenswaard).
Samenvattend stellen we dus een algemene verplaatsing vast in westelijke
richting: opmerkelijke vermindering in het oosten van Limburg en uitbreiding
in de provincie Antwerpen en, voor Nederland, in de richting Eindhoven.
1959.
In 1959 (zie kaart 3) is de toestand in Nederland verergerd. De aangetaste
zone breidt zich uit naar het nnw en bereikt Boxtel, richting 's Hertogenbosch.
In België vindt men een nieuwe besmettingshaard te Halen; daarentegen
zijn in het westen enkele geïsoleerde aanvalspunten verdwenen. Voor het
overige zijn er weinig verschillen in vergelijking met het voorgaande jaar tenzij dat de dichtheid der bevolkingen over het algemeen licht daalt.
1960.
Plotseling verdwijnt in 1960 de plaag in bijna geheel het besproken gebied.
Op het einde van de winter 1959—1960 is het aantal jonge rupsen op de
aangetaste bomen reeds aanmerkelijk verminderd. Later op het seizoen heeft
men een aanhoudende afname tot een volledige verdwijning van de Satijnvlinder vastgesteld. In de streek van Boxtel-Best bleef echter een kleine haard
over tot in 1962 toen hij verdween; een massale «parasitering door de eiparasiet Telenomus mayri Kieff. werd er waargenomen en was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van dit einde.
4.2. Bespreking.
4.2.1. Samenvatting van het geheel der invasie.
In een eerste fase (1954—1956) vestigen zich twee haarden in Limburg,
een te Lommei en een in het noordoosten van de provincie. Vervolgens is de
overwoekering plots uitgebreid om tenslotte geheel het noorden van BelgischLimburg te bestrijken (1957). De volgende periode, die over twee jaren loopt
(1958—1959), bracht een aanhoudende uitbreiding van de invasie, maar
van dan af verliest deze haar primitief karakter van „totale bezetting" en er

165

Kaart (Carte) 3
Staatsgrens
Nederland-Belgîë
(Frontière entre les
Pays-Bas et la
Belgique)
Invasiegebieden
in 1958
(Zones d'invasion
en 1958)
« Beperkte schade,
19 59
(Attaques limitées,
1959)
9 Ernstige schade,
1959
(Dégâts importants,
1959)

