BOSBESCHERMING

Aantastingen van douglashout door bast- en
houtkevers in 1965 op de Veluwe waargenomen
[453]

«

•

INFESTATIONS OF DOUGLAS FIR BY BARK AND WOOD BORING
COLEOPTERA IN THE VELUWE (PROV. OF GUELDERS) IN 1965
-

D. DOOM

(Itbon, Arnhem)

SUMMARY

Stumps and felled stems of Douglas fir in certain localities of the Veluwe
were found to be infested by various Coleoptera in July J965. The most
numerous species were: Gnathotrichus materiarius Fitch, Hylecoetus dermestöides L. and Xyloterus domesticus L. The first mentioned had never been
foünd in this country so far. The last named was only known to attack
deciduous trees in bad condition.
Special mention should be made of an infestation by Dendroctonus micans
Kug. of a living Douglas fir near Hoenderlo.
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Douglasstammen laat men vaak nog lang ongeschild in het bos liggen
nadat zij 's winters zijn geveld. Tot dusver was hiervan noch voor het bos
noch voor de houtverwerkende industrie nadeel gebleken. In ieder geval
waren er geen gevaren aan verbonden als voor dennehout zou hebben gegolden bij een behandeling op deze wijze, met name een onherroepelijk
massaal optreden van de dennescheerder. Evenmin als vart dit insekt is m.i.
voor doügias zulk een risico te verwachten van andere insektesoorten met
primaire betekenis die in bast en hout broeden.
Zo was ook de waargenomen schade die houtkevers op enkele plaatsen
van de Veluwe in 1965 aan douglas deden, slechts van secundaire aard en
uitsluitend in technisch opzicht van betekenis. Zij heeft zich voorgedaan
doordat de bijzonder regenrijke lente en zomer een optimale conditie schiep
voor een bepaalde groep insekten, de Ambrosia-kevers, om zich massaal te
ontwikkelen. Deze aantasting openbaart zich in een laagje wit boormeel op
de grond rondom de stam. De Ambrosia-kevers zijn houtkevers die zich
— de larven inbegrepen — voeden met Ambrosia-schimmels (Monilia spp.)
die in hun gangensysteem tot ontwikkeling komen. Zij kunnen zich slechts
handhaven of vermeerderen wanneer het hout aan bepaalde voorwaarden
voldoet: de desbetreffende bomen moeten dood zijn of kwijnen, dan wel
in ander opzicht gebrekkig zijn, en de vochtigheid moet een bepaalde graad
hebben bereikt. Vooral dit laatste is van essentiële betekenis omdat de schim-
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Aantasting van een geschild douglasstamstuk, voornamelijk veroorzaakt door
Hylecoetus dermestoides L.

