Aantastingen door insekten en mijten in bossen en andere
houtopstanden 1970
Infestations by insects and mites in forests and other
woody growths 1970
D. Doom
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem

Zoals gebruikelijk zijn de gegevens van dit jaaroverzicht in hoofdzaak weer afkomstig van de leden
van onze Waarnemersorganisatie. Waarnemingen
van onze eigen medewerkers 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.
Voor de namen van insekten en mijten is de nomenclatuur van het eerste deel van "Bosbescherming"
(1) gevolgd, terwijl voor de namen der houtgewassen geraadpleegd is "Nederlandse dendrologie,
flora der cultuurgewassen" (2).
Slechts de aantastingen van ernstige aard en die
van matige betekenis worden in de tekst nader toegelicht.
Kevers (Coleoptera)
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.) matig:
in jonge cultures van groveden en douglas over geheel Overijsel verspreid; voorts bij Stiphout en in
de boswachterijen St. Anthonis en Appelscha.
Beukespringkever (Orchesies fagi L.) ernstig: bij
Eelde. matig: in de Utrechtse heuvelrug bij Austerlitz (bij Zeist) en Woudenberg.
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Elzespring kever (Orchestes alni L.) matig: op Texel
en bij Berkhout en Midwoud in Noord-Holland.

^Grijze dennesnuitkever (Brachyderes f'ncanus L.)
matig: in de boswachterijen Ommen, Haarle en Hardenberg.
Denneknopsnuitkevers (Strophosomus sp.) matig:
aan douglas en aan de Weymouthden in de boswachterij Haarle.
Groene bladsnuitkevers (Phyilobius sp.) ernstig:
kaalvreterij van berken in de Strabregtse heide.
Grote populiereboktor (Saperda carcharias L.) ernstig: in een populierewegbeplanting bij Winssen.
matig: in dito beplantingen bij Jutphaas, Geffen,
Duiven en in de Noordoostpolder.

Summary
The available data on infestations by forest insects
and mites in 1970 are summarized in tables 1 and 2.
The most noteworthy infestations are the following:
1 The larch case-bearer (Coleophora laricella Hb.)
which was still of little importance in 1969, came
to an explosion in almost all the older larch plantations in the Netherlands. As a rule the younger
stands remained free from infestation.
2

Caterpillars of the browntail moth

(Euproctis

chrysorrhoea L.) mainly defoliated oaks in roadside
plantings at various places in the province of NorthBrabant. In certain parts of the towns of Eindhoven, Helmond and Rotterdam the insect was a nuisance because of its abundance on ornamentals in
parks and private gardens.
3 One and two-year old poplar slips in a few
nurseries and plantations in the province of Zeeland and in the polder "Oostelijk Flevoland" suffered much damage by the caterpillars of the clear
underwing (Sciapteron tabaniformis Rott.).
4 745 poplar trees along a road in the province of
Zeeland had to be felled. They had been so badly
damaged by the goat moth (Cossus cossus L.) that
there was a risk they would be blown down by
strong winds. All infestations were at the bases of
the stems, where the caterpillars had entered
through wounds made by mowing machines.
Wilgehaan (Phyllodecta sp.) ernstig: aan populieren
in het gebied Europoort en aan een griend bij
Doornebroek (Gem. Raalte). matig: aan wilgen plaatselijk in de Betuwe en bij Haaren (N. Br.).
Elzehaan (Agelastica alni L.) ernstig: aan elzen in
de boswachterij Norg bij Veenhuizen en in de boswachterijen St. Anthonis en Wieringermeer tevens
aan berk. matig: in de Noordoostpolderen in Oostelijk Flevoland, voorts bij Eerbeek, Doetinchem, Vianen en bij Erica (Dr.).
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Gallen van douglaswolluis aan sitkaspar.

!
j
'
.

Douglaswolluis en larven*.

Hikemineermot (Jischeria ekebladella Bjerk. syn. T.
complanella Hb.) ernstig: bij Chaam en bij Lottum.

Viburnumhaan (Galerucella viburni Payk.) ernstig:
in het stadsplantsoen te Delft, matig: in Arnhem en
op de Hoge Veluwe.

