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Aantastingen door insekten en mijten in bossen en andere
houtopstanden in 1973
Infestations by Insects and mites in forests and other woody
growths in 1973
D. Doom
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem

In dit jaaroverzicht worden wederom de gegevens
over insekten- en mijtenaantastingen verwerkt, die
uit de Jaarlijkse enquête onder beheerders van bossen, van gemeentelijke plantsoenendiensten, e.d.
zijn verkregen. Bovendien wordt in de tabellen 1 en 2
een aantal bast- en houtkeversoorten opgenomen,
welke zich in de door de orkanen van 13 november
1972 en van 2 april 1973 gevelde en gebroken naaldbomen hebben ontwikkeld. Deze insektesoorten zijn
meteen + aangegeven.
Ten aanzien van de dennescheerder (Tomicus piniperda L.) is de schade, die door een 60-tal bosbeheerders in diverse bosgebieden in het najaar van
1973 aan de staande beplanting werd getaxeerd, per
provincie in tabel 2 samengevat. Dank zij de getroffen voorzorgsmaatregelen bleek de algemeen verwachte plaag wel mee te vallen. Van slechts enkele
boswachterijen meende men dat het aantal gevallen
loten ernstige, van andere daarentegen weinig betekenis had.
Van de zich in stormhout ontwikkelende houtkevers
valt op dat de kleine dennehoutkever (Gnathotrichus materiarius Fitch) - een in 1965 nieuwe soort
voor Nederland - op verscheidene plaatsen in grotere
aantallen voorkwam dan de gestreepte
dennehoutkever (Xyloterus lineatus Oliv.). Zijn verbreidingsgebied, tot dusver beperkt tot de provincies
Gelderland en Utrecht, strekte zich nu verder uit,
met name naar Noord-Brabant, Overijsel en naar het
zuidelijk deel van Drente.
De plaag van de rupsen van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.) in Noord-Brabant en
midden-Limburg handhaafde zich onverminderd in de
haardgebieden. In de omgeving van woonkernen
werden op verscheidene plaatsen bestrijdingsmaatregelen toegepast met preparaten van Bacillus thuringiens'is en met de weinig giftige Chemische produkten Gardona en Nexion. De resultaten van deze
middelen werden algemeen als gunstig beschouwd.
Overigens schijnt het insekt zich thans ook benoorden de rivieren te gaan uitbreiden. Zeer geringe
aantallen "winternesten werden reeds tot aan de lijn
Ede-Zutfen-Almelo waargenomen.
Verschijnt tevens als RIN mededeling nr. 103.
foto's: Rijksinstituut voor Natuurbeheer.

Summary
As usual most data for this annual survey of insect and mite pests in forests and other woody
growths were supplied by persons located in different parts of the country and mostly professionally interested in the health of their crops. The data
are summarized in tables 1 and 2. The insect species marked with -f were found in coniferous trees
felled by the gales of November 13, 1972 and of
April 2, 1973.
Damage by the pine shoot-beetle, Tomicus piniperda L., known as the most dangerous insect in pine
stands after gale disasters, was less serious than
expected. This was mainly due to precautional measures.
The American timber beetle, Gnathotrichus materiarius Fitch, new to the Netherlands in 1965, now
appeared in larger numbers than the common pinhole
borer Xyloterus lineatus Oliv. in certain areas. Its
range, first limited to the provinces of Guelders and
Utrecht, now extends to the provinces of NoordBrabant, Overijsel and Drente.
The outbreaks of the brown-tail moth, Euproctis
chrysorrhoea L., in our southern provinces, which
started in 1968, continued at the same level. In some
inhabited areas control measures were carried out
with preparations of Bacillus thuringiensis and the
chemicals Gardona and Nexion. The latter are relatively harmless to human beings. The results with
all these products were reported as satisfactory.

In de tekst worden de plaatsen van aantasting van
de van belang geachte insektesoorten nade'r gespecificeerd. De in het stormhout aangetroffen soorten
worden zonder bijzonderheden in de tabellen vermeld omdat ze later in een apart artikel zullen worden behandeld.
Aan allen, die hun medewerking hebben verleend,
betuigen we gaarne dank. Voor de namen van de
insekten is de nomenclatuur gebruikt van Brakman (2)
en van Doom (3), voor die van de houtgewassen
is Boom (1) geraadpleegd.
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Kleine derinehoutkever (Gnathotrichus materiarlus) ware
grootte: 3 mm.

