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Aantastingen door insekten en mijten in bossen
en andere houtopstanden in 1971
D. Doom
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem

Evenals in de vorige jaaroverzichten zijn ook in dat var]
nu de gegevens verwerkt, welke ons door de leden van
onze Waarnemersorganisatie zijn verstrekt
Waarnemingen afkomstig van de entomologen van ons
instituut vullen deze gegevens aan. Aan hen, die hun
medewerking hebben verleend, betuigen we gaarne onze
dank. De tabellen 1 en 2 vatten de gegevens samen. In
tabel 1 worden de insekte- en mijtesoorten gerangschikt
naar het beschadigde gewas; tabel 2 geeft een overzicht
van de mate van beschadiging In de diverse provincies. In
de tekst worden tenslotte de aantastingsplaatsen van de
onderscheidenlijke beschadlgers, met uitzondering van de
zgn. lichte gevallen, nader gespecificeerd.
Het insekt dat sedert enige jaren in onze zuidelijke
provincie1? en met name in Noord-Brabant en Limburg
plagen veroorzaakt is de bastaardsatijnvlinder (Euproctis
chrysorrhoea). Ook langs de Noordzeekust kwam het
plaatselijk massaal op de duin- en meidoorns voor. Omdat
de met brandharen bezette rupsen door irritatie van de
huid jeuk en soms eczeem kunnen veroorzaken, werden
plaatselijk bestrijdingsacties uitgevoerd.
Het lariksmotje (Coleophora laricella) was in zuid- en
midden-Nederland van grotere betekenis dan bijvoorbeeld
in Drente. Daar was een duidelijke teruggang van de
populatie t.o.v. 1970 waargenomen.
Voor de namen van de insekten en mijten is — voor
zover ze daarin zijn vermeld - de nomenclatuur gebruikt
van het eerste deel van "Bosbescherming" (1); voor de
namen der houtgewassen is geraadpleegd "Nederlandse
dendrologie, flora der cultuurgewassen" (2).

Kevers (Coleoptera)
Eikel boord er (Balaninus glandfum Marsh.)
matig: bij Wageningen en bij Swalmen
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.)
matig: in de boswachterijen St. Anthonis, Sleenerzand en
Haarle.
Elzespringkever (Orchesles alnl L.)
matig: bij Mensingeweer, Midwoud en op Texel.
Kleine dennesnuitkever (Pissodes notatus F.)
ernstig: in de boswachterij Dorst. Mede als gevolg van
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de droogte stierven 17 ha, vierjarige Corsicaanse dennen,
matig: in de boswachterij Schoonloo.
Gegroefde lapsnuittor (Otiorrhynchus sulcatus F.)
ernstig: in een plantsoen met Taxus te Amsterdam.
Elzehaan (Agelastica alni L.)
ernstig: bij Vlagtwedde en Elsloo, voorts in
plantsoenen te Amsterdam, Amstelveen, Bilthoven en
Kampen.
matig: in de boswachterij Wreringermeer, In Oostelijk
Flevoland, bij Erica (Dr.) en in het stadsplantsoen te
Amersfoort.
Heidekever (Lochmaea suturalis Thoms.)
ernstig: in het Deelerwoud, het vliegveld Teriet, op de
Ugchelse Berg, bij Woudenberg en Elspeet en op het
landgoed Staveren bij Maarn.
Viburnumhaan (Galerucella viburni Payk.)
ernstig: in de beplantingen te Delft en op De Hoge
Vel uwe
matig: In het volkstuincomplex Over-Amstel te
Amsterdam.
i

Dennen scheerder (Tomicus plniperda L.)
ernstig: in het Kuinderbos en in de boswachterij
Schoorl.
matig: in de boswachterijen Appelscha, Ameland, St.
Anthonis, Haarle en Eerlerberg.
Grote sparrebastkever (Dendroctonus micans KI.)
matig: aan een drietal fijnsparren bij Garderen, ter
voorkoming van uitbreiding werden ze geveld.
Grote populiereboktor (Saperda carchris L.)
matig: in de wegbeplantingen bij Duiven, Bennekom en
Maasdriel.
Vlinders (Lepidoptera)
Lariksmot (Coleophora laricella Hb.)
ernstig: in de provincies Utrecht, Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg.
Imatig: in de boswachterij Gees (Dr.) en in de
landgoederen Rechteren en De Eese (bij Steenwijk).
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Popullerescheutboorder (Gypsonoma aceriana Dup.)
ernstig: In een populiereproefveld bij Eerbeek.
Groene eikebladroller (Tortrix viridana L.) en kleine
wintervlinder (Operophtera brumata L.)
ernstig: aan eiken bij Heemskerk, Denekamp, Rips,
tussen Slijk en Ewijk, bij Deventer, Heino, Dalfsen,
Hoonhorst en Zwolle. Bij St. Oedenrode en Gorsel werden
populieren ernstig door de wintervlinder beschadigd,
matig: in de provincies Overijsel en Gelderland, voorts bij
Castricum, Venlo, St. Anthonis en Alverna.
Dennelotrups (Rhyacionia buoliana Schift.)
ernstig: aan Pinus conforfa bij Hooghalen, Grubbenvorst
en St. Anthonis; aan Pinus nigra nigra bij St. Oedenrode
en aan P. sylvestris bij Grubbenvorst.
matig: in de boswachterij Kootwijk, het landgoed
Varenna bij Woudenberg en in de Braakmanpolder (Z.).
Acleris sparsana Den. & Schiff.
ernstig: aan meidoorn en Prunussoorten plaatselijk in
Oostelijk Flevoland.
Elzebiadroller (Epinotia sordidana Hb.)
ernstig: plaatselijk in Oostelijk Flevoland.