komen geïsoleerde haarden voor, vooral in het noorden en in het westen. Het
feit dat de overwoekering begint te versnipperen en niet meer in staat is een
„continuum" te vormen is een eerste teken van verzwakking. Er is een tweede:
in 1958 verschijnen er ziekten (virosen en mycosen) in bepaalde Stilpnotiapopulaties. Tenslotte in 1960, de laatste fase, verdween de aantasting in België totaal en plotseling.
4.2.2. Geografische evolutie van de invasie.
Men stelde vast dat de invasiezone van jaar tot jaar veranderde; dit verschijnsel verdient in detail besproken te worden aangezien zijn algemeen biologisch belang.
Overwoekeringen, of meer in het algemeen dichtheidsschommelingen, zijn
reeds bij vele diersoorten vastgesteld. Meermaals bleek het dat de streken
met een sterke dichtheid niet konstant blijven van jaar tot jaar; meer nog, de
studie van meerdere opeenvolgende invasies van een bepaalde soort wijst erop
dat deze bij voorkeur ontstaan in een beperkte haard en zich vervolgens in
tamelijk vastgestelde richtingen uitbreiden. Hier enkele voorbeelden van dit
feit.
Butler (Î953) heeft het populatieverloop beschreven van zekere Canadese
zoogdieren, waaronder een konijn (snowshoe rabbit), de rode vos, de lynx
enz. Wat het konijn betreft wordt het maximum van elke schommeling eerst
vastgesteld in Midden-Canada en spreidt zich van daaruit naar het westen en
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het oosten; de golf bereikt slechts de uiterste punten van het land twee tot drie
jaar na het begin in het midden. Bij verscheidene Tetraonidae van NoordAmerika begint hun cyclus in het oosten (maritime provincies) en komen
ongeveer zes jaar later in het westen van Alaska aan (Williams, 1954). In
Engadine (Zwitserland) begint Zeiraphera griseana Hb. (=• Eucosma gr.)
altijd haar invasies in dezelfde haarden en ook de uitbreiding verloopt regelmatig in konstante richtingen (Baltensweiler, 1962). De studie over de
Diprion pini L, plagen in een streek van Nederland (Besemer, 1942) bewijst
eveneens dat deze regelmatig uit dezelfde plaatsen vertakken.
Het feit dat deze vertrekpunten konstant zijn bewijst dat de vermeerdering
van de populatiedichtheden grotendeels afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden en in het bijzonder van de milieu-weerstand. Immers, indien ze
in hoofdzaak veroorzaakt waren door wisselvalligheden zoals klimaats- of
genetische faktoren, dan zouden de haarden niet konstant zijn; dit is vooral
treffend indien men beperkte gebieden neemt zoals de laatste twee genoemde.
Het is meer rationeel de natuurwaarnemingen als volgt te verklaren: op bepaalde tijdstippen oefent het klimaat een geringere druk uit op de dierenbevolkingen en op dit ogenblik kunnen deze dan in aantal toenemen, waar
de plaatselijke weerstandsfaktoren zwakker zijn dan elders. Er is dus een samenloop van algemene klimaatstoestanden en van vatbaarheid van het lokale
milieu nodig. De weerstandsfaktoren van het milieu kunnen van verschillende
aard zijn. Voor bepaalde onderzoekers betreft het hier voornamelijk natuurlijke vijanden, parasieten en predatoren, die niet talrijk genoeg zouden zijn
op deze besmettingshaarden o.a. ter oorzake van de armtierige flora, wat op
zichzelf te wijten is aan de grondarmoede. Deze hypothese wordt o.a. vooropgezet door Besemer voor de Diprion pini invasies.
Zeker doden de natuurlijke vijanden ontelbare insekten en hun doeltreffendheid kan soms 90% overschrijden — de literatuur haalt menig voorbeeld
aan — doch ook andere weerstandsfaktoren kunnen invloed hebben: verscheidene auteurs kennen de voornaamste rol toe aan de fysiologische toestand van de boom, bijvoorbeeld zijn watergehalte (Merker, 1960; Voute,
1957) of aan de voeding wat bewezen is door de invloed van bemestingen
op de sterfte van de insekten (Merker, 1962; Nef, 1961). In deze laatste
gevallen schijnt de verre oorzaak van de boomweerstand bepaald te worden
door de eigenschappen van de grond; onafhankelijk van deze laatste beïnvloedt de genetische gesteldheid van de boom eveneens zijn gevoeligheid zoals
bewezen wordt door het feit dat in een rij populieren sommige kultivars sterker aangetast zijn dan andere (zie afbeelding 3). De gevoeligheid van de bomen is dus een bepalende faktor voor de dichtheid van de Satijnvlinder. Doch
we zouden haar geen eksklusieve rol willen toekennen; integendeel wij zijn
van mening dat zowel het weerstandsvermogen van de boom als de natuurlijke
