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BESTRIJDING V A N D E N D E N N E N S C H E E R D E R IN O N S L A N D
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Volgens de boschwët 1922 art. 5 is hét tusschen 15 Mei en 1 Augustus
verboden ongeschild naaldhout in óf nabij de bosschën te laten liggen.
Deze bepaling is gemaakt oni den dennenscheerder in zijn voortplanting
te belemmeren. Om deze reden is het gewenscht vangstammen te leggen,
die eveneens voor 15 Mei moeten'worden geschild. "
De laatste jaren is, in verband met het zeer talrijke optreden van den _
dennenscheerder, de. wenschelijkheid naar voren gekomen om na 15 Mei
opnieuw vangstammen te leggen. Het is n.1. gebleken, dat een deel der
volwassen dennenscheerders meer dan een legsel per jaar produceert, één
in Maart of April en daarna nog een later in het seizoenï De na 15 Mei
gelegde vangstammen stellen ons in de gelegenheid deze latere legsels
te vernietigen. Legt men deze vangstammen niet, dan bestaat de kans,
dat de latere legsels worden afgezet op plaatsen, die onopgemerkt blijven en waar dus vernietiging van het broed onmogelijk is.
In 1946 is het leggen van vangstammen na 15 Mei mogelijk gemaakt
doordat ontheffing is verleend van het verbod, bedoeld in bovengenoemd
wetsartikel. Deze ontheffing gold alleen voor vangstammen. W i j mogen
er op vertrouwen, dat ook dit jaar deze ontheffing zal worden verleend.
Zij zal echter waarschijnlijk pas ingaan op 15 juni.*) In de periode tusschen 15 Mei en 15 Juni zal het dus in elk geval strafbaar'zijn om ongeschild naaldhout te laten liggen en tusschen 15 Juni en 1 Augustus zal
men alleen vangstammen eeriigen tijd ongeschild mogen laten:
De tijd, gedurende welke men deze vangstammen veilig ongeschild kan
laten liggen bedraagt 4 weken. In den zomer ontwikkelen de larven zich
sneller dan in het voorjaar. W a c h t men te lang met schillen, dan verlaten
de dennenscheerders als volwassen kevers den stam en heeft men dit
schadelijke gedierte gekweekt in plaats van het të verniëtigen.
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*) Noot. Intusschen is de desbetreffende bepaling afgekomen. (Zie bldz. 152.)