Lariksmot (Coleophora laricelia Hb.) ernstig: in de
provincies Drente, Gelderland en plaatselijk in
Overijsel, voorts in de boswachte rij en St. Anthonis
en Appelscha, matig: in het overgrote deel van
Overijsel, in de boswachterij Sellingen en voorts bij
Lieshout, Laren (Gld.) en 's-Heerenberg.

Gele wilgebladkever (Lochmaea capreae L.) ernstig:
kaalvreterij van berken in het Leenderbos (N. Br.).
Eike aard vlo {Haltica quercetorum Foudr.) ernstig:
kaalvreterij van jonge eiken bij Meyel, Haarle en
Maasbracht. matig: bij Linne en in Gaasterland.
Dennenscheerder (Tomicus piniperda L.) ernstig:
bij Lonneker, Appelscha, Hilvarenbeek, Oldenzaal
en plaatselijk in de boswachterij Schoorl. matig: in
de provincies Noord-Brabant en Overijsel, bij Noordwijk en in de boswachterijen Garderen en Ameland.
Vlinders (Lepidoptera)
Populieremineermot (Phyltocnistis suffusella Zeli.)
matig: aan de balsempopuliereklonen 'Androscoggin'
en 'Oxford' bij Ell (Gem. Hunsel).

*) Foto's: RIN.
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Populierescheutboorder en -knoprups (Gypsonoma
sp.) ernstig: bij Zevenaar aan Populus trichocarpa x
deltoides. matig: in een populiereproefveld bij Eerbeek.
Groene eikebladroller (Tortrix viridana L.) matig: in
de provincie Overijsel o.a. bij Vroomshoop.
Rododendronbladroller (Batodes angustiorana Haw.)
matig: aan Taxus in het Amsterdamse Bos.
Elzebiadroller (Epinotia'sordidana Hb.) matig: in de
jonge elzenbeplantingen rond het Veerse Meer; de
aantasting heeft zich t.o.v. 1969 qua oppervlakte
uitgebreid.
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Dennelotrups (Rhyacionia buoliana Schiff.) matig:
aan Pinus sylvestris en P. contorta bij Hardenberg
en aan jonge grovedennen bij Beekbergen.
Spinselmotten {Yponomeuta sp.) ernstig: aan kardinaalshoed bij Boxtel, Ommen en Den Helder, aan
vogelkers in De Donkere Duinen, het DeelerWoud
en bij Ommen en tenslotte in meidoornbeplantingen
te Schiedam en Amsterdam, matig: aan meidoorn te
Eindhoven en aan wilg bij Blokzijl.
Populieregiasvlinder (Sciapteron

tabaniformis

Cl.)

ernstig: in kwekerijen bij Rilland en Best en in een
jonge beplanting bij Veere. matig: in een kwekerij
en in enkele beplantingen in Oostelijk Flevoland.
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Galmuggen (Diptera)
Kleine beukebladgalmug (Hartigiola annulipes Htg.)
matig: aan beuken in de gehele provincie Gelderland en bij Austerlitz (Gem. Zeist).
Blad- en schildluizen (Hemiptera)
Groene sparreluis (E/atob/um ab/ef/'num Wik.) ernstig: aan fijnspar bij Venlo en aan sitkaspar bij
Bergeijk. matig: plaatselijk in Overijsel en bij Amsterdam.
Lindebladluis fEuca///pterus tiiiae L.) massaal: op de
linden te Vlaardingen en te Delft.

Aardrupsen (Scotia sp.) matig: in potcultuur van
Juniperus bij Horst (N. Br.).

Elzebladluis (Pterocallis alni Deg.)* massaal: op de
elzen langs het Veerse Meer.

