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HET GEVAAR VAN DEN DENNENSCHEERDER
VOOR ONZE NAALDHOUