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door
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A . D. V o ü t e.
;
v
-{Biologisch Laboratorium „Hoenderloo").

-

N u de oorlog en de daardoor veroorzaakte chaotische toestanden weer tot het
verleden behooren, is ook voor de Nederlandsche boschbezitters de tijd gekomen om
na te gaan, wat met" onze bosschen moet geschieden, ten einde de geleden schade te
herstellen.
Groot zijn de veranderingen, welke onze bosschen gedurende den oorlog hebben
ondergaan. Werd aanvankelijk door het Staatsboschbeheer in hoofdzaak hout gevorderd uit bosschen, die slecht groeiden of waren verwaarloosd — en dergelijke bosschen
waren er veel in ons land — na korten tijd werden ook mooiere bosschen, waaronder
bosschen, die economisch bezien nog geruimen tijd hadden moeten doorgroeien, geveld.
O p de Veluwe en in vele andere deelen van ons land gaf Tiet Staatsboschbeheer
het bevel tot vellen of dunnen onzer bosschen over het algemeen met de grootst
mogelijke voorzichtigheid. Dit heeft echter niet kunnen beletten, dat in vele deelen'
van het land en ook op de Veluwe een groot aantal bosschen ernstig is mishandeld
door toedoen van diverse instanties en personen. Door de Duitsche overheid bovenal
is een groot aantal bosschen behandeld op een wijze, een volk met een Vboschbouwkiindige traditie onwaardig.
.
Het gevolg van een en ander is, dat ons Nederlandsche boschbezit zwaar gehavend
uit den strijd te voorschijn is gekomen en dat het dringend noodzakelijk is, dat het,
geleden verlies, wordt ingehaald door bebossching der kaalgeslagen stukken en door
het aanbrengen van een onderstand in de bosschen, welke daartoe in aanmerking
komen. In den loop van enkele jaren zullen groote oppervlakten moeten worden herbebosqjit. Vergeleken met voor den oorlog nullen dus de werkzaamheden in onze
bosschen voorloopig aanzienlijk in omvang toenemen.
Deze werkzaamheden zullen uit den aard der zaak moeten leiden tot een verhoogde
productiviteit van het bosch. V a n boschbouwdierkundig standpunt bezien wil dit
zeggen, dat er naar zal moeten worden gestreefd, de bosschen een zoo groot mogelijke
resistentie te geven tegen insectenplagen en plagen van anderen! aard en den boschgrond te voorzien van een fauna, die er toe medewerkt, dat de omzetting van het
strooisel zoo goed mogelijk geschiedt.
Het boschbouwdierkundige onderzoek is nog in geeneru deele afgesloten, maar toch
heeft het speurwerk van de laatste jaren ons inzicht in de betreffende problemen niet
onaanzienlijk verdiept. Mede in verband met het feit, dat binnenkort zooveel bosschen
zullen moeten worden aangelegd of bewerkt, meen ik daarom, dat het verantwoord
is enkele richtlijnen te geven voor het aanleggen en bewerken der bosschen op een
wijze, dat zij voldoen aan de voorwaarden, welke op het gebied der boschbouwdierkunde aan de bosschen mogen worden gesteld in verband met den tegenwoordig en
stand van onze wetenschap.
De te geven richtlijnen zullen in het kort worden gemotiveerd. Voor een uitvoeriger
motiveering moge worden verwezen naar eenlge artikelen, welke door mij hierover
zijn of zullen worden gepubliceerd en welke in de literatuurlijst zijn opgegeven.
Over den invloed van de fauna van den grond op de omzetting van het strooisel
is nog niet voldoende bekend om reeds thans richtlijnen dienaangaande te kunnen
opmaken, In de t toekomst hopen wij hiertoe eveneens in staat te kunnen zijn. Inzake
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dit onderwerp moge worden verwezen naar de artikelen van F r a n s e n , K o o r n n e e f en V o ü t e . De richtlijnen hebben dus uitsluitend betrekking op de resistentie
van de bosschen tegen insectenplagen. »
De kans op het optreden van insectenplagen neemt in het algemeen af met het
toenemen van den rijkdom der fauna. Een rijke fauna is een fauna met Vele diersoorten. Bevat een bosch vele diersoorten, dan moet men aannemen, dat het ook vele
dieren bevat. Dit .kan op de volgende wijze worden verklaard: Wanneer geen plaag
• optreedt, vindt men, in een grovedennenbosch ongeveer 1 gestreepte dennenrups op
2 are. Het aantal ruisen per boom is dus maar zeer gering. Voor de andere rupsen
van den groveden geldt hetzelfde. Wordt de plaats van een aantal grovedennen door
andere boomen ingenomen, dan mag men verwachten', dat het aantal grovedennenrupsen per ha berekend, over het algemeen iliet geringer wordt. Per boom vindt men
dan echter meer rupsen, echter nog steeds in een zoo gering aantaU dat van bescha- ,
diglng van de boomen geen sprake is. De andere boomen hebben eveneens hun rupsen,
voor welke dezelfde regels gelden als voor de rupsen' van den groveden.. Het aldus
gemengde bosch bevat dus meer soorteni van rupsen en tegelijkertijd meer individuen,
dan het zuivere grovedennenbosch.