vijanden terzelfdertijd hun invloed laten gelden op de regulatie van de dierenpopulaties: pogingen om slechts met één van deze twee faktoren de verklaring
te geven zijn te vergaande vereenvoudigingen.
De verschillende hypothesen die de aanvang der invasies koppelen aan
bodemeigenschappen stemmen goed overeen met het feit dat de beginhaarden
geografisch konstant zijn. Zij schijnen ons meer waarschijnlijk dan de argumenten die een beroep doen op klimatologische of genetische faktoren. De
aard en het gewicht der verschillende schakels tussen de kausale faktor, namelijk de bodem, en de invasie moet nog nader omschreven worden: in het
bijzonder moet onderzocht worden welke weg van het meeste belang is: of
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bodem, flora cn natuurlijke vijanden enerzijds, of bodem, interne weerstand
Van de boom anderzijds. Zeer zeker is dit probleem van essentieel praktisch
nut voor de bosbouw.
Het tweede punt dat dient onderzocht te worden is de verplaatsing van de
zones met grote dichtheid. Dit verschijnsel mag toegeschreven worden aan
verschuivingen, hetzij van de gunstige omstandigheden, hetzij van de dierenbevolkingen. Onwaarschijnlijk is het dat de zones met een gunstig klimaat
zich zouden verplaatsen van jaar tot jaar, vertrekkend van een vaste haard
en dit volgens gestereotypeerde wegen. Laten wij hierbij opmerken dat dit
een tweede argument is tegen het toekennen van een eersterangs rol aan het
klimaat als regulator van de dierenpopuJaties, zoals zekere auteurs beweren
(bijvoorbeeld Andrewartha en Birch, 1954).
Een andere mogelijke verklaring is de volgende: binnen de gevoelige zone
zouden bepaalde delen gunstiger zijn dan andere en hier zouden dan de haarden ontstaan; in de minder gunstige gebieden zouden de dieren slechts later
hun grote dichtheid bereiken, en zo verder tot hun maximum aangroei komen,
wat dus een progressieve variatie in het invasieareaal zou geven als totaalbeeld. Deze hypothese, geciteerd o.a. door Schwerdtfeger (1957) schijnt aanvaardbaar, maar is niet proefondervindelijk bewezen.
Een derde hypothese: vertrekkend van de haarden zouden de dieren zich
naar nabijgelegen streken begeven en er schade veroorzaken in de mate die
de gevoeligheid van de gebieden toelaten. Aan deze emigraties wijdt Butler
de verbreiding die hij waarneemt bij Canadese zoogdieren; ook Besemer verklaart zijn waarnemingen over de Diprion pini door een dergelijke verplaatsing. Doch geen van deze twee auteurs kan een experimenteel argument ten
voordele van zijn hypothese voorleggen; toch is het mogelijk elders bewijzen
te vinden dat verplaatsingen talrijker worden wanneer de populatiedichtheden
groeien.
Bij de gewervelde landdieren zijn vooral de bewegingen van de vogels
nauwkeurig onderzocht, en dit dank zij het ringen. Kluyver (1951) heeft vastgesteld dat bij de Parus major L. een groter percentage vogels een verplaatsing van een zekere omvang maakt naargelang de dichtheid groter is. Van
zijn kant heeft Sauter (1956) door het onderzoek der resultaten van meerdere
Europese ringstations eenzelfde verschijnsel waargenomen bij de kerkuil (Tyto
alba Scop.). Verschillende dergelijke gevallen zijn bij de insekten ook bekend,
zo bijvoorbeeld bij de sprinkhanen. Elders stelt men zowel bij insekten als
bij gewervelde dieren gelijkaardige verplaatsingen vast die intenser worden
in verhouding tot de dichtheidsaangroei en dit niettegenstaande de wezenlijke
verschillen in de fysiologische oorzaken van deze reakties. Deze feiten steunen
onrechtstreeks de hogervermelde hypothesen van Butler en Besemer.
Wat de Stilpnotia betreft schrijft Seitz: „Die Falter können jahrweise in
grosser Menge auftreten und sich zu Wanderflügen vereinigen". Maar deze
auteur baseert zich op geen enkele waarneming of verwijzing, en geen van de
werken die wij raadplegen citeert verplaatsingen van deze soort. Van onze
kant kennen we het geval van een massale verplaatsing: in 1959, tussen 20
en 25 juni, verscheen een grote zwerm vlinders te Hasselt op een rij verlichtingspalen; er werden eieren op deze abnormale plaats gelegd (gekreosoteerd
hout). De meest nabijgelegen haarden die we kenden bevonden zich respektievelijk op ongeveer 8 km (Kermt-Lummen) en iets meer dan 20 km (Niel bij
As). Hieruit bleek dus dat de Satijnvlinder zich in groep over een tamelijk
grote afstand kan verplaatsen, en dit zou een gedeeltelijke verklaring kunnen

