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W a n n e e r de boomen bezocht worden door een plaag, als
vreterij van rupsen, dan vreezen sommige boschbouwers, dat
zij zelf een evenwichtsverstoring in de natuur hebben veroorzaakt.
Gaarne wil ik hun een weinig moed en berusting inspreken.
W i j nemen een mathematisch gemiddelde in de insectenen vogelwereld als het normale, het voordeelige, of goede
aan, maar dat gemiddelde is niet hetzelfde als evenwicht.
Evenwicht is er, wanneer de natuur stil is. Volkomen stil
water is in evenwicht. Normaal is het water in beweging ;
het waterpeil is een gemiddelde. In de levende natuur is
beweging het normale.
Jaarlijks veranderen de aantallen, waarin dieren en planten in een bepaald gebied voorkomen. Dat behoeft geen nader
betoog ; wij weten het allen uit ervaring.
In 1936 hadden veel dennenbosschen te lijden van dennebladwesp-larven. Het viel op, dat het insect pleksgewijs overvloedig voorkwam. Zelfs in uitgestrekte eenvormige dennenopstanden komen de ernstige aantastingen bij plekken voor.
Het schijnt onlogisch, zulke plaatselijke oplevingen aan
verstoring van een zeker biologisch evenwicht toe te schrijven, vergelijkbaar met een toestand, dien men in Australië
heeft gekregen na het invoeren van konijnen. Veeleer is het
verschijnsel analoog met een golfbeweging. W i j nemen iets
als een interferentie-verschijnsel waar. Plaatselijk heeft het
insect wellicht goede kansen voor zijn ontwikkeling gehad.
Overvloed van voedsel kan de oorzaiak niet zijn geweest,
want die overvloed was er al tientallen van jaren. Een tegenslag in d e teelt van de parasieten kan het schadelijke insect
ten goede zijn gekomen. Dus dan wel verstoring van een
zeker evenwicht ? Neen, veeleer een duidelijk zichtbaar geworden interferentieverschijnsel, een merkwaardige golfbeweging, welke is samengesteld uit een aantal plaatselijke
factoren v a n klimatologischen en biologischen aard. Om op
de vergelijking met golven door te gaan : Ook stortzeeën en
grondzeeën ontstaan en vergaan plaatselijk.
W a n n e e r de parasieten — ditmaal wel door overvloed van
voedsel — zich sneller gaan vermenigvuldigen dan de schadelijke insecten, zal spoedig een einde komen aan de plaag.
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Voor het gemak bij het praten en waarnemen zegt men maar,
dat dan het evenwicht is hersteld. Geenszins is er evenwicht
ontstaan. D e minder door ons opgemerkte sluipwespen gaan
later bij horden den onvruchtbaren dood tegemoet.
De dennebladwesplarven kwamen in 1936 niet alleen opvallend voor op de Veluwe in de „dennenakkers", maar ook
in streken als Driebergen en Zeist, waar de grove den niet
overheerscht. Merk ook op, dat enkele dennen, die in eikenhakhout staan, werden kaalgegeten. Voor vrijstaande vliegdennen geldt hetzelfde. Vogels zijn noch in de dennenstreken,
noch in terreinen, waar loofhout domineert, te hulp gekomen.
Laatstgenoemde streken zijn rijk aan vogels.
Elke boomsoort kan lijden onder den aanval van insecten. Specifiek wordt de mate van de vreterij niet beïnvloed
door het aantal boomen van de aangetaste soort. Deze stelling wordt gesteund door de ervaringen met de rupsen van
den bastaardsatijnvlinder. Een laan van eiken op 't Loo was
enkele jaren geleden in den zomer door die rupsen kaalgevreten. D e eik is ter plaatse niet overheerschend. Dezelfde
soort rups was dat jaar schadelijk, zoowel in de duinen als
in Limburg in kleine eikenhakhoutbosschen en in de daarginds weinig verzorgde boomgaarden. Het aantal boomen
van de aangetaste soorten was in de getroffen streken klein
in vergelijking met de aantallen van andere boomsoorten.
In 1936 klaagde men op enkele plaatsen in Noord-Brabant
over het kaalvreten van lanen. Er werd niet bij vermeld,
welke rups het deed. D e aantasting was blijkbaar slechts
plaatselijk en niet gebonden aan een overheerschenden opstand. Daarop moet hier de nadruk worden gelegd.
Is in Nederland een boom meer verspreid en minder op
boomenakkers voorkomend dan de iep ? In overeenstemming
met de gangbare theorie van het behoud van biologisch evenwicht ^verkeert de iep in ideaal gezonde omstandigheden.
Vogels zijn er in zijn omgeving bij massa's. De sterfte onder
de iepen is in een groot gebied geconstateerd. Het schijnt
weinig aannemelijk, dat Graphium ulmi bijna plotseling in
dat groote gebied meer virulent is geworden. Waarschijnlijker
lijkt het, dat de iepespintkever een goede kans heeft gehad,
zich te vermenigvuldigen in een toenemend aantal, met graphium ulmi besmette, zieke of doode, boomen. Klimatologische
omstandigheden kunnen daarbij hebben geholpen. Kortom,
een aantal factoren kunnen ongunstig hebben samengewerkt.
Hoewel in d e omgeving van iepen steeds vogels voorkomen,
is de sterke verbreiding van de iepziekte niet gestuit. De
„boschpolitie" heeft haar „taak" slecht uitgevoerd. M.i. hebben de menschen zich in dit geval niets te verwijten.
Dr. T h . C. O u d e m a n s heeft op grond van tellingen
van insectensoorten, welke op verschillende loofhout- en
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naaldhoutboomen voorkomen, betoogd, dat de aanplant van
relatief veel dennen verwerpelijk is, omdat op dennen betrekkelijk weinig, op loofhout veel soorten voorkomen. In
zijn artikel: „Kunnen insectenplagen door de methode van
boschaanleg voorkomen w o r d e n ? " (Tijdschrift voor Entomologie 1932, deel L X X V , supplement blz, 223) verdedigt
hij de bekende stelling, dat de vogels de boschpolitie vormen,
en hij schrijft, dat men in het natuurbosch insectenplagen
als van nonvlinderrups, bastaardsatijnvlinderrups, dennenbladwesplarven, niet kent. De onaantastbaarheid van „natuurbosschen" voor insectenplagen schijnt bijzonder moeilijk te
constateeren. M a a r nu die „boschpolitie" !
In den zomer van 1936 was geen vogel te zien, die Lophyrus pini at. Duitsche waarnemers ontkennen, dat de larven
door vogels worden gegeten. In het najaar van 1936 bleken
trekvinken ze wel te eten. Misschien hadden ze ergen honger
en was ook dat verschijnsel plaatselijk. H o e heeft zich de
hier en daar talrijke boschpolitie gehouden tegenover Lophyrus, de bastaardsatijnrups en den iepenspintkever ? Terloops
komt ook nog de vraag op : Eten de vogels niet ook de parasieten, die bij het beteugelen van insectenplagen ons zoo
welkom zijn ? O p „Schovenhorst" kwam de reuzenschorskever „Dendroctonus micans op Picea orientalis voor ( N e derlandsch Boschbouw-Tijdschrift 1935, blz. 444),hoewel die
boom volstrekt niet in overmaat aanwezig was in den opstand. Het aantal vogels is daar zeker niet onvoldoende.
De conclusie van Dr. O u d e m a n s , volgens welke dennenbosschen aan insectenplagen blootstaan, omdat er weinig
vogels in kunnen leven, schijnt wetenschappelijk onhoudbaar.
De aantastingen van den iep en van Picea orientalis wettigen de opstelling van de hypothese, dat aantastingen als
een loopend vuur door gemengde en ijle opstanden gaan,
omdat de schadelijke insecten voortdurend aan de vervolging door parasieten ontkomen. In een eenvormigen opstand
heeft het parasietenleger meer kans zich snel te vermenigvuldigen.
In elk bosch is een, erbij passend, gemiddeld insecten- en
vogelleven. Dat gemiddelde houdt stand, omdat het bosch
vijftig, honderd jaren, of langer, blijft bestaan. Zulk een
flora en fauna behooren bij elkander. Elke soort beleeft zijn
tijden van voorspoed en moeilijkheden onder den invloed
van velerlei factoren, Rust, „evenwicht", is er nooit. Alles
is in evolutie en in schommeling. Het bestaan van eenvormige
opstanden gedurende honderd jaar en langer en de overweging, dat vele dieren, die zulke bosschen bewonen, in dien
tijd honderd, tweehonderd generaties beleven, moeten ons
voorzichtigheid leeren bij de beslissing over de ontoelaatbaarheid van zulke bosschen. Specifiek zijn zulke opstanden blijkbaar niet kwetsbaarder voor insectenplagen dan individuen
in gemengde bosschen.
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O p zichzelf is "dat geen reden om van menging af te zien.
Een eenvormig dennenbosch kan branden. T r e e d t een insectenplaag op, dan kan het totale verlies groot zijn. Een
goed beheerder van een vermogen zet niet alles op één kaart.
Bodemverbetering is geen dwaas streven, al wordt er wat
veel over gepraat en nagepraat. Over die kwesties gaat deze
beschouwing niet. D e bij insectenplagen waargenomen verschijnselen dwingen tot de conclusies, dat eenvormigheid van
bossche'n de plagen niet uitlokt, dat de planters van die
bosschen niet het verwijt mag treffen evenwichtsverstoringen
te hebben veroorzaakt.