Bastaardsatijnvlinder (Euproctis

Sparretakluizen (Cfnara sp.) matig: op Picea te Amsterdam.

chrysorrhoea

L.)

ernstig: Noord-Brabant, in het bijzonder in Eindhoven-noord, bij Geffen, Wouw, Weert, de eiken
langs de weg 's-Hertogenbosch-Vlijmen; in Limburg
bij Linne-Echt, voorts in Rotterdam en in Hoek van
Holland aan allerlei gewassen en op Terschelling
aan duindoorn, matig: aan allerlei gewassen in Helmond, aan Sorbus in Schiedam en aan duindoorn
tussen Koudekerke en Vlissingen.
Satijnvlinder (Leucoma salicis L.) ernstig: populieren in het Reve en Abbertbos [Oostelijk Flevoland);
de aantasting werd eind mei bestreden, matig: populieren langs de Rijksweg bij Scheemda.
Ringel rups (Ma/acosoma neustria L.) ernstig: aan
de iepen te Amsterdam, aan meidoorn bij Lelystad
en aan allerlei houtsoorten te Eindhoven, matig: aan
de populieren in de omgeving van Lelystad.
Plakker (Lymantria dispar L.) matig: aan eiken en
esdoorn bij Baexem.
Wilgehoutrups (Cossus cossus L.) ernstig: in een
populierewegbeplanting bij Sommelsdijk; er moesten 745 exemplaren wegens gevaar voor windbreuk
worden geveld, matig: in populieren bij Gouda,
Vlaardingen en Schiedam.
Bonte bessevlinder (Abraxas grossulariata L.) ernstig: aan Ribes alpinum te Venlo.
Bladwespen (Hymenoptera)
Dennebladwesp (Diprion pini L.) matig: aan verspreide grovedennen in de Ospelse Peel en in het
Nuilerveld bij Wijster.
* Det. dr. D. Hille Ris Lambers, bladluisonderzoek TNO.

Weymouthwollüis; de dikkere schorsdelen worden niet aangetast.
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Mijten (Acari)
Sparrespintmijt (Olichonychus ununguis Jac.) matig:
aan fijnsparren in de boswachterij Staphorst.
Lindespintmijt (Eotetranychus telarius L.) ernstig: aan
linden in straatbeplantingen van Amsterdam.
Literatuur
1 Doom, D. Schadelijke bosinsekten. Bosbescherming 1, uitg. Pudoc Wagenlngen (33-161), 1969.
2 Boom, B. K. Nederlandse Dendrologie, Flora
Cultuurgewassen, 1965.

Wollige beukestamtuis.

Populieregalluizen fPemph/gus sp.) massaal: gallen
op de bladstelen van de Italiaanse populier in
stadsplantsoenen en particuliere tuinen in Haarlem,
Voorschoten, Leiden, Amstelveen, matig: in Lopikerkapel.
Weymouthwolluis (Pineus strobi Htg.) massaal: bijna
geheel wit "bepoederde" stammen van weymouthdennen op De Hoge Veluwe en in de boswachterij
St. Anthonis waargenomen.
Douglaswolluis (G///ettee//a cooSeyi Gill.) massaal:
aan douglassparren op het landgoed De Eese (Ov.).
matig: plaatselijk in Overtjsel en in Noord-Brabant.
Wollige beukestamluis (Cryptococcus fagi Bärenspr.) matig: op enkele beuken in de Hoge Veluwe
en bij Laren (Gld.).
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Tabel 1 De in 1970 schadelijk opgetreden Insekten en
mijten, gerangschikt naar het beschadigde gewas.
Table

1

according

The insect and mite pests of 1970, grouped
to their host

plants.

plantesoort(plant species

aangetast door/attacked by

Pinus sylvestris L.

Curculio abietis L.
Brachyderes incanus L.
Tomicus piniperda L.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Dlprlon pini L.
Tomicus piniperda L.
Ernobius nlgrlnus Sturm
Dioryctria abietella Schiff.
Tomicus piniperda L.
Strophosomus sp.
Pineus strobi Htg.
Dendroctonus micans L.
Elatobium abietinum Wik.
Clnara sp.

Pinus nigra Arn. van
maritima Metv.
Pinus nigra Arn. var. nigra
Pinus strobus L.
Picea sp.

I
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Fraxinus excelsior L.
Ulmus sp.
Crataegus sp.
Sorbus aucuparia L.
Euonymus europaea L.
Prunus padus L.
Hippophae rhamnoides L.
Ilex aquifolium L.
Viburnum opulus L.
Ribes alpinum L.