s
Voor de meeste andere plantenvretende, insecten geldt in beginsel hetzelfde.
Ten koste van een gfooter aantal rupsen leeft een grooter aantal vijanden. Gaat
nu een der rupsensoorten tot eert massavermeerdering over, dan zullen, de polyphage
vijanden zich gaan specialiséeren op de betreffende soort en dus een belangrijke rem
vormen voor een verdere vermeerdering, Hoe meer polyphage vijanden aanwezig zijn,
des te sterker is deze rem. Dat het aantal vijanden afhankelijk is van het aantal
rupsen, dat permanent in het bosch verblijft, is duidelijk. O m deze reden is dus, zooals
boven reeds werd gezegd, in een bosch met vele soorten van rupsen (en andere
plantenbeschadigers) de kans op het optreden van een plaag 'geringer, dan in een
bosch met weinig rupsen.
"
In dit verband moge worden verwezen op de uitlating van O u d e m a n s , die
zegt, dat, wil men in eert bosch 'vele insectenetende vogels hebben, men niet slechts
moet zorgen voor water en nestgelegenheid, maar ook voor voldoende voedsel.
O u d e m a n s geeft hierbij een lijst van boomen met de aantallen insectensoorten,
die er op zijn/gevonden. Eik wordt door zeer vele soorten bewoond, om welke reden
deze boom door hem wordt aanbevolen. In het bovenstaande heb ik aangetoond, dat
een zuivere^ eikenopstand per ha niet meer eik-insecten behoeft te bevatten, dan een
gemengde, zoodat een opstand, bestaande uit eiken en andere boomsoorten (berken,
lijsterbes, hondshout enz.} rijker aan soorten/ en dus aan dieren zal zijn, dan een zuivere
eikenopstand.
De bron voor het voedsel der dieren wordt gevormd door de planten. Dieren behoeven slechts onder bepaalde omstandigheden, waarover later meer, te worden ingevoerd. Wanneer de voedselplanten aanwezig zijn, komen de daarbij behoorende
dieren vanzelf. Het is dus gewenscht, dat de beplanting gemengd is, opdat daardoor
ook de fauna rijk zal zijn aan soorten. Dit is in overeenstemming met de moderne
boschbotiwkundige opvattingen. Ook hier 'is men teruggekomen van de zuivere opstanden en streeft men opstanden, na, gemengd In soorten en leeftijd. Over de keuze
'van de te mengen houtsoorten en dén meest wenschelijken graad van menging dér
verschillende "gewassen is, wat de boschbouwdierkunde betreft, nog niet veel bekend.
Nader onderzoek zal ons hieromtrent nog veel kunnen; leeren.
Over één onderwérp kan echter reeds thans het een en ander worden gezegd:
wanneer men voor de verrijking van de flora een exotische plant gebruikt, waarop
geen of maar zeer weinig inheemsche dieren zijn overgegaan, dan werkt een dergelijke
plant niet mee tot het verrijken der fauna. Ja, wanneer een dergelijke plant de plaats
inneemt van een inheemsche plant, treedt een verarming der fauna op met alle gevolgen daarvan. Bovendien bestaat bij het aanplanten van een uitheemsche plant de
kans, dat er uitheemsche dieren op leven, die niet worden gegeten door onze inheemsche dieren zoodat zich een kleine levensgemeenschap op een dergelijk gewas kon
ontwikkelen, die los staat van de levensgemeenschap van het bosch en dus ook niet
dient ter verrijking hiervan.
.