Aantastingsbeeld kleine dennehoutkever (Gnathotrichus
materiarius) aan dennestam.

Kevers (Coleoptera)

pemeer, Assen, Eerbeek, Hummelo, Kampen, Alblasserwaard, een aantal plaatsen in Noord-Brabant, in
de plantsoenen van Amsterdam en Den Haag.

Beukespringkever (Orchestes fagi L.)
matig: plaatselijk in de provincie Utrecht, o.a. bij
Leersum.
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.)
matig: bij Wisch en Ruurlo en in de boswachterijen
Heerde, Chaam en D o r s t
Wilgesnuitkever (Cryptorrhynchus lapati L )
ernstig: plaatselijk in Oostelijk Flevoland (Reve-Abbertbos) aan populier en aan wilg;
matig: aan tweejarige 'Dorskamp' bij Boxtel.
Bladsnuitkevers (Phyllobius sp. of Lochmaea sp.)
ernstig: kaalvreterij van berken in het Leenderbos
(N.Br.).
Elzehaan (Ag el ast! ca alni L )
ernstig: kaalvreterij van elzen te Breda, Enschede,
Delden en Vlagtwedde;
matig: Oostelijk Flevoland, Noordoostpolder, Sap.
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Wilgehanen (Phyllodecta sp. en Plagiodera versicolor Laich.)
ernstig: kaalvreterij van wilgen bij Vlagtwedde en in
Oostelijk Flevoland;
matig: aan balsempopulieren bij Liempde, Eerbeek,
Gorssel, Weert en Zuidbroek.
Heidekever (Lochmaea suturalis Thoms.)
ernstig: Mookerheide en plaatselijk in Drente;
matig: bij Wisch, S t Anthonis en in de Campinase
Heide bij Boxtel.
Sneeuwbalhaan (Pyrrhalta viburni Payk.)
ernstig: in plantsoenen te Sappenneer, Arnhem en
Schiedam;
matig: in Amsterdam en op de Hoge Veluwe.
Grote populiereboktor (Saperda carcharias L.)
matig: plaatselijk in Noord-Brabant en bij Bennekom
(Nergena).

lepespintkevers (Scolytus sp.)
matig: bij Kampen en Goes.
Grote sparrebastkever
matig: bij Hoeven;

(Dendroctonus micans Kug.)

lun ikever (Amphimallon solstitialis L.)
[matig: omgeving Haamstede.
Vlinders (Lepidoptera)
Thujamineermot (Argyresthia thuiella Pack.)
ernstig: aan thujahagen te Putte, Schayk en 's-Hertogenbosch
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Lar/ksmot (Coleophora laricella Hb.)
-matig: bij Bakkeveen, Steenwijk, 's-Heererïberg en
tin de boswachterij Dorst.
Groene eikebladrolier (Tortrix viridana L.)
ernstig: bij Ravenswoud, Raalte, Vlodrop en Posterholt;
matig: bij Bakkeveen en Winterswijk
Popuiierescheutboor-der (Gypsonoma aceriana Dup.)
matig: vooral aan balsempopulieren bij Eerbeek en
aan tweejarige 'Löns' bij Maastricht.
Dennelotrups (Rhyacionia buoliana Schiff.)
matig: aan Pinus mugo bij Sappemeer.
Spfnse/motten (Yponomeuta sp.)
ernstig: aan kardinaalshoed en vogelkers in de Donkere Duinen bij Den Helder;
matig: aan beplantingen op de begraafplaatsen te
Amsterdam, voorts in het plantsoen te Den Haag
en aan beplantingen langs de Zuid Willemsvaart tussen Veghel en 's-Hertogenbosch.
Wilgeboutrups (Cossus cossus L.)
ernstig: aan populier, els en eik bij Gouda en Rotstergaast;
matig: aan populieren plaatselijk in Zuid-Holland,
in het Land van Maas en Waal en bij 's-Hertogenbosch; aan wilgen in de Donkere Duinen (Den Helder).
Satijnvlinder (Leucoma salicis L.)
ernstig: kaalvreterij van populieren bij Scheemda,
Bant, Bennekom, 's-Hertogeribosch, Heusden, plaatselijk in Oostelijk Flevoland en langs de weg naar
Goes bij de provinciale grens;
matig: omgeving Best, plaatselijk in de Noordoostpolder en bij Weert.
Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.)
ernstig: zeer vele concentraties (zie Overzicht 1972)
in Noord-Brabant en midden-Limburg; in Gelderland -

bij Didam Heusden, Niftrlk, beplantingen te Rotterdam, Schiedam en op Rottummerplaat;
matig: aan beplantingen te Den Haag, Haarlem en
op Terschelling.
Plakker (Lymantria dispar L.)
ernstig: uitbreiding van de plaag in het natuurreservaat De Grote Peel tot ca. 80 ha; voorts bij Ospel
en Nederweert;
matig: tussen Baexem en Weert.
Ringelrups (Malacosoma neustria L.)
ernstig: te Haarlem en plaatselijk in Oostelijk Flevoland;
matig: in plantsoenen te Breda, Eindhoven, Schiedam en Amsterdam.
Groene wilgespinner (Earias chlorana L.)
matig: aan griendwilgen in Oostelijk Flevoland.
Donsvlinder (Porthesia similis Fuessl.)
ernstig: aan meidoorn te Vlaardingen.
Ge/e heideborstei (Orgyia ericae Germ.)
ernstig: kaalvraat van de heide bij St. Anthonis.
Horzelvlinder (Sesia apiformis Cl.)
ernstig: te Amsterdam aan populieren in de Zamenhofstraat en op de begraafplaats Westergaarde.
Populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis Rott.)
matig: in de oorspronkelijke haarden met balsempopulieren in Oostelijk Flevoland.
Kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.)
ernstig: kaalvraat van populieren bij Gemonde (Boxtel) en Hermalen (bij St. Oedenrode);
matig: aan essen en meidoorn, resp. bij Best en in
Oostelijk Flevoland.
Blad- en galwespen (Hymenoptera)
Lindebladwesp (Caliroa annulipes KI.)
ernstig: te Den Haag, Breda en Haaren (N.Br.);
matig: te Haarlem, Assen, 's-Hertogenbosch en St.
Oedenrode.
Sparrebladwesp (Pristiphora abietina Chr.)
matig: in de boswachterij Austerlitz en langs de weg
Anlo-Schipborg (Dr.).
Ligusterbladwesp (Macrophya punctum-album L.)
matig: aan essen bij Biervliet.
Eikelensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum L.)
massaal: gehele Veluwe, Utrechtse heuvelrug en
plaatselijk in noord-Limburg.
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Galmuggen (Cecidomyidae)

Wantsen (Heteroptera)

Rozetgalmug (Rhabdophaga rosaria H. Lw.) en Wilgetopgalmug (Rhabdophaga terminalis H. Lw.)
matig: aan grieridwilgen in Oostelijk Flevoland.

Denneschorswants (Aradus cinnamomeus Panz.)
ernstig: aan grovedennen in de boswachterij St.
Anthonis;
matig: aan grovedennen op de Veluwe, bijvoorbeeld
in de boswachterijen Kootwijk en Harskamp.

Blad- en schildluizen (Homoptera)

Mijten (Acari)

Groene sparreluis (Elatobium abietinum Wik.)
ernstig: aan sitkasparren in de Braakmanpolder, bij
Woensel, Leende en Valkenswaard;
matig: aan sitkaspar te Eindhoven, aan fijnspar te
Bilthoven en aan Picea omorika te Ede.

Sparrespintmijt (Oligonychus ununguis iac.)
ernstig: aan Picea pungens bij Vlodrop,
matig: aan Picea sp. bij Assen.

Lindebladluis (Eucallipterus tiliae L.)
ernstig: te Amsterdam
matig: te Den Haag en Kampen.

Lindespintmijt (Eotetranychus telarius L.)
ernstig: bij Luykgestel, Oirschot en Amsterdam,
matig: in het stadsplantsoen te Den Haag.

Dromedarïs/i/fs (Tuberolachnus salignus Gm.)
ernstig: aan griendwilgen in Oostelijk Flevoland.