mei alleen kan gedijen als het milieu vochtig is. De gangetjes dringen tot
10 cm diep in het hout. Zij kunnen enkelvoudig blijven, dan wel zich geweivormig vertakken. Vaak volgen zij over bepaalde afstanden een jaarring.
Het is duidelijk dat een belangrijk deel van het werkhout hierdoor in kwaliteit achteruit gaat. Celluloseverwerkende fabrieken nemen het door dergelijke
insekten aangetaste hout niet aan omdat het celluloseprodukt verkleurt door
de inmiddels zwart geworden schimmellaag die zich in de gangetjes heeft
ontwikkeld.
De insektensoorten die op de Veluwe plaatselijk douglasstammen hebben
aangetast, zullen wij in volgorde van belangrijkheid, d.w.z. naar de aantallen
per soort, hieronder nader bespreken. Ten aanzien van de slechts in kleine
aantallen gevonden soorten volstaan we met ze te noemen.
Soorten
1. Hylecoetus dermestoides L. (Lymexylonidae)
In juli vonden we bij Vaassen en Garderen larven van deze soort massaal
in het hout en ook in de stobben van gevelde douglasstammen. De geelbruine
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of zwarte, tot 2 cm lange kever heeft een slechts zeer kort leven (ongeveer
drie dagen) en vliegt in april of mei. De eieren worden dan in schorsspleten
van kwijnende loof- of naaldbomen gelegd. De larven verschijnen na een
paar weken en maken gangen die 25 cm lengte kunnen hebben en soms diep
in het hout dringen. Aan hun vorm zijn deze larven gemakkelijk herkenbaar:
een gevorkte „staart", een eerste borstsegment waarvan een deel dorsaal
over de kop reikt als een monnikskap, en drie paar borstpoten.
De larven in het hout van de in de winter 1964/1965 gevelde stammen en
de stobben waren 5-8 mm lang en die in stobben van de velling 1963/1964
reeds 15-18 mm. Dit betekent dat de ontwikkelingscyclus van dit insekt
minstens twee jaren duurt.
2. Gnathotrichus materiarius Fitch (Scolytidae)
Deze soort trad in een gevelde douglasstam bij Vaassen zodanig massaal
op, dat zich in juli rondom de stam een laag wit boormeel verzamelde. Voor
zover .de ons ter beschikking staande gegevens gaan, werd dit insekt nog
niet eerder in Nederland vermeld. Prof. dr K. E. Schedl, scolytidenspecialist
in Oostenrijk, aan wie wij het insekt ter determinatie toezonden, schreef ons
dat het een uit Amerika geïmporteerde soort betrof, die in Europa slechts in
Frankrijk (Fontainebleau) bekend was. Uit een schrijven van P. J. Brakman,
die wij materiaal voor zijn collectie hadden toegezonden, citeren we:
„Deze soort was reeds in 1933 in Frankrijk (Seine-Inf.) in 1 exemplaar
gevonden; in 1948 in groot aantal teruggevonden in Seine-et-Oise, 100 km
van de oorspronkelijke vindplaats. Op grond daarvan beschouwt Balachowsky
de soort er als ingeburgerd. Mij uit België, Duitsland, Engeland en Scandinavische landen nog niet bekend."
Dat we eensklaps in ons land op één plaats met een groot aantal van deze
soort te doen hebben gehad, zou m,i. aldus kunnen worden verklaard dat
zij voordien in dit gebied al aanwezig is geweest, maar dan in zo kleine aantallen dat de aantasting en bij gevolg ook het insekt aan de waarneming zijn
ontsnapt. Mede een reden voor deze veronderstelling is de mededeling van
de houtvester in het betrokken gebied dat men alleen uit eigen kwekerijen
het plantmateriaal betrok.
3. Xyloterus domesticus L. (Scolytidae)
Deze in Nederland algemeen voorkomende soort was uit de literatuur
slechts bekend van gestorven loofbomen, bijvoorbeeld beuk en eik. Dat wij
de soort in grote aantallen in douglashout bij Garderen aantroffen, moet dus
als een uitbreiding van haar sortiment aan voedselplanten worden gezien.
De kever, die 3 mm lang is en geelbruine dekschilden heeft, vliegt in maart/
april en nogmaals in juli, zodat er waarschijnlijk twee generaties per jaar
zijn.
Van de in kleine aantallen gevonden scolytiden die in combinatie met de
hierboven genoemde soorten in douglasstammen werden aangetroffen, noemen we:
' a. Xyloterus Uneatus Oliv., een nauw aan X. domesticus L. verwante soort,
bij Garderen en Putten;
'
b. Xyleborus saxeseni Ratz., bij Garderen;
c. Anisandrus dispar F., bij Garderen, Putten en Vaassen;
d. Dryocoetes autographus Ratz., bij Garderen.
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Vermeldenswaard is tenslotte dat we in mei in een opstand van fijnspar
en douglas bij Hoenderlo in een stam van de laatstgenoemde houtsoort een
aantasting vonden door de sparreb astkever, Dendroctonus micans Kug. Op
de plaats van aantasting vonden we een kever en een tweetal poppen. Voor
zover bekend, is dit het eerste geval waarin douglas door deze soort wordt
aangetast.
Maatregelen ter voorkoming van aantasting door houtkevers
1. de stammen onmiddellijk na de veiling uit het bos afvoeren en verwerken,
of
2. de stammen uiterlijk in februari schillen en vervolgens naar open plekken
verplaatsen, opdat zon en wind het uitdrogingsproces kunnen versnellen.
Hierdoor toch wordt het hout zodanig uitgedroogd, dat de schimmel zich
niet of gebrekkig kan ontwikkelen, of
3. de stammen in februari bij wijze van proef bespuiten met 1000 g DDT
50 % -f- 300 ml hechter op 100 1 water, of met 500 ml endosulfan +
minerale olie (Thiodan M.O.) op 100 1 water.
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