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houtopstanden in 1972 *
Infestations by insects and mites in forests and other woody
growths in 1972
D. Doom
Rijksinstituut voor Natuurbeheer

De gegevens van dit jaaroverzicht zijn evenals van
de vorige ontleend aan die welke wij middels een
enquête onder een 150-tal waarnemers, over het
gehele land verspreid, in de loop van 1972 hebben
ontvangen. Voor zover nodig vullen de waarnemingen van de entomologen van ons instituut deze
gegevens aan. Aan allen, die hun medewerking
hebben verleend, betuigen wij gaarne onze dank.
De tabellen 1 en 2 vatten de gegevens samen. In
tabel 1 worden bij een aantal houtsoorten de hieraan
opgetreden beschadigers vermeld, terwijl tabel 2
een overzicht geeft van de mate van aantasting van
de betrokken insekte- en mijtesoorten in de provincies.
In de tekst worden tenslotte de aantastingsplaatsen,
met uitzondering van de "lichte gevallen" nader
gespecificeerd.
De plagen van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis
chrysorrhoea) op diverse plaatsen in Noord-Brabant
en midden Limburg lijken er zo langzamerhand endemisch te worden. Waar het insekt zich massaal
in de buurt van woonkernen ophoudt bedreigt het
zelfs de volksgezondheid. Het is duidelijk dat men
bij een dergelijke situatie tot het nemen van bestrijdingsmaatregelen wordt genoopt
De heidekever (Lochmaea suturalis) kwam na
1967 en 1968 in het afgelopen seizoen wederom op
uitgebreide schaal tot vernieling van onze heideterreinen. Wellicht heeft het uitzonderlijke klimaat van
de jaren 1971 en 1972 tot deze ontwikkeling
bijgedragen.
De aktiviteiten van de larven van de douglaszaadwesp (Megastigmus spermotrophus) was oorzaak
van de bijzonder slechte zaadoogst van de douglas.
Ook het elzehaantje (Agelastica alni) nam deel
aan de massale vermeerdering van een aantal bladkeversoorten. Schade door dit insekt aan de elzen
is nauwelijks van betekenis. Slechts indien windsingels worden kaalgevreten, zal het effekt hiervan
op het gewas duidelijk waarneembaar moeten zijn.
Voorde namen van de insekten en mijten is voor zover zij daarin staan vermeld - de nomenclatuur gebruikt van Doom (2); voor de namen
der houtgewassen is Boom (1) geraadpleegd.
*) Verschijnt tevens als Mededeling nr. 76 van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
Foto's: RIN.

Summary
Most data for this annual survey were again
supplied by persons located in different parts of the
country and usually professionally interested in the
health of forests and other woody growths. Their
data were supplemented with chance observations
by entomologists of this institute.
Table 1 shows the various insects and mites under
the headings of the species attacked by them. Table
2 shows the degree ofjnfestation by the insects
and mites in the different provinces. The cases of
heavy and moderate infestations are indicated in
more detail in the dutch text.
The outbreaks of the brown-tail moth (Euproctis
chrysorrhoea L) in various places in Noord-Brabant
and in the central part of Umburg seem to have
become endemic. Where this insect appears in
large numbers in inhabited areas, it constitutes
a menace to the health of the public, so that the
authorities may be forced to take control measures
in the future.
The heather leaf beetle (Lochmaea suturalis Thorns.)
again caused widespread damage to heather as
in 1967 and 1968. The exceptional weather conditions of 1971 and 1972 may have been partly or
wholly responsible for these outbreaks.
The yield of douglas fir seeds was exceptionally
poor owing to an increase in the numbers of the
cone-wasp Megastigmus spermotrophus Wachtl.
There were also outbreaks of the alder leaf
beetle (Agelastica alni L.) and other learf beetles.
Where these occurred in wind screens, their
beneficial effect on the adjoining crops is reduced.

KEVERS (Coleoptera)
Beukespringkever (Orchestes fagi L.)
matig: in de gehele provincie Utrecht met haarden
in de omgeving van Zeist, Leersum en Austerlitz.
De bruine beuk werd er algemeen ernstiger aangetast dan de groene.
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.)
ernstig: inde boswachterij Chaam en bij Varsseveld.
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De populiereglasvlinder Sciapteron tabaniformis.

Larven van Sciapteron tabaniformis in éénjarig stekmateriaa!
van populier.

matig: in de boswachterijen Dorst en Appelscha
en in de gemeentebossen van Arnhem.