Literatuur

Sparappelgalluis (Sacchiphantes abietis L.)
ernstig: aan jorrge fijnsparren bij Ellecom.
Douglaswolluis (Gilletteella cooleyi Gill.)
matig: bij Raalte, Boxtel en in de boswachterij Appelscha aan douglas en te Bilthoven aan sitkaspar.
Gewone dopluis (Eulecanium corni Bché)
ernstig: aan linde en lijsterbes te Amsterdam;
matig: aan lijsterbes in de Donkere Duinen.
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Tabel 1. De In 1973 schadelijk opgetreden Insekten en mijten, gerangschikt naar het beschadigde gewas
Table 1. The insect and mite pests of 1973, grouped according to their host plants
na al dho ut/contfers

aangetast door/attacked by

Abies grandis Lindl.

+Xyloterus lineatus Oliv.

Crataegus sp.

Larix leptolepis Gord.

+ Hylurgops palllatus Gyllh.
-f Orthotomicus laricis F.
+ Orthotomicus suturalis Gyllh.
+ Xyloterus lineatus Oliv.
Coleophora laricella Hb.

Yponomeuta padella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Porthesia similis Fuessl.
Operophtera brumata L.

Euonymus europaea L.

Picea sp.

Curculio abietis L.
Strophosomus sp.
Dendroctonus micans Kug.
4-Dryocoetes autographus
Rtzb.
+ Hylastes cunicularius Er.
+ lps typographus L.
+ Pltyogenes chalcographus L.
+Xyloterus lineatus Oliv.
Pristiphora abletina Chr.
Elatoblum abletlnum Wik.
Gilletteella cooleyi Gill.
Sacchiphantes abietis L.
Ollgonychus ununguis Jac.

Yponomeuta cognatella Hb.
Euproctis chrysorrhoea L.

Fagus sylvatica L.

Orchestes fagi L.
Cryptococcus fagi Bärenspr.

Fraxinus excelsior L.

Operophtera brumata L.
Macrophya punctum-album L.

Hippophae rhamnoides L.

Euproctis chrysorrhoea L.

Populus sp.

Cryptorrhynchus lapathi L.
Phyllodecta sp.
Saperda carcharias L.
Paraleucoptera sinuella Rtti.
Gypsonoma aceriana Dup.
Cossus cossus L.
Leucoma salicis L.
Lymantria dispar L.
Sclapteron tabanlformis Rott.
Sesia apiformis Cl.
Operophtera brumata L.
Phloeomyzus redelei HRL.

Prunus sp.

Yponomeuta evonymella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.

Quercus sp.

Amphimallon solstitialis L.
Tortrix viridana L.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Lymantria dispar L.
Operophtera brumata L.
Neuroterus quercusbaccarum L.

Salix sp.

Cryptorrhynchus lapathi L.
Phyllodecta sp.
Earias chlorana L.
Cossus cossus L.
Rhabdophaga rosaria H.Lw.
Rhabdophaga terminalis H.Lw.
Tuberolachnus salignus Gm.

Sorbus aucuparia L.

Euproctis chrysorrhoea L.
Operophtera brumata L.
Eulecanium corni Bché.

Tilla europaea L.

Caliroa annulipes Kl.
Eucallipterus tiliae L.
Eulecanium cornl Bché.
Eotetranychus telarius L.

Ulmus sp.

Scolytus sp.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Phalera bucephala L.

Viburnum opulus L.

Pyrrhalta vlburni Payk.

Pirius sp.

Pseudotsuga menziesii Fr.

Thuja occidentali9 L,

Curculio abietis L.
Pissodes notatus F.
+ Gnathotrichus materiarius
Fitch
Hylastes ater Payk.
+ Hylurgops palliatus Gyllh.
+ !ps sexdentatus Boern.
+ Orthotomicus laricis F.
+ Pityogenes bidentatus Hbst.
+Tomicus minor Htg.
+Tomicus piniperda L.
-f Xyloterus lineatus Oliv.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Thecodiplosis brachyntera
Schwägr.
Aradus cinnamomeus Panz.
Curculio abietis L.
+Gnathotrichus materiarius
Fitch
+Xyloterus lineatus Oliv.
+HyIecoetus dermestoides L.
Gilletteella cooleyi Gill.
Argyresthia thuiella Pack.

loofhoutJbroadleaved trees
Alnus glutinosa Vill.

Agelastica alni L.
Cossus cossus L.

Betula sp.