Cossus cossus L.
Lymantria dispar L.
Malacosoma neustria L.
Yponomeuta sp.
Malacosoma neustria L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Yponomeuta cognatella Hb.
Yponomeuta evonymella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Phytomyza ilicis Curt.
Galerucella viburni Payk.
Abraxas grossulariata L.

Oligonychus ununguis Jac.
Pseudotsuga menziesii Franco Curculio abietis L.
Strophosomus sp.
Gilletteella cooleyi Gill.
Coleophora laricella Hb.
Larix leptolepis Gord.
Batodes angustiorana Hw.
Taxus baccata L
Phytoptus psilaspis Nal.
Scotia sp.
Juniperus communis L.
Saperda carcharias L.
Populus sp.
Phyllodecta sp.
Phyllocni8tis suffusella ZII.
Gypsonoma sp.
Cossus cossus L.
Sciapteron tabaniformis Rott.
Sesla apiformis Cl.
Leucoma salicis L.
Malacosoma neustria L.
Pemphigus sp.
Phyllodecta sp.
Salix sp.
Yponomeuta rorella Hb.
Cossus cossus L.
Haltîca quercetorum Foudr.
Quercus robur L.
Tischeria ekebladella Bjerk.
Tortrix virïdana L.
Malacosoma neustria L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Lymantria dispar L.
Orchestes fagi L.
Fagus sylvatica L.
Mikiola fagi Htg.
Hartigiola annulipes Htg.
Phyllaphis fagi L.
Cryptococcus fagi Bârenspr.
Orchestes alni L.
Alnus glutinosa Gärtn.
Agelastica alnl L.
Epinotia sordidana Hb.
Cossus cossus L.
Pterocatlis alni Deg.
Phyllobius sp.
Betula sp.
Agetastica alni L.
Lochmaea capreae L.
Eucallipterus tiliae L.
Tilia europaea L
Eotetranychus telarius L.
Lymantria dispar L.
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Tabel 2

De graad van aantasting in de verschillende provincies.

Table

The degree

A:
a:
B:
b:
C:
c:

2

of Infestation

in the different

ernstige aantasting (waaronder kaalvreterij)

heavy

infestation

(among

idem, doch plaatselijk
d/tto, but local
matige aantasting

moderate

which complete

defoliation)

Infestation

idem, doch plaatselijk

ditto, but local

lichte aantasting
Z/ght Infestation

idem, doch plaatselijk

ditto, but local

insektesoort//nsecf spec/es

provincies/prov/nces

T3
C

ffl

.S
'l.

Li.

Curculio abietfs L.
Orchestes fagi L.
Orchestes alni L.
Brachyderes incanus L.
Strophosomus sp.
Phyllobius 8p.
Saperda carcharias L.
Phyllodecta sp.
Agelastica alni L.
Galerucella viburni Payk.
Lochmaea capreae L.
Haltica quercetorum Foudr.
Tomicus piniperda L.
Dendroctonus micans L.
Xyloterus lineatus Oliv.
Emobius nigrinus Sturm
Tischeria ekebladella Bjerk.
PhyllocnEstis suffusella ZU.
Coleophora larlcella Hb.
Tortrix viridana L.
Gypsonoma sp.
Batodes angustiorana Hw.
Epinotia sordidana Hb.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Dioryctria abietella Schiff.
Yponomeuta sp.
Cossus cossus L.
Scotia sp.
Sclapteron tabaniformis Rott.
Sesia apiformis Cl.
Leucoma salicis L.
Mafacosoma neustria L.
Euproctls chrysorrhoea L.
Lymantria dispar L
Abraxas grossulariata L.
Dlprlon pini L
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Phytomyza ilicis Curt.
Mikiola fagl Htg.
Hartiglola annulipes Htg.
Elatoblum abietinum Wik.
EucalJipterus tiliae L.
Pterocallis alni Deg.
Phyllaphis fagl L.
Cinaria sp.
Pemphigus sp.
Pineus strobi Htg.
Gilletteeiia cooleyi Gill.
Cryptococcus fagi Barenspr.
Phytoptus pailaspls Nal.
Ollgonychus ununguis Jac.
Eotetranychus telarius L.
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* incl. Noordoostpolder
** incJ. Oostelijk Flevoland