Dennenscheerder (Tomicus piniperda L.)
ernstig: in de boswachte rij en Haarle, Eerlerberg,
Austerlitz en Schoort en in de Scheveningse Bosjes,
matig: in de boswachterijen Heerde, Epe, Groesbeek, Mastbos, Harskamp, Uddel, Ameland en in
de gemeentebossen van Zeist en Apeldoorn en in het
Leuvenumse Bos.

Kleine dennesnuitkever (Pissodes notatus F.)
matig: aan corsicaanse dennen in de boswachterij
Chaam.
Elzesnuitkever (Cryptorrhynchus lapathi L.)
matig: aan Salix alba plaatselijk in Oostelijk Flevoland en bij Hoogezand.
Denneknopsnuitkever (Strophosomus capitatus v.
rufipes Steph.)
ernstig: aan Picea omorica in de boswachterij
St. Anthonis.
Groene b/adsnu/tkever (Phyllobius calcaratus F.)
matig: aan 2-3-jarige Aigeiros populierehybriden
bij Weert.
Grfjze dennesnuitkever (Brachyderes incanus L.)
ernstig: aan corsicaanse dennen in het bos
van de Henricus Stichting bij Nijmegen.
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Zwarte dennebastkever (Hylastes ater Payk.)
matig: aan corsicaanse dennen in de boswachterij
Chaam.
fepespintkevers (Scolytus sp.)
ernstig: op het eiland Texel en bij Goes.
Sneeuwba/haan (Pyrrhalta ( = Galerucella) viburni
Payk.)
ernstig: kaalvreterij van de Gelderse roos bij Bilthoven, in de parken van Amsterdam en op de Hoge
Vel uwe.
matig: in de plantsoenen te Ede.

Heidekever (Lochmaea suturalis Thoms.)
ernstig: in de heïdeterreinen van geheel Gelderland,
Utrecht en Drente. Daarnaast werden hevige
aantastingen gemeld bij Nistelrode en Schayk, in
de boswachterij Staphorst, het Goois natuurreservaat en op de Mookerheide.
matig: in de boswachterij en St. Anthonis en De
Kempen, op het landgoed De Eese (bij Steenwijk),
in de Elspeter heide, het Wekeromse Zand, het
Peelgebied, bij Neede en bij Hoog Buurlo.
Gele wilgehaan (Lochmaea capreae L.)
ernstig: kaalvreterij van de berken in de natuurterreinen bij Leende.
matig: aan berken in de boswachterij S t Anthonis.
Blauwe wilgehaan (Phyllodecta vulgatissima L.)
ernstig: aan griendwilgen in Oostelijk Flevoland,
aan Salix alba bij Hoogezand, aan treurwilg bij
De Bilt en aan jonge trilpopulieren in de boswachterij
Haarle.

wachterijen Zwolse Bos, Ommen, Eerlerberg, tenslotte in de Kaapsche Bossen (Doorn) en op het
landgoed De Eese.
matig: in de overige lariksbossen van de provincies
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.
Popuiierescheutboorder (Gypsonoma aceriana Dup.)
ernstig: in ca 1 ha eenjarige poten bij Aalten.
matig: in balsem- zowel als in de Aigelros-hybriden
bij Eerbeek.
Groene eikebladroller (Tortrix viridana L.)
ernstig: aan zomereiken bij Heemskerk en Bergen,
bij Oranjewoud en aan amerikaanse eiken in de boswachterij S t Anthonis.
matig: aan eiken bij Castricum, Vlodrop, Deurne en
Asten, op de landgoederen Ampsen (Lochem) en
Slangenburg (Doetinchem).