168
zijn van de verschuivingen der invasies. We willen er echter op wijzen dat de
hypothese van Schwerdtfeger, hoger geciteerd, niet als zodanig moet verworpen worden; ze kan geldig zijn voor talrijke invasiegevallen bij insekten, hetzij alleen, hetzij gekombineerd aan deze van de verplaatsing der dieren.
Tenslotte zullen we het probleem van de verplaatsingsrichting van de invasiezone onderzoeken, in de veronderstelling dat deze toe te schrijven is aan de
insektenbevolkingen zelf; het komt er voornamelijk op aan te zien of het een
aktieve of passieve beweging der insekten betreft.
Een eerste verklaring zou kunnen zijn dat een heersende wind de volwassen insekten meeneemt in een bepaalde richting. Een dergelijk verschijnsel
werd waargenomen bij de Choristoneura jumiferana Clem. (Henson, 1962).
In ons geval zou in het vliegseizoen 1956 (dat de verspreiding gaf voor 1957)
de richting west en zuid moeten geweest zijn. Doch in 1956 (tussen 15 juni
en 15 juli) heerste er slechts zeer uitzonderlijk noordoostelijke wind. In 1958
en 1959 deed zich hetzelfde voor: de spreiding ging in nnw-richting, terwijl
de zuidoostelijke winden in deze periode eerder zeldzaam en zwak waren. In
deze verschillende gevallen kwam de wind hoofdzakelijk uit west- en zuidsektor. Ook Besemer heeft eveneens vastgesteld dat bij de Diprion de verspreiding in noordelijke richting gaat, terwijl de wind juist van daar kwam
gedurende de dagen die voor het vliegen gunstig waren.
Een passieve verplaatsing van jonge rupsen met behulp van spindraad moet
naar onze mening niet in overweging genomen worden. Vooreerst spinnen dé
kleine Satijnvlinderrupsen niet zulke lange draden in tegenstelling met andere
insekten, bijvoorbeeld Lymantria monacha L. Het is onwaarschijnlijk dat
grote getallen rupsen volgens dusdanige methode kunnen emigreren. Daarenboven stemmen de overheersende windrichtingen helemaal niet overeen
met de waargenomen verplaatsingen. Het blijkt dus dat noch de volwassen,
noch de jonge rupsen door de wind werden meegenomen. Bijgevolg kunnen
de verplaatsingen der populaties, indien ze werkelijk gebeurden, toegeschreven worden aan „vrijwillige" vluchten van de adulte vlinders.
Besemer schrijft de veranderingen van aanvalszones toe aan de imagines.
Volgens deze auteur zou de Diprion pini zich in alle richtingen verspreiden,
doch slechts de dennenbladwèspen die belanden in gunstige gebieden zouden
zich met goed gevolg kunnen vermenigvuldigen: hij wijst dus a priori de
hypothese van de hand dat de verspreiding in een bepaalde richting zou te
wijten zijn aan een vlucht in een voorkeursrichting. Hij verklaart zijn waarnemingen door de verschillen in gevoeligheid der milieu's; dit standpunt lijkt
ons nog voorbarig in funktie van onze huidige kennis van deze problemen.
4.2.3. Duur van de plaag.
De plaag liep zowat over zeven jaren (1954—1960); doch deze duur is
niet dezelfde voor al de aangetaste gebieden. Zo is er op verschillende plaatsen schade gedurende slechts één jaar vastgesteld, bijvoorbeeld in de gemeenten van Nederlands-Limburg in 1956, in het Belgisch gedeelte van de Maasvallei in 1957 enz. Daarentegen hebben bepaalde populierenaanplantingen
jaren achtereen van aanvallen te lijden gehad; dit was o.a. het geval te Lommei van 1954 tot 1959. Dit toont aan dat men dus niet van cyclussen kan
spreken die een vaste duur van 3—4 jaar zouden hebben, zoals sommige
onderzoekers vooropzetten. Bij de insekten is de duur evenals de verspreiding
van een plaag afhankelijk van talrijke interne en externe faktoren, veranderlijk in tijd en ruimte en is dus geenszins konstant.
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4.2.4. Einde van de plaag in 1960.
De plaag, die vanaf 1958 soms minder intensief was, eindigde plotseling in
1960. In twee populierenaanplantingen, waar we onderzoekingen deden, konden we dit verschijnsel volgen. Bij het begin van het jaar was het aantal rupsen reeds verminderd, ofschoon de vorige jaren de bomen sterk aangetast
waren. De rupsen die verzamelt werden en op het laboratorium werden gekweekt, evolueerden normaal: het sterftecijfer te wijten aan. parasitisme en
aan ziekte was te verwaarlozen. In de vrije natuur stelde men dezelfde verschijnselen vast. Ook was het aantal predatoren niet abnormaal hoog. Toch
gingen de rupsenpopulaties geleidelijk achteruit totdat ze bijna totaal verdwenen. Daarenboven waren de klimatologische voorwaarden niet bepaald
ongunstig: het Koninklijk Weerkundig Instituut van Ukkel geeft de volgende
waarnemingen voor Bree (Belgisch-Limburg):
Neerslag (in mm):
1960
Normaal gemiddelde
Gemiddelde dagelijkse temperatuur (in C°):
1960
Normaal gemiddelde

april
34,1
66,0

mei
52,9
53,0

juni
47,9
70,0

14,4
12,9

19,3
18,5

22,8
20,9

Het weer was dus droger en warmer dan normaal, en dit zou volgens de
huidige gangbare mening niet ongustig zijn voor de Stilpnotia.
Deze beschouwingen betreffen het geheel van de aangetaste zone in de
twee landen, met uitzondering van een beperkt geval bij Boxtel, dat onder
4.1 : 1960 werd vermeld (blz. 164), waar eiparasieten een grote rol blijken
te hebben gespeeld in het vernietigen van de Stilpnotia.
SAMENVATTING.
Tc oordelen naar de literatuur en naar onze eigen waarnemingen is de
Stilpnotia salicis een insekt dat veel schade kan veroorzaken aan de populierenteelt in talrijke landen van de noordelijk-gematigde en -boreale zones.
Van 1954 tot 1960 deed zich in noordoostelijk België en de aanpalende
gebieden van Nederland een plaag voor. De evolutie ervan is van jaar tot
jaar beschreven. Ze heeft achtereenvolgens deze stadia gekend: uitbreiding,
„vermoeidheid" en tenslotte plotse verdwijning.
Onze aandacht ging speciaal naar de geografische verandering van de invasiezone en terzelfdertijd naar gelijkaardige gevallen in de literatuur vermeld.
De lokalisatie van de beginhaarden is blijkbaar te wijten aan plaatselijke
faktoren van geringer weerstandsvermogen; dit kan veroorzaakt zijn hetzij
door gebrek aan natuurlijke vijanden hetzij door de vatbaarheid van de bomen, of door een samenloop van deze twee elementen; een verwijderde oorzaak schijnt de ongeschiktheid van de bodem te zijn. De latere ontwikkeling
van deze zones kan niet toegeschreven worden aan klimaatsinvloed; waarschijnlijk ligt ze aan het feit dat de respektieve zones veranderen en/of dat
de dieren zich verplaatsen. Deze laatste hypothese is op verscheidene waarnemingen gesteund. De richting der verplaatsingen schijnt men niet te mogen
toeschrijven aan wind die een zogenaamd passief transport zou veroorzaken. Indien er emigratie van de insekten is geweest dan werd dit uit eigen
beweging door de dieren zelf gedaan. Het is mogelijk dat ze zich in alle
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richtingen verspreiden doch dat alleen die vlinders die in een gevoelig milieu
terechtkomen een uitbreiding van de invasie kunnen veroorzaken.
In haar geheel heeft de plaag zeven jaren in beslag genomen, doch plaatselijk zijn er grote verschillen wat de duur betreft; dit gaat van 1 tot 6 jaren.
Men kan dus zeker niet van een normale cyclus van 3 of 4 jaren spreken.
Wat het einde van de invasie aangaat hebben we de oorzaak niet kunnen
achterhalen. Noch de natuurlijke vijanden van de Stilpnotia noch de rechtstreekse invloed van het weer schijnen aan de basis te liggen.
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