Resultaten van het natuurbeschermingsjaar 1970
Hoewel nog niet alle activiteiten in het kader rond
de actie N70 beëindigd zijn, is het bepaald niet te
vroeg voor een korte nabeschouwing over het
natuurbeschermingsjaar 1970, dat tot het verleden
behoort. Om te beginnen is duidelijk gebleken, dat
dit natuurbeschermingsjaar ruimere horizonten had
dan die van het klassieke begrip van de eigenlijke
natuurbescherming. Dit bleek reeds direct bij de
plechtigheden te Straatsburg, waar diverse sprekers de relatie mens-milieu in alle aspecten centraal
stelden. De milieuverontreiniging met alle zichtbare
en onzichtbare gevolgen voor mens en natuur,
benevens het wat vage begrip leefbaarheid, hebben
de Europese burger waarschijnlijk het meest aangesproken. Heiaas was het niet moeilijk dit thema
te steunen met een stroom van actueel bewijsmateriaal. Ook in Nederland wat dat betreft geen
gebrek: eind 1970, begin 1971 zorgden o.a. de vissterfte in de Maas en de smeerpijp te Groningen
wel voor de nodige publiciteit. Ook de Amer-olie
op de golven had niet dat spreekwoordelijke effect
in kringen van milieubeschermers. Een regelmatige
confrontatie met nieuwe gevallen van milieubederf
wijst duidelijk op een structureel verkeerde situatie.
Daarbij zijn het vrijwel alleen de spectaculaire incidenten, die het publiek schokken; de veel gecompliceerder en verontrustender "langzame" processen
van milieuverarming en -bederf dringen veel moeilijker
door.
Het is duidelijk dat een verantwoord milieubeheer
niet in een handomdraai kan worden verkregen. De
vermenging van o.a. politieke, financieel-economische, sociale en ethische belangen, sommige op
internationaal niveau, bemoeilijken een snelle oplossing van de zich opstapelende problemen. Men
begint overigens wel te wennen aan de gedachte,
dat er "iets" gedaan moet worden. Bepaalde industrieën zijn reeds jaren bezig hun afvalstoffenproble-

men grondig te onderzoeken. De vraag is alleen
of we de verantwoordelijkheid op de juiste wijze
kunnen plaatsen en wie betaalt? De financiële gevolgen van de te nemen maatregelen in het kader van
de nieuwe wetgevingen (bijv. de wetten op de
water- en luchtverontreiniging) zullen niet uitblijven.
Behoefden we ons tot nu toe slechts om een deel
van de processen te bekommeren uit bijv. de huishouding, het transport, de landbouw en de industrie,
we zullen nu de gehele keten van opbouw en afbraak voor onze rekening moeten nemen, zonder
roofbouw te plegen op de natuurlijke welvaartsbronnen, zonder milieubederf op grote schaal te veroorzaken. Belangrijke bedragen zullen gemoeid zijn
met onderzoek, voorlichting en effectuering.
De invloed, die het natuurbeschermingsjaar heeft
gehad op de natuurbescherming in engere zin, is
m.i. voornamelijk gelegen in een grotere bekendheid
en de meerdere goodwill, die voor dit werk is verkregen. Dit kan van belang zijn voor de ter beschikking stelling van gelden, nodig voor aankoop en beheer van natuurterreinen. Ook bestuurlijk is er van
een verandering in mentaliteit sprake. De natuurbescherming heeft een zekere en belangrijke inspraak verkregen wanneer het gaat om zaken als
bijv. energievoorziening, wegenaanleg, planologie en
ruimtelijke ordening. Dit lag tien tot twintig jaar geleden wel even anders.
Reeds gaan er stemmen op voor de instelling van
een ministerie voor milieubeheer, maar daarmede
zou tegelijkertijd het gevaar ontstaan, dat de verantwoordelijkheid voor deze zaken door andere ministeries, die toch dagelijks met milieuzaken geconfronteerd worden, op één zetel zouden worden afgewenteld. In elk geval is er stof tot discussie genoeg.
Laten we het natuurbeschermingsjaar als een impuls
zien, die een goede start voor de jaren zeventig betekent.
C. J. Stefels

111

I