,
Bij den aanleg van bosschen zal de keuze voor de hoofdboschsoort of -soorten
gewoonlijk plaats hebben op grond van direct-economische en niet van entomologische
overwegingen, tenzij een insect de aanplant van een bepaalde houtsoort onmogelijk
of al te riskant zou maken. Dit is b.v. het geval met Dreyfusia-luizen ten aanzien
van Abies Nordmanniana en in sommige streken in nog sterkere mate met Dendroc-
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tonus micans ten opzichte van den sitkaspar, tenzij voortdurend maatregelen ter be-"
strijding dezer plagen worden, genomen.
*
<
Evenwel kunnen bij den aanleg van bosschen, de menging van den hoofdopstand
met nevenhoutsoorten, en vooral de samenstelling van deni onderopstand bij het aanbrengen van dezen in reeds bestaand bosch, op zoodanige wijze plaats hebben, dat
een grootere stabiliteit der faunistische samenleving ontstaat. De kans om door insecten te worden beschadigd, wordt dan in beide gevallen, ook voor de hoofdhoutsoorten, zoowel in den toekomstigen als in den reeds aanwezigen, opstand, zoo gering
mogelijk. , ;
.
De samenstelling van de kruidenlaag kan bezwaarlijk rechtstreeks worden beinvloed
door het aanbrengen van bepaalde, voor de faunistische samenleving gunstige planten; zij is immers afhankelijk van het milieu.
. Iedere inheemsche plant, struik of boom heeft haar eigen inheemsche beschadigers.
Hoewel dit niet noodzakelijk is, mag toch in beginsel worden verwacht, —• ongetwijfeld,
wanneer het gaat om soorten, die tot eenzelfde bosch gemeenschap behooren — dat
al deze beschadigers in het gemengde bosch tot een verrijking der fauna en niet tot
het ontstaan van afzonderlijke. levensgemeenschappen zullen medewerken.
Echter vindt niet elke inheemsche plant, struik of boom op onze verschillende boschgronden haar of zijn levenseischen bevredigd. De vraag doet zich dan ook voor, welke
soorten in elk bijzonder geval voor menging in onze bosschen in aanmerking komen.'
De plantensocïologie leert ons, welke boschgemeenschappen van nature op onze
verschillende gronden thuïsbehooren. Afgezien van tfirect-economische overwegingen
komen derhalve ook uit boschdierkundig oogpunt in de eerste plaats de soorten in'
aanmerking, die deel uit maken van de op de betrokken groeiplaats van nature thuisbehoorende boschgemeenschap. Zij zullen dan niet alleen rechtstreeks bijdragen tot
verrijking van de fauna, maar ook indirect, door het geschikt maken van het milieu^
voor de daarin thuisbehoorende struik,- en kruidenlaag met hun kenmerkende fauna.
Wanneer de grond niet te ver is gedegenereerd, zullen' de meeste vertegenwoordigers
van de ter plaatse van nature thuisbehoorende bóscbgemeenschap daarop wel willen
groeien. Is hij echter sterk gedegeneerd, dan is de keuze van de bij te mengen soorten
beperkt en zullen, zonder voorafgaande verbetering van het milieu door boschbouwkundige maatregelen, —> althans voorloopig — slechts enkele dier soorten tot ontwikkeling worden gebracht.
I
Bij de keuze van houtsoort is men echter niet strikt beperkt tot de soorten, welke
tot een bepaalde boschgemeenschap behooren. Naar de ervaring leert, kan daarbij
dikwijls met goed gevolg gebruik worden gemaakt van viarieerende soorten — d.z.
soorten, die hun geslacht in verschillende floriatische of oecologische gebieden vertegenwoordigen — voor zoover deze verwant zijn aan inheemsche struiken of boomen
en de fauna van deze laatste daarop is overgegaan. Dit is b.v. het geval met Prunus
serotina, een exoot, verwant aan Prunus Padus van onze éikenhaagbeukenbosschen,
welke zich ook^in onze elkenberkenbosschen behoorlijk ontwikkelt. De gegevens wijzen
er op, dat aanplanten .van deze soort inderdaad een verrijking van het eikenberkenbosch
en zijn fauna beteekent.
\
Er komen in ons land nauwelijks gevallen voor, waarin geen der vertegenwoordigers
van onze minst eischende boschgemeenschap, bij den boschaanleg of bij het aanbrengen
van een onder opstand, willen groeien. Dit kan zich misschien voordoen bij de bebossching van de armste gedeelten onzer stuifzanden en bij de onderplanting van zuivere
grovedennenbosschen op deze gronden. Het is dan entomologisch volkomen verantwoord om zijn toevlucht te nemen tot exoten, zooals den Amerikaanschen eik, waarop
maar weinig inheemsche insecten zijn overgegaan. In dat geval toch verrijkt men hiermede de fauna van het bosch al is het slechts in geringe mate. Afgezien van zuiver
boschbouwkundige overwegingen, verdient het entomologisch de voorkeur zich tevreden tc stellen met min of meer kwijnende gewone eiken, lijsterbessen! of hondsboomen,
dan met beter groeiende, doch fauna-arme Amerikaansche eiken, vooral, daar deze
exoten de neiging hehben onze inheemsche soorten te verdringen.
Bij het inbrengen van gewassen in onze cultuurbosschen, is het ook van groot belang,
dat wordt rekening gehouden met de honing productie. Wespen, sluipwespen, bijen,
hommels en vele andere soorten van insecten leven gedurende hun geheele leven, of
wel alleen als imago uitsluitend of bij voorkeur van honing. Het ontbreken van deze
voedselbron, zij het ook maar gedurende bepaalde maanden van het jaar, kan Jus
een aanzienlijke verarming van de fauna tot gevolg hebben. Daar komt nog bij, dat
het hier in de eerste plaats soorten betreft, welke de planten zel^ niet aantasten en
veelal tot de „nuttige" dieren moeten worden gerekend. Zelfs moet met de mogelijkheid rekening worden gehouden om bepaalde bosschen voor bijenteelt geschikt en
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daardoor meer rendabel te maken door het aanbrengen van de gewenschte soorten
van honinggevende boomen of struiken langs de wegen of boschranden of in de onderopstand. '
Ten aanzien van hef aanleggen van bosschen en hef aanbrengen van een onder"
opstand kunnen uit boschbouty dier kundig oogpun dus de volgende richtlijnen worden
gegeven :
1. Men menge de bosschen met houtsoórten, van de ter plaatse thuis hoorende boschgemeenschap, eventueel aangevuld met andere inheernsche boomsoorten- Hier moet
niet slechts worden gedacht aan een regelmatige menging, maar ook aan het aanplanten
van deze boomen in den vorm van lanen. Bezien vanuit dit standpunt verdienen voor
laanbeplanting eiken en berken den voorkeur boven Amerikaansche eiken. Beuken
nemen een tusschenplaats In, Z i j treden van nature slechts op in enkele, weinig in
ons land voorkomende boschgemeenscHappen en zijn niet rijk aan diersoorten.
In verband met de verhoog ing van de honingrijkdom onzer bosschen moge de aandacht worden gevestigd op eschdoorn en linde, die beide tot de goede honingproducenten behooren. Een groot aantal linden op een behoorlijk vochthoudenden grond
levert vaak een groote honingdracht. O o k acacia honingt meestal goed. Deze exoot
wordt echter maar door zeer weinig diersoorten bewoond, zoodat hij, behalve door
zijn honingproductie; maar zeer weinig doet voor de faunistische verrijking van het
bosch. V a n entomlogisch standpunt bezien heeft deze boom dus als hulphoutsoort
weinig beteekenis.
2. Bi; het aanbrengen van een onderopstand zal men' met eenige voorzichtigheid te
werk moeten gaan. Een onderopstand, welke voor grond verzorgende doeleinden wordt
aangebracht en welke bestaat uit exoten is over hét algemeen van boschbouwdierkundig standpunt bezien, niet aan te raden. Inheernsche gewassen verdienen steeds
den voorkeur. Echter is het niet gewenscht een eenvormlgen onderopstand, b.v. van
inlandschen eik, aan te brengen. Men dient hem te mengen met de struiken van de
boschassociatie die op de betreffende groeiplaats thuis hoort. In de meeste bosschen
zullen dit zijn lijsterbes, hondshout (Rhamnus frangula) en om bovenvermelde redenen
Prunus serotina, al is deze plant ook een exoot. Een matige menging met andere
exoten als b.v. het krentenboompje (Amelanchier canadensis) behoeft van boschbouwdierkundig standpunt bezign niet verkeerd te zijn. Speciaal op het hondshout moge de
aandacht worden gevestigd ; dit boompje is een: van onze beste honingproducenten.
vooral op niet te droge "gronden of gedurende niet te droge weersomstandigheden.
Het bloeit tweemaal per zomer, zoodat van Juni tot Augustus honinggevende bloemen,
te vinden zijn.
•
Dat een behoorlijke onderopstand niet slechts in theorie maar ook in de praktijk
van belang is, bewijzen; de waarnemingen van E n g e l , volgens welke in de omgeving
van Berlijn de grovedennenbosschen met een onderopstand van eik niet door de spanrups werden kaalgevreten, terwijl dit bij de zuivere dennenbosschen wel het geval was.