Phyllobius sp.
Euproctis chrysorrhoea L.
Lymantria dispar L.
Croesus septentrionalls L.
Lochmaea suturalis Thorns.
Orgyta ericae Germ.

Calluna vulgaris Hull.
Cotoneaster sp.

Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria U.

+ In stormhout gevonden insektesoorten J Insect species found in storm-damaged wood
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Tabel 2. De graad van aantasting in de verschillende provincies
Table 2. The degree of infestation in the different provinces
A:

ernstige aantasting (waaronder kaalvreterij)
heavy infestation (among which complete defoliation)
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
matige aantasting
moderate infestation
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
lichte aantasting
//ghf infestation
idem, doch plaatselijk
ditto, but local

a:
B:
b:
C:
C:

insektensoort/Jnsecf species

provi nc i eslprovinces

"Oc
J2
wO
lt

Coleoptera
Cryptorrhynchus lapathl L.
Curcullo abietis L
Orchestes fagl L.
Phylloblus sp.
Pissodes notatus F.
Strophosomus sp.
Agelastlca alni L.
Lochmaea suturalis Thoms.
Pyllodecta sp.
Pyrrhalta vlburni Payk.
Dendroctonus micans Kug.
+ Dryocoetes aptographus Ratz.
-f Gnathotrichus materiarius Fitch
Hylastes ater Payk.
+ Hylastes cunicularius Er.
+ Hylurgops palliatus Gyllh.
+ Ips sexdentatus Boern.
+ Ips typographus L.
-4- Orthotomicus lanicis F.
+Orthotomicus suturalis Gyllh.
+ Pityogenes bidentatus Hbst.
+ Pityogenes chalcographus L.
Scolytus sp.
+Tomicus minor Htg.
+Tomicus piniperda L.
+Xyloterus Hneatus Oliv.
Saperda carchanfas L.
+ Hylecoetus dermestoides L.
Amphimallon solstltialis L.
Lepidoptera
Argyresthia thuiella Pack.
Coleophora laricella Hb.
Paraleucoptera slnuella Rtti.
Gypsonoma aceriana Dup.
Rhyaclonia buoliana Schiff.
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Limburg

b

X

a
b
b

a

Ab
ab
bc
bc
a

a
b
a

c
b

b

a
c

b

b

b
c

ab

ac

abc
c
b

b
b

Diptera
Rhabdophaga roearia H.Lw.
Rhabdophaga terminal!s H.Lw.
Thecodiplosis brachyntara Schwagr.
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b
B

b

b
b
c
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c

c
b

b
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a
c
ac

a

b
ac

ab

b
c
b

bc
ab
c

Heteroptera
Aradus cinnamomeus Panz.
Mljten/M/fes
(Acari)
Eotetranychus telarius L.
Olichonychus ununguis Jac.

b
b
ab
a
a

Hymenoptera
Caliroa annulipes Kl.
Croesus septentrionalis L.
Diprion sp.
Macrophya punctum-album L.
Pristiphora abletlna Chr.
Neuroterus quercusbaccarum L.

Homoptera
Elatobium abietinum Wlk.
Eucaflïpterus tiliae L.
Phloeomyzus redelei HRL.
Tuberolachnus salignus Gm.
Gilletteella cooleyl GUI.
Sacchiphantes abietis L.
Eulecanium corni Bché.
Cryptococcus fagl Barenspr.

abc
b

N

_<5
ö

N.-Brabant

b

T3
C

Zeeland

ac

"w

N.-Holland

c

'—s

"0w5

Utrecht

<
>0
O

Gelderland 2)

abc

Drente

Tortrix viridana L.
Yponomeuta sp.
Cossus cossus L.
Earias chlorana L.
Euproctis chrysorrhoea L,
Leucoma salicis L.
Lymantria dispar L.
Malacosoma neustria L.
Orgyia ericae Germ.
Phalera bucephala L.
Porthesia similis Fuessl.
Sciapteron tabanifonmis Rott.
Sesla apiformis Cl.
Operophtera bru mata L.

Groningen

provincies!provinces

Friesland

insektensoort//nsecr species

a

bC

a
b

b

a
a

') inch Noordoostpolder
inch Oostelijk Flevoland
+ In stormhout gevonden insektesoorten//nsect species found in storm-damaged wood
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