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Verschillende gegevens: Een zeer waardevolle aanwinst voor deze bossen
is de noot Juglans nigra. Dit is een snelgroeiende soort die weinig moeilijkheden veroorzaakt en in prachtige exemplaren te vinden is. Het onderste
stamstuk wordt met stobbe en al verkocht als fineerhout. Onder de iepekevers is hier ook Plelobius vittatus belangrijk, een soort die in Nederland
zeer schaars is. Deze is als verbreider van de ziekte waarschijnlijk minder
gevaarlijk dan onze twee Scolytus-soorten. Er waren enkele mooie populierenopstanden te vinden, onderplant met els. Men vermeerdert op het
ogenblik alleen 'Robusta' die uit Nederland betrokken is. De planten in de
kwekerij zaten vol roest. Viscum album is hier ook op eik te vinden. Deze
planten waren verzameld door een Zwitserse instelling die er een geneesmiddel voor kanker uit wilde bereiden! Dit vermoedelijk in het voetspoor
van de oude druïden, die aan de maretak op eik grote betekenis toekenden.
B. Forstgarten „Weiden am See" (Oberförster Stummer). Voor gebruik
in de windsingels in het Burgenland worden hier ook iepen gezaaid en opgekweekt. Deze staan te boek als veldiepen, maar in feite zijn er zowel veldals bergiepen onder. Het zaad wordt al sinds 10 jaar verzameld van grote
oude bomen in het slotpark van de Esterhazy's in Eisenstadt. Het is niet
gelukt deze bomen te bezichtigen.
Iep is in deze streek inheems. Locale namen: Ulm, Uilm, Elm. Plaatsnamen: Rustendorff, Rust, Rustenacker, Illmitz.
C. In de straten van Wenen staan nog veel iepen, deels misschien klonen,
maar grotendeels zaailingen. Ook in de parken (o.a. in het „Stadtpark",
aangelegd in 1862) staat een rijkdom aan iepenvormen. Opvallend was
Ulmus carpinijolia 'Umbraculifera', een boom met dichte bolvormige kroon,
gezien bij het „Beethovendenkmal", en ook in Eisenstadt. Deze siervorm is
zeer geliefd in Centraal-Azië, waar hij reeds zeer lang in cultuur schijnt te
zijn. Sinds 1930 wordt hij er door de iepeziekte gedecimeerd. In Nederland
schijnt hij te ontbreken.
De iepeziekte is volgens verschillende zegslieden in Wenen sterk opgetreden. Zo zou ook de „Peter Jordanstrasse" voor het congresgebouw vroeger een iepenlaan zijn geweest. Nu staan er esdoorns met meeldauw. Helaas
kon het „Stadtgartenamt" geen gegevens verstrekken over iepen en iepeziekte
in de stad.
BOSBOUWENTOMOLOGIE OP HET CONGRES TE WENEN
[145.7]
door
A. D. VOUTE
(Itbon, Arnhem)

Er werd één dag gewijd aan problemen van bosbouw-entomologische aard
Behalve dat de werkgroep Populatiedynamica verslag uitbracht, zijn op deze
dag enkele problemen besproken die thans in het middelpunt van de belangstelling staan.
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De voordrachten waren in veelvoud door de inleiders ingediend voor
toezending aan de ingeschrevenen. Hoewel dit door een misverstand was
nagelaten, hebben de deelnemers zich toch nog tijdig op de hoogte kunnen
stellen van de inhoud, daar de entomologie pas op de derde vergaderdag
aan de orde kwam. Derhalve behoefden de voordrachten niet te worden
uitgesproken en konden de inleiders volstaan met een zeer korte toelichting,
vaak aan de hand van enige lichtbeelden. Zodoende bleef er volop tijd en
gelegenheid over voor discussie.
Zowel uit het verslag van de werkgroep als uit de voordrachten bleek, dat
de belangstelling vooral uitging naar de invloed die de toestand van de
boom heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van de beschadigers, en hierbij in het bijzonder de zogenaamde secundaire beschadigers. De werkgroep
had zich uitvoerig met deze problemen bezig gehouden en zelfs hadden alle
voordrachten er betrekking op. Ook de grote levendigheid van de discussies
was opmerkelijk.
Wat is de reden van de plotselinge belangstelling voor de min of meer
secundaire insekten? Wordt de bosbouw intensiever, zodat de betekenis van
een geringe schade groter is dan vroeger? Plant men wellicht steeds meer
houtsoorten aan in gebieden waar zij eigenlijk niet thuishoren en werkt dit
het optreden van secundaire insekten in de hand? Of is onze kennis zozeer
gegroeid, dat men thans belang gaat stellen in insekten die men vroeger
onbelangrijk vond?
Waarschijnlijk zijn deze mogelijkheden alle in het spel. Maar er komt nog
één factor bij. Het verschil tussen primaire en secundaire beschadigers verdoezelt hoe langer hoe meer. Het blijkt, dat de toestand van een boom een
belangrijke invloed heeft op de mogelijkheid voor insekten om tot ontwikkeling te komen. Men kan zeker niet zeggen dat in een bos de primaire
insekten altijd de beschikking hebben over voldoende voedsel. Was dit het
geval, dan zouden zij, wanneer ze geen plagen vormen, steeds alleen door
hun natuurlijke vijanden in toom worden gehouden. Maar ook kunnen zij
worden geremd vooral door de kwaliteit van het voedsel. Deze is voor vele
insekten van groot belang en zij wordt bepaald door de toestand van de
boom. Dit kwam tot uiting zowel in het verslag van de werkgroep Populatiedynamica als in de lezing van dr W. Schwenke (München), de zeer uitvoerige beantwoording hiervan door prof. dr F. Schwerdtfeger (GÖttingen) en
de discussie. Door bemesting van een grovedennenbos met verschillende
soorten kunstmest kan van een groot aantal gevaarlijke bosbeschadigers de
sterfte onder rupsen belangrijk worden verhoogd. Daartegenover staat dat
in boomgaarden een stikstofbemesting veelal resulteert in een sterke ontwikkeling van spint (mijten). Luchtverontreiniging, waarvan de bomen in sterke
mate de invloed ondervinden, kan sommige schadelijke insekten in dichtheid
doen toenemen, andere echter doen afnemen. Daar deze gevallen niet zijn
geanalyseerd, is niet zonder meer te zeggen dat we hier te doen hebben
met een beïnvloeding van de insekten door de voedselplant. Men zou ook
kunnen denken aan een rechtstreekse invloed van de verontreiniging op de
insekten of aan een beïnvloeding van ziekten of vijanden.
Uit de discussies bleek wel zeer duidelijk, dat over de verhouding boom :
insekt nog maar bitter weinig bekend is en dat veel onderzoek nodig zal zijn
om ons inzicht in deze moeilijke materie te verdiepen. In dit verband mag
worden opgemerkt dat ook in ons land het onderzoek in volle gang is.
Grovedennencomplexen zijn op verschillende wijzen bemest. Tot dusverre
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was van enige invloed op de schadelijke insekten niets te bemerken. De
proeven zijn echter nog lang niet afgesloten. Daarenboven leerden waarnemingen naar de invloed van bladeren van bomen van weliswaar eenzelfde
soort maar uit,verschillende gebieden, dat de standplaats van invloed is op
de mortaliteit en de eiproduktie van een aantal bosbeschadigers. Ook bleken
bladeren, van verschillende delen van dc kroon geplukt, niet gelijkwaardig
als voedsel. Over de wijze waarop standplaats, bemesting enz. invloed op de
samenstelling van blad en naald uitoefenen, is nog vrijwel niets bekend.
Hetzelfde geldt voor de oorzaak waardoor insekten en mijten in sterfte en
reproduktie, op de wijze als zij doen, reageren op de verschillende samenstellingen van de bladeren. Het onderzoek over deze vraagpunten, die voor
andere gewassen natuurlijk even belangrijk zijn als voor onze houtgewassen,
wordt in ons land verricht binnen het kader van de werkgroep „Harmonische
bestrijding van plagen", waarin vele instellingen van onderzoek intensief
samenwerken. Het eerste jaarverslag van deze werkgroep is opgenomen in
TNO-Nieuws 16 (184) 1961 (307—315).
De werkgroep Populatiedynamica kwam tot een aantal conclusies, waarvan die welke voor de praktische bosbouw van direct belang zijn, in de
volgende alinea vermeld zullen worden. Vooraf een toelichting. In de conclusies is verondersteld, dat de dichtheid van een bevolking afhankelijk is
van reproduktie en sterfte van de betrokken soort: is de "reproduktie gelijk
aan de sterfte, dan blijft de bevolkingsdichtheid wat zij was; is zij hoger, dan
stijgt, is zij lager, dan daalt de dichtheid. Zowel sterfte als reproduktie staan
onder invloed van zogenaamde reductiefactoren (parasieten, predatoren,
ziekten, klimaat, voedsel enz.). Sommige van deze factoren zijn onafhankelijk van de bevolkingsdichtheid, zoals het klimaat, andere echter afhankelijk,
zoals de hoeveelheid voedsel per individu en vele parasieten en predatoren.
Van de laatste van deze twee factoren zal een deel, in hoofdzaak polyfage
predatoren (vogels, muizen en ook enkele parasieten), zich specialiseren op
een prooi van meer dan normale talrijkheid. Andere parasieten en predatoren
zullen, wanneer de prooi dichter wordt, in aantal toenemen en zodoende op
den duur het schadelijke insekt tot een laag niveau kunnen terugbrengen
(zie Voûte in Ned, Bosbouw T. 33 (1) 1961 (11—20).
Het is derhalve van belang, de reducerende krachten zo sterk mogelijk te
maken. De vergadering nu kwam in dit verband tot de volgende conclusies:
1. Hoe lager de resultante van reproduktie en dichtheidsonafhankelijke
factoren is,
'
a) des te groter de mogelijkheid voor de predatoren die zich op schadelijke
insekten specialiseren, te voorkomen dat de bevolking aan hun optreden zal
ontsnappen, en des te sterker hun vermogen om de bevolking op een laag
niveau te reguleren;
b) des te groter de mogelijkheid voor parasieten die in aantal toenemen bij
stijgende dichtheid van het schadelijke insekt, dit in te halen voordat het
massaal is geworden;
c) des te groter de mogelijkheid van een regulatie op laag niveau bij een
samengaand optreden van specialiserende predatoren (a) en numeriek
reagerende parasieten (b).
Voor de bosbouwer betekent dit, dat hij moeten trachten de bomen in een
goede toestand te brengen, waardoor de afweerkrachten op z'n sterkst zijn
en de bomen minder geschikt voor voedsel en andere levensvoorwaarden
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van het insekt: verbetering van de vochtigheidstoestand van. de bodem, zo
nodig doeltreffende bemesting enz.
2. Hoe regelmatiger de resultante van reproduktie en dichtheidsonafhankelijke factoren is, des te kleiner de mogelijkheid voor een bevolking om te
ontsnappen aan de specialiserende predatoren en des te groter de mogelijkheid van een regulatie door deze op een laag niveau. Voor de bosbouwer
betekent dit, dat hij zal ijveren voor het handhaven van een vast eco-klimaat,
d.i. een goed bosklimaat met geringe schommelingen in temperatuur en
vochtigheid.
3. Hoe hoger de aantallen zijn waarin de zich specialiserende predatoren
voorkomen, des te groter de mogelijkheid van een regulatie door hen alleen,
of tezamen met de numeriek reagerende parasieten. Voor de bosbouwer
betekent dit, dat hij moet streven naar het op peil houden van de predatoren
die zich specialiseren op prooiinsekten van hoge dichtheid: de meeste muizesoorten, insektenetende vogels, mieren enz.
4. Hoe meer numeriek reagerende parasieten er zijn, des te groter de
kans dat de bevolking van het schadelijke insekt geen hoge dichtheid zal
bereiken, vooral bij een ermee samengaand optreden van verscheidene
specialiserende predatoren. Voor de bosbouwer betekent dit, dat hij moet
trachten de parasieten en predatoren de mogelijkheid te verschaffen een
hoge bevolkingsdichtheid te handhaven door middel van een verscheidenheid aan prooi, voedsel voor de volwassenen enz.: gemengde vegetatie niet
alleen wat de bomen, maar ook wat de struiken en kruiden betreft.
Tijdens de discussies over de luchtvervuiling kwamen enkele problemen
ter sprake, die voor de bosbouwentomologie van geen belang zijn, maar
toch wel vermelding verdienen.
Verontreiniging van de lucht kan een bos of een rij bomen ernstig beschadigen. De verontreinigende deeltjes worden door takken, twijgen, bladeren en naalden opgevangen en vastgehouden. Bomen die hier niet tegen
kunnen, sterven of gaan kwijnen. Er zijn echter ook soorten of klonen die
er wel tegen bestand zijn. Zulke soorten moeten dus in gebieden worden
gebracht waar, bijvoorbeeld door de industrie, de lucht wordt vergiftigd.
Dit uitzeven heeft tot gevolg dat minder van de schadelijke elementen
in de lucht achterblijven. Daar de verontreiniging niet slechts voor de bomen,
maar ook voor mens en dier schadelijk zijn, kan het aanplanten van houtwallen van resistente boomsoorten van groot belang zijn voor de volksgezondheid. Doordat houtwallen geluiddempend werken, geven zij de omwonenden van drukke verkeerswegen, van lawaaiige werkplaatsen enz. bovendien
de zo nodige rust. Op deze twee aspecten van het planten van houtwallen
wordt nog te weinig aandacht gevestigd.
De dag der bosbouw-entomologische problemen is zeker van belang geweest voor de deelnemers. Voordrachten en het verslag van de werkgroep
worden opgenomen in de „proceedings", wat het minder opportuun maakt
er thans dieper op in te gaan. Wellicht kan te zijner tijd een samenvatting
in dit tijdschrift worden opgenomen.