Eizehaan (Agelastica alni L.)
ernstig: in alle boswachterijen in Drente, op het
landgoed De Eese, in de plantsoenen te Enschede,
Hoogezand, Amstelveen, Amsterdam en in de
Woerdense Verlaat
matig: in Oostelijk Flevoland, de boswachterij Wieringermeer en in de plantsoenen te De Bilt, Steenderen en Breda.
Grote populiereboktor (Saperda carcharias L.)
matig: in een ca 4-jarige populierenopstand in het
Reve en Abbertbos (Oostelijk Flevoland), in de wegbeplantingen bij Nergena (bij Bennekom) en verspreid in het oostelijk deel van Noord-Brabant
Meikever (Melolontha melolontha L.)
ernstig: de engerlingenvreterij aan jonge beplantingen van douglas, fijnspar, groveden en Abies
grandis in terreinen met afgezet eikehakhout en op
kaalslagterreinen in de houtvesterij Hoog Soeren.
VLINDERS (Lepidoptera)
Populieremineermot (Paraleucoptera sinuella Rtti.)
matig: hoofdzakelijk aan de balsemhybriden:
'Rochester', 'Oxford' en 'Androscoggin' bij Eerbeek,
Weert, Liempde en Ell (gem. Hunsel)*)
Lar/ksmot (Coleophora laricella Hb.)
ernstig: op de landgoederen 'tZand (Zelhem),
Ampsen (Lochem) en Voorstonden (Brummen), de
gemeentebossen bij Heerde en Epe en in de bos-

*) De aantastingen bij Ell in de overzichten van 1970 en
1971 blijken ten onrechte te zijn toegeschreven aan de
slakkespoormineermot (Phyllocnistis suffusella Zeil.).

Door de poplieremineermot aangetaste bladeren van een
balsemhybride met "hangmatjes" waarin de poppen.
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Satijnvlinder (Leucoma salicis L.)
ernstig: in opstanden van het Reve Abbertbos (Oostelijk Flevoland) en bij Bant in de Noordoostpolder,
in wegbeplantingen bij Midwolda, bij Nergena en bij
Leimuiden.
matig: in een populierenopstand bij Weert, in de wegbeplantingen bij Kerkwijk, Oosterhout, Zoetermeer,
Vlaardingen en langs de rijksweg Bergen op Zoom
naar Goes ter hoogte van de provinciale grens.
Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.)
ernstig: in Noord-Brabant en midden Limburg met
haardgebieden bij Deurne, Boxtel, Alverna, Son,
Grave, Wijchen, Linne, Maasbracht, Nederweert,
Geffen, Heusden, Eindhoven, Breda, Wouw,
's-Hertogenbosch en Alem.
matig: aan duindoorn in de boswachterijen Terschelling en Vlieland, aan diverse houtsoorten bij Oss,
Vlodrop en in Nijmegen-zuid.
Plakker (Lymantria dispar L.)
ernstig: kaalvreterij van berken in een gebied
van rond 20 ha in het natuurreservaat De Grote Peel.
matig: in de wegbeplanting bij Baexem.
Psi-vtinder (Apatele tridens L.)
ernstig: aan iepen in de jonge beplantingen van het
recreatiegebied Spaarnwoude bij Halfweg,
matig: aan meidoorn bij Vlaardingen.

Als gevolg van een aantasting door Gypsonoma wordt
populier vaak meertopplg.

Denrtelotrups (Rhyacionia buoliana Schiff.)
matig: aan Pinus contorta bij Schayk, aan P. nigra
v. nigra bij Hoogezand en aan P. mugo bij Hoogezand en Sappemeer.
Thujamineermot (Argyresthia thuiella Pack.)
ernstig: in Thuja-hagen, minder in die van Chamaecyparis, te Schayk, 's-Hertogenbosch en Putte.

Ringelrups (Malacosoma neustria L.)
ernstig: aan diverse houtsoorten in de omgeving
van Dronten en aan meidoorn plaatselijk op Schouwen en Duiveland.
matig: aan iepen te Amsterdam, aan eiken bij Oirlo
en Venray en aan diverse houtsoorten in Eindhovennoord, Breda, bij Deurne en Lelystad.
Hermelijnvlinder (Cerura vinula L.)
matig: aan eenjarige populieren bij Lelystad.
Horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.)
ernstig: in een populierenstraatbeplanting te Amsterdam.

Spinselmotten (Yponomeuta sp.)
ernstig: aan meidoorn bij Terwolde en Nijbroek.
matig: aan Prunus padus in het Lingebos en in de
plantsoenen te Amstelveen en Amsterdam; aan
meidoorn in de plantsoenen te Vlaardingen.

Populiereglasvtinder (Sciapteron tabaniformis Rott.)
matig: plaatselijk in populierenopstanden en -kwekerij in Oostelijk Flevoland.

Wilgehoutrups (Cossus cossus L.)
ernstig: aan populieren bij het pompstation
Marcharen.
matig: in wegbeplantingen van populieren bij Deurne
en Gemert, van eik te Enschede.

