Boekbespreking
Nef, L.; F. Janssens, 1982. De schadelijke popullerinsekten In België en West-Europa. Centrum
voor Bosbiologisch Onderzoek, B-3600 Genk. Ca. 150
p. 85 fig. Prijs: BF 300 + BF 60 verzendkosten.
Niet iedereen realiseert zich hoe groot het tekort aan
hout en houtprodukten in Europa is. De waarde van de
invoer van dit materiaal en afgeleiden komt in België
evenals in Nederland, na de invoer van aardolie op de
tweede plaats. In België wordt nauwelijks de helft van
het houtverbruik zelf geproduceerd (in Nederland is
dat nog belangrijk minder, nl. 10%) - opmerkelijk is
daarbij dat in ons buurland de populiereteelt voor ongeveer 12% aan de totale houtproduktie bijdraagt. Alle
reden dus om een handboek over de schadelijke insekten van deze houtsoort uit te geven, waarin niet alleen de meest schadelijke soorten zijn beschreven
maar ook een groot aantal minder schadelijke.
De belangrijkste hoofdstukken zijn:
- Het insekt, algemene begrippen: systematiek, algemene bouw, ontwikkelingscyclus, belangrijkste larvetypen, ecologie van de insekten.
- Algemeenheden over schade en bestrijdingsmethoden: schadetypen, gevolg van de schade, argumenten om de insekten bestrijding te verantwoorden, overzicht van de belangrijkste bestrijdingsmethoden, algemene gegevens over chemische insekticiden,
- Determinatietabellen: (a) op basis van de schade
en (b) op basis van het insekt.
- Het systematisch deel beschrijft van 29 verschillende genera 39 soorten: beschrijving van schade, belangrijkheid, verspreidingsareaal, waardplanten, beschrijving van het insekt, levenswijze, preventie en bestrijding.
Tenslote bevat het werk een bibliografie en een in-
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formatieblad, die populierenkwekers en -eigenaars
kunnen gebruiken om de schrijvers te informeren over
insektenaantastingen.
Het goed geïllustreerde boek, dat uitgegeven is in de
vorm van losse pagina's in een plastic band, heeft een
handzaam formaat (23 x 16 cm) en kan gemakkelijk
mee naar het veld genomen worden. Dankzij het losbladige systeem kunnen ook op eenvoudige wijze aanvullingen en correcties op enkele storende onvolmaaktheden aangebracht worden, die het boek bevat.
Zo wordt op pagina 3.3J6 als Nederlandse naam van
Phalera bucephala, de hermelijnvlinder gegeven, terwijl dit de wapendrager moet zijn; ook is de spelling
van de wetenschappelijke naam hier onjuist. Op dezelfde pagina, in de determinatietabel op basis van het
insekt, wordt onder 20.C. een onjuiste beschrijving van
de rups van de bastaardsatijn vlinder gegeven. Kennelijk is deze beschrijving met die van de daarvoorgenoemde plakker verward. Op pag. 4.3.S./2 is de vlinder
van de wilgehoutrups als kever aangeduid. Bij de behandeling van de Lymantriidae is aangegeven dat de
satijnvlinder vooral populieren van de sectie Aiegeiros
aantast (dit moet Aigeiros zijn) terwijl op pagina
4.3.11./1 vermeld wordt dat de plakker sinds 1960 ook
in Noord-Amerika voorkomt (dit moet sinds 1869 zijn).
In de index tenslotte, is de wetenschappelijke naam de
enige ingang die voor een bepaald insekt naar de tekst
verwijst, terwijl het voor populierekwekers waarschijnlijk handiger is om de Nederlandse benaming als ingang te gebruiken.
De bovengenoemde schoonheidsfouten doen echter
geen afbreuk aan het feit dat het boek voor populieretelers een nieuw gebied tot ontsluiting brengt. Dit wordt
in een heldere en functionele schrijftrant gedaan, waarbij de nodige nadruk wordt gelegd op milieuhygiëne en
de noodzakelijkheid van de selectie van resistente klonen.
P. Grijpma