Bladgallen door perebloedluls aan veldiep
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Spinselmotten (Yponomeuta sp.)
ernstig: de aantastingen bij Duiven, Zevenaar, Hoonhorst,
Boxtel (De Grote Beemd) en in de stadsbeplantingen van
Amstelveen en Schiedam.
matig: in de stadsplantsoenen van Gouda, IJmuiden,
Haarlem, Amsterdam, Eindhoven en Heeswijk-Dinther.
Wilgehoutrups (Cossus cossus L.)
ernstig: bij Maasdriel en Rossum aan populieren en in
een straatbeplanting van Alnus spaethii te Gouda,
matig: in een straatbeplanting van berk en els te
Amstelveen, van populier te Vlaardingen en van
Amerikaanse eik bij Klijndijk (Dr.).
Populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis Rott.)
matig: plaatselijk aan jonge populierebeplantingen in
Oostelijk Flevoland.
Bastaardsatijn vlinder (Euproctis chrysorrhoea L.)
ernstig: vooral in eikenwegbeplantingen in Noord-Brabant
en Limburg met haarden bij Weert, Alverna, Geffen, Linne,
Echt, Sittard, Ittervoort, Susteren, Vlodrop, Herkenbosch
en Boxtel, voorts in de steden Breda en Eindhoven-noord.
In Zuid-Holland vooral in Rotterdam, Schiedam tot aan
Hoek van Holland; op duin- en meidoorn voornamelijk op

Aantasting door de gewone dopluls aan zomereik
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Aantasting door de grote sparrebastksvar aan fljnspar.

Als links, maar ontschorst.

Texel en Terschelling.

in Oostelijk Flevoland, tussen Didam en Beek en in
Amsterdam; hoofdzakelijk aan eiken bij Asten, Oirschot,
Oss en Rips.
matig: aan eiken tussen Deventer en Wesepe

Satijnvlinder (Leucoma sa/icis L.)
ernstig: in een wegbeplanting bij Zoetermeer (ca. 400 m
kaal langs rijksweg EB), bij Nergena (bij Bennekom, ca.
200 m kaal) en in een opstandje bij Nederweert.
matig: in het Roggebotsebos, voorts bij Hierden en bij
Linne.

Plakker (Lymantria dispar L)
ernstig: in de wegbeplanting bij Baexem (L.)
matig: aan de Zuid-Willemsvaart bij Helmond.

Ringelrups (Malacosoma neustria L.)
ernstig: aan allerlei loofbomen in Eindhoven, plaatselijk

Donsvlinder (Porthesia slmilis Fuessl.)
matig: de aantasting van meidoorn in Vlaardingen.
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Groen- en witbandvlinder (Campaea margaritata
matig: aan driejarige iepen bij Koedijk.

L.)

Bladwespen (Tenthredinidae)

Douglaswolluis (Giletteetla cooleyi Gill.)
erns'tig: aan douglassparren in de boswachterijen
Spokedam en Borger, voorts bij Swalmen en Hellenraad;
aan sitkaspar plaatselijk in Oostelijk Flevoland.
matig: in de boswachterij Bakkeveen en in dezuid-Veluwe.

Sparrebladwesp (Pristlphora abietina Chr.)
matig: aan fijnsparren in de boswachterijen Austerlitz en
Haarle.

"Witte vlieg" (Triateurodes vaporariorum Wesm.)
massaal: o.a. op jonge witgen bij Vlaardingen.

Lindebladwesp (Caliroa annulipes KI.)
ernstig: in de lindebeplantingen te Maastricht.

Wilgeschildluis (Chionaspis salicis L.)
massaal: aan populierestammen bij Wessem.

Vruchtboombladwesp ƒClairoa cerasi L.)
ernstig: aan meidoorns te Vlaardingen.

Mljten (Acari)

Vliegen en Muggen (Diptera)
Wilgehoutgalmug (Rhabdophaga saliciperda Duf.)
matig: in een kwekerij met Salix alba "Liempde" te
Amsterdam.
Cambiummineervlieg (Phytobia = Dendromyza sp.)
matig: aan balsempopulieren in het Roggebotsebos.
Blad- en Schildluizen (Hemiptera)

Literatuur
1 Doom, D. Schadelijke bosinsekten. Bosbescherming 1,
Pudoc, Wageningen (33-161) 1969.
2 Boom, B. K. Nederlandse dendrologie, flora der
cultuurgewassen, Veenman, Wageningen, 1965.
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Eikebladluis (Phylloxera sp.)
matig: aan eikenbepiantingen bij Wageningen.
Groene sparreluis (Eiatobium abfetfnum Wik.)
ernstig: aan sitkasparren in de boswachterijen Ameland,
Terschelling, Texel en Gieten, aan P/cea pungens bij
Venlo en Tegelen, tenslotte in een kwekerij van P.omorica
te Zeddam.
matig: in de boswachterijen Vlieland, Wieringermeer en
op het Floriade-terrein te Amsterdam.
Beukebladluis (Phyllaphis fagi L.)
ernstig: in de boswachterij Borger
matig: op de Hoge Veluwe.
Populieretakluis (Pterocomma popufeum Kalt.)
ernstig: aan tweejarige populieren bij Nederweert.
Lindebladluis (Eucaliipterus tiliae L.)
matig: in de lindebeplantingen te Kampen en Amsterdam.
Grote esdoornluis (Drepanosiphum platanoidis
ernstig: in wegbeplantingen te Amsterdam.

Lindespintmijt (Eotetranychus telarius L,)
ernstig: in de straatbeplantingen te Utrecht
matig: in straatbeplantingen van Amsterdam (werd
bestreden).

Schrk.)

Perebloedluis en lep-grasluis (Eriosoma sp.)
ernstig: aan veldiepen bij Duiven
matig: aan Ulmus hoilandica "Vegeta" te Den Haag.
Dennewolluis (Pineus pini L.)
massaal: bij Noordwolde, Spokedam, Belfeld en
Maalbroek.
matig: bij Grollo en Gieten.

Infestations by insects and mites in forests and other
woody growths in 1971
Like all previous surveys the present one contains the
data supplied to us by persons located in various parts of
the country and interested - mostly professionally - in the
health of forests and other woody growths, and who are
registered with this institute as regular "Observers".
These data were supplemented by chance observations by
various entomologists of this institute.
The data are summarized in tables 1 and 2. Table 1
shows the various insects and mites under the headings
of the species of trees and bushes which suffered damage
from them. Table 2 shows the degree of infestation by
insects and mites in the different provinces. In the text
the localities with heavy and medium infestations are
enumarated under the heading of the different insect and
mite species.
Of late years including 1971, the brown-tail moth
(Euproctis chrysorrhoea) occurred in outbreak numbers in
the provinces of Noord-Brabant and Limburg. Heavy
infestations of sea-buckthorn and hawthorn also occurred
localy in the dune-area. Because the hairs of the
caterpillars cause irritation of the skin and eczema,
control measures had to be taken especially in or near
inhabited areas.
Infestations by the larch case-bearer (Coleophora
lariceila) declined in the province of Drente this year, but
became worse in the middle and southern parts of the
Netherlands.
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Tabel 1.
Table 1.

De in 1971 schadelijk opgetreden insekten en mijten, gerangschikt naar het beschadigde gewas.
The insect and mite pests of 1971, grouped according to their host plants.

plantesoort/pfent species

aangetast dorn!attacked

Pinus sp.

Curculio abietis L.
Pissodes notatus F.
Brachyderesincanus L.
Tomicus piniperda L.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Pineus pini L.
Pineus strobi L,
Matsucoccus sp.

Picea sp.

by

Curcutio abietis L .
Brachyderes incanus L.
Dendroctonus micans Klug
Pristiphora äbietina Chr.
Elatobium abietinum Wik.
Cinera sp.

plantesoort(plant species

aangetast door/attacked

Alnus sp.

Orchestes alni L.
Agelastica aini L.
Epi.notia sordidana Hb.
Cossus cossus L.

UJmus sp.

Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Campaea margaritata L.
Eriosoma lanuginosum Htg.
Eriosoma ulmi L .

Fagus sylvatica L .

Mikiola fagi Htg.
Phyilaphis fagi L.

Tilia europaea L.

Malacosoma neustria L.
Caliroa annulipes K l .
Eucallipterus tilliae L.
Eotetranychus tetarius L.