Kleine winterviinder (Operophtera brumata L.)
ernstig: aan jonge populieren op het landgoed Hees
bij Didam, bij St. Oedenrode en bij Gorssel.
matig: aan populieren bij Liempde en Best en aan
eiken in het Heilooërbos (N.H.)

Witvlakvlinder (Orgyia antiqua L.)
ernstig: aan Mahonia aquifolium in het stadsplantsoen van Maastricht en aan rozen in dat van Haarlem.
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BLAD- EN GALWESPEN (Hymenoptera)
? Rode dennebladwesp (Neodiprion sertifer Geoffr.)
matig: aan jonge grovedennen in de boswachterij
Staphorst.

lepegalluizen (Eriosoma sp.)
matig: aan veldiepen bij Gouda en Duiven.
Gewone dopluis (Eulecanium corni Bché.)
ernstig: aan linde en lijsterbes in de plantsoenen
te Amsterdam.

Lindebladwesp (Caliroa annulipes KI.)
matig: aan lindebeplantingen te Assen.

SPINTMIJTEN (Tetranychidae)

Vruchtboombladwesp (Caliroa cerasi L.)
matig: o.a. aan Malus, Prunus en meidoorn plaatselijk in midden-Brabant

Lindespintmijt (Eotetranychus telarius L.)
ernstig: aan straatbomen te Amsterdam
matig: aan straatbomen te Den Haag.

Sparrebfadwesp (Pristiphora abietina Chr.)
ernstig: aan sitkaspar in het CRM-obJect "Van
Oordt's Mersken" bij Beetsterzwaag.
matig: aan fijnspar op het landgoed De Eese, bij
Zljen en bij Norg.

Sparrespintmijt (Oligonychus ununguis Jac.)
matig: aan sparren in de gemeentebossen van Assen.

Douglaszaadwesp (Megastigmus spermotrophus
Wachtl.)
ernstig: aan alle douglasopstanden op de Veluwe,
resulterend in een zeer slechte zaadoogst.

Literatuur
1 Boom, B. K. 1965. Nederlandse dendrologie, flora
der cultuurgewassen. Veenman, Wageningen.
2 Doom, D. 1969. Schadelijke bosinsekten. Bosbescherming 1. Pudoc, Wageningen (33-161).

VLIEGEN (Diptera)
Hulstvlieg (Phytomyza ilicis Curt.)
matig: in het plantsoen te Vught.
BLAD- EN SCHILDLUIZEN (Hemiptera)
Groene sparreluis (Elatobium abietinum Wik.)
ernstig: aan fijnspar in de boswachterij en Haarle
en Hardenberg, in niet nader gespecificeerde sparrebeplantingen bij Reuver, Tegelen, Vlodrop en
Posterholt
matig: aan sitkaspar bij Terwispel, aan fijnspar te
Amsterdam.
Lindebladluis (Eucallipterus tiliae L.)
matig: in de straatbeplantingen te Den Haag en
Gouda.
Dromedarisluis (Tuberolachnus salignus Gm.)
ernstig: aan jonge wilgen te Vlaardingen.
Sparappelgalluis (Sacchiphantes abletis L.)
matig: in alle boswachterijen in Drente.
Douglaswolluis (Gilletteella cooleyi Gill.)
ernstig: aan douglasbeplantingen in Eindhoven-noord,
Hilversum en Boxtel, voorts in de Imbosch en
de boswachterij Garderen.
matig: in alle boswachterijen in Drente, de boswachterijen Chaam en Groesbeek, de landgoederen Den
Treek en De Eese, de Hoge Veluwe en in bosplantsoen
bij Zeist.

181

Tabel 1. De in 1972 schadelijk opgetreden Insekten en mijten, gerangschikt naar het beschadigde gewas.
Tabel 1. The Insect and mite pests of 1972, grouped according to their host plants.
plantesoortfplant species

aangetast door/attacfced by

Pinus sylvestris L.

Curculio abietis L
Tomicus piniperda L.
Melolontha melolontha L.
Rhyacionia buoliana Schiff.
? Neodiprion sertifer Geoffr.
Aradus cinnamomeus Panz.
Matsucoccus sp.

Pinus nigra Arn. var. maritima Melv.

Curculio abietis L.
Pissodes notatus F.
Brachyderes incanus L.
Tomicus piniperda L.
Hylastes ater Payk.

Pinus contorta Dgl.

Rhyacionia buoliana Schiff.

Picea abies Karst.