3. O o k de kruidenlaag worde niet verwaarloosd. In onze productiebosschen wordt aan
de kruiden in den regel niet veel aandacht besteed. Meestal wordt de onderopstand
zoo dicht 'aangebracht en bij het opgroeien gehouden, dat de kruiden zich hieronder
niet kunnen ontwikkelen. Toch hebben ook deze kruiden hun beteekenis voor het verrijken van de boschfauna. Daarom is het van belang, dat wordt nagegaan, of wellicht
de onderopstanden minder dicht kunnen worden aangebracht, en vooral, dat zij later
zoodanig worden gedund, dat de kruiden zich kunnen handhaven. Insecten, die zich
op de kruiden ontwikkelen, hebben vaak dezelfde parasieten, als die der boomen.
4. Exoten brenge men slechts ter aanvulling van dë inheernsche gewassen in den
onderopstand. Z i j n zij om niet boschbouwdierkundigc redenen als onderopstand gewenscht, dan menge men ze met struikepi uit ons inheernsche bosch.
Samenvattend kunnen dus, uit een bóschbouwdierkundig oogpunt, de volgende regels
worden opgesteld: "
1. Men menge het productiebosch met boomen eii struiken van de boschgemeenschap,
die op de gegeven groeiplaats thuis* behoort, zoonoodfg aangevuld met viarieerende
soorten, desnoods exoten, zooals Prunus serotina, waarop elementen der inheernsche
fauna zijn overgegaan.
Uitdrukkelijk moet worden vastgesteld, dat het gebruik van exoten, welke niet vicarieeren, op grond van andere overwegingen) nuttig kan zijn (b.v. A m . eik voor diepe
doorworteling van den grond) ; dergelijke overwegingen vallen buiten het gebied der
' boschbouwdierkunde en worden daarom hier niet nader besproken.
2. Men bevordere Jiet gebruik van boomen eri struiken —• o.m. langs 'wegen en boschranden —• die als honingvoortbrengers gunstig zijn voor de voedselvoorziening der
fauna.

3. Men werke de ontwikkeling' van een kruidenlaag in de hand, door bij den aanleg
yan een onderopstand en althans bij het latere onderhout daarvan, voldoende licht
tot den grond te doen doordringen.
*
Voor het invoeren van dieren in onze bosschen behoeven dus over het algemeen
geen bijzondere maatregelen,1 te worden genomea. Een uitzondering vormen de roode
boschmiereit
,
'
'
I n vele bosschen zijn deze zoo nuttige leden1 van onze boschgemeenschap uitgeroeid,
in hoofdzaak door de ,,miereneierenrapers", die de poppen van de mieren verzamelen
als voedsel voor vogels en visschen. Dergelijke bosschen worden, op den duur natuurlijk
wel weer opnieuw door mieren bevolkt ; daar dit echter zeer langzaam geschiedt, is
het wel gewenscht een handje te helpen. I n het Biologisch Laboratorium „Hoenderloo" doen wij thans proeven met het bemieren der bosschen; W i j hopen hiermee binnen
afzienbaren tijd zoo ver te zijn, dat wij het bemieren der bosschen in het groot ter
hand kunnen nemen. Het tijdstip, -waarop de bosschen wörden bemierd valt gelukkig
niet samen met dat van het aanleggenu van het bosch of het aanbrengen van een
onderopstand ) met het geven van richtlijhen dienaangaande kan dan ook zonder gevaar worden gewacht totdat de; bedoelde proeven zijn afgesloten).
Zoodra het onderzoek 'het toelaat, zullen meer gedetailleerde richtlijnen worden
gegeven. W i j zijn van meening, dat het aanhouden van bovenvermelde richtlijnen
er reeds in belangrijke mate toe kunnen medewerken, dat onze bosschen, entomologisch
bezien, gezonder zullen worden.
'
,
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Deze werkkring, welke den functionaris volledig opeischt en

dienovereenkom-

stige bezoldiging biedt, zal deel uitmaken van het Secretariaat van voornoemde
Stichting te 's-Gravenhage en is terstond aanvaardbaar.
Aan boschbouwingenieurs met jurtdischen aanleg, dan wel juristen met agrarischen inslag zal — onder hen die zich aanmelden — allereerst aandacht
worden geschonken.
Uitsluitend schriftelijk zich te richten tot den Voorzitter der Commissie te
Maarn (U.), Huize ,,'t Stort".
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