Crataegus sp.

Acleris sparsana Den. & Schiff.
Yponomeuta padella malinella Z l l .
Malacosoma neustria L.
Porthesia similis Fuessl.
Euproctis chrysorrhoea L.
Caliroa cerasi L.

Betula sp.

Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.

Sorbus aucuparia L.

Yponomeuta sp.
Euproctis chrysorrhoea L.

V i b u r n u m opulus L.

Galerucella viburni Payk.
Euproctis chrysorrhoea L.

Acer pseudoplatanus L.

Drepanosiphum platanoidisSchrk.

Hippophae rhamnoides L.

Yponomeuta sp.
Euproctis chrysorrhoea L.

Euonymus europaea L.

Yponomeuta cognate!la Hb.

Prunus padus L.

Acleris sparsana Den. & Schiff.
Yponomeuta evonymella L.

Ilex aquifolium L.

Phytomyza ilicis Curt.

Calluna vulgaris L .

Lochmaea suturatis Thorns.

Gilletteella cooleyi Gill.
Pseudotsuga menziesii Franco Curculio abietis L.
Brachyderes incanus L.
Gilletteella cooleyi Gill.
Larix leptolepis Gord.

Curculio abietis L.
Brachyderesincanus L.
Coleophora laricellä Hb.

Taxus baccata L.

Otiorrhynchus sulcatus F.
Cecidophyopsis psilaspis Nal.

Quercus sp.

•
Populus sp.

Salix sp.
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Batanius glandium Mrsh.
Haltica quercetorum Foudr.
T o r t r i x viridana L.
Operophtera brumata L.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Lymantria dispar L.
Phylloxera sp.
Eulecanium corni Bchö.
Saperda carcharias L.
Gypsonoma aceriana Dup.
Operophtera brumata L.
Leucoma Salicis L.
Malacosoma neustria L.
Cossus cossus L.
Sciapteron tabaniformis Rott.
Phytobia sp. 1= Dendromyza)
Pterocomma populeum L .
Chionaspis salicis L.
Cryptorrhynchus lapathi L.
Leucoma salicis L.
Malacosoma neustria L.
Rhapdophaga saliciperda D u f .
Trialeurodes vaporariorum Westw.

by
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Tabel 2.
Tab Ie 2.
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De graad van aantasting in de verschillende provincies.
The degree of infestation in the different
provinces.

insektesoart/zniecf species

provincies iprovinces

O
Balaninus glandium Mrsh.
Curculio abietis L.
Orchestes aini L.
Pissodes notatus F.
Cryptorrhynchus lapathi L.
Otiorrhynchus sulcatus F.
Brachyderes incanus L.
Agelastica aini L.
Haltica quercetorum Foudr.
Lochmaea suturalisThoms.
Galerucella viburni Payk.
Tomicus piniperda L.
Dendroctonus micans Kl.
Saperda carcharias L.
Gypsonoma acsriana Dup.
Coleophora laricella Hb.
T o r t r i x viridana L . +
Operophtera bru mata L.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Acleris sparsana Den. & Schiff.
Epinotia sordidana Hb.
Yponomeuta sp.
Cossus cossus L.
Sciapteron tabanîformis Rott.
Euproctis chrysorrhoea L.
Leucoma salicis L.
Malacosoma neustria L.
Lymantria dispar L.
Porthesta similis Fuessl.
Campaea margaritata L.
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ernstige aantasting
(waaronder kaalvreterij)
heavy infestation
(among
which complete
defoliation)
a idem, doch plaatselijk
ditto, but local
matige aantasting
moderate
infestation
b idem, doch plaatselijk
ditto, but local
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c idem, doch plaatselijk
ditto, but local
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Phytomyza ilicisCurt.
Phytobiasp.
Rhabdophaga saliciperda D u f .
Mikiola fagi Htg.

Cinara sp.
Eriosoma sp.
Pineus pini L.
Pineus strobi L.
Gilletteella cooleyi Gill.
Trialeurodes vaporarîorum Wesm.

—
ö
I
Z

b
b

Pristiphora abietina Chr.
Caliroa annulipes Kl.
Caliroa cerasi L.

Phylloxera sp.
Elatobium abietinum Wik.
Phyllaphïs fagi L.
Pterocomma populeum Kltb.
Eucallipterus tiliae L.
Drepanosiphum platanoidis Schrk.

u
£
D

b

ab

ab

ab
a

abc

Chionaspis salicis L.
Matsucoccus sp.
Eulacanium corni Bché.
Mijten/ZW/fes
Eotetranychus telarius L .
Cecidophyopsis psilaspis Na!.
* Incl. Noordoostpolder
** incl. Oostelijk Flevoland
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