Melolontha melolontha L.
Prlstlphora abletlna Chr.
Elatoblum abietlnum Wik.
Cinara sp.
Sacchiphantes abietis L.
Ollgonychus ununguis Jac.

Picea sitchensis Carr.

Pristiphora abietina Chr.
Elatoblum abietinum Wik.
Gilletteella cooleyi Gill.

Picea omorika Bolle

Strophosomus capitatus var.
rufipes Steph.

Pseudotsuga menziesii Franco

Curculio abietis L.
Melolontha melolontha L.
Megastigmus spermotrophus Wachtl.
Gilletteella cooleyi Gill.

Larlx teptolepls Gord.

Curculio abietis L.
Coleophora laricella Hb.

Thuja occidental is L.

Argyresthia thuiella Pack.

Chamaecyparis lawsoniana Pari.

Argyresthia thuiella Pack.

Populus 8p.

Phyllobius calcaratus F.
Phyllodecta vulgatissima L.
Saperda carcharias L.
Paraleucoptera sinuella Rtti.
Gypsonoma acerlana Dup.
Cossus cossus L.
Leucoma salicis L.
Cerura vinula L.
Clostera curtulaX.
Sesia aplformis Cl.
Sciapteron tabaniformis Rott
Operophtera brumata L.
Phloeomyzus redelei HRL.
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plantesooortfplant species

aangetast door/attacked by

Salix sp.

Cryptorrhynchus lapathl L.
Phyllodecta vulgatissima L.
Euproctls chry8orrhoea L.
Lymantria dispar L.
Pteronidea pavida Lep.
Pterocomma salicis L.
Tuberolachnus salignus Gm.

Quercus sp.

Tortrix viridana L.
Malacosoma neustrla L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Lymantria dispar L.
Operophtera brumata L.
Cossus cossus L.

Ulmus sp.

Scolytus sp.
Euproctis chrysorrtioea L.
Malacosoma neustria L.
Apatele trldens L.
Eriosoma sp.

Fagus sylvatica L.

Orchestes fagi L.
MIkiola fagi Htg.

Betula sp.

Lochmaea capreae L.
Lymantria dispar L.

Alnus glutinosa Vill.

Orchestes alni L.
Agelastica alni L.

Sorbus aucuparia L.

Malacosoma neustria L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Eulecanium comi Bché.

Tilia europaea L.

Crataegus sp.

Caliroa annulipes Kl.
Eucallipterus tiliae L.
Eulecanium comi Bché.
Eotetranychus telarius L.
Vponomeuta padella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Apatele trldens L.
Caliroa cerasl L.

Acer pseudoplatanus L.

Lymantria dispar L.

Fraxinus excelsior L.

? Tomostethus nigritus F.

Prunus sp,

Yponomeuta evonymella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Caliroa cerasl L.

Hippophae rhamnoides L

Euproctis chrysorrhoea L.

Euonymus europaea L.

Yponomeuta cognatella L.

Viburnum opulus L

Pyrrhalta viburni Payk.

Calluna vulgaris Hull.

Lochmaea suturalis Thorns.

Mahonta aquifolium Nutt.

Orgyia antîqua L.

Ilex aquifolium L

Phytomyza iHcis Curt.

Tabel 2. De graad van aantasting in de verschillende provincies.
TaöJe 2. The degree of infestation In the different provinces.
A: ernstige aantasting (waaronder kaalvreterij)
heavy Infestation (among which complete defoliation)
a: idem, doch plaatselijk
d/tto, but local
B: matige aantasting
moderate infestation
b: idem, doch plaatselijk
ditto, but local
C: lichte aantasting
light Infestation
c: idem, doch plaatselijk
ditto, but local

Orchestes fagi L.
Orchestes alni L.
Curculio abietis L.
Pissodes notatus F.
Cryptorrhynchus lapathi L.
Strophosomus capitatus rufipe.s Steph.
Phyllobius calcaratus F.
Brachyderes incanus L.
Tomicus piniperda L.
Hylastes ater Payk.
Scolytus sp.
Pyrrhalta viburni Payk.
Lochmaea suturalis Thoms.
Lochmaea capreae L.
Phyllodacta vulgatissima L.
Agelastica alnf L
Saperda carcharias L.
Melolontha melolontha L.
Paraleucoptera sinuella Rtti.
Coleophora laricella Hb.
Gypsonoma aceriana Dup.
Tortrix virldana L.
Phyacionla buollana Schiff.
Argyresthia thuiella Pack.
Yponomeuta sp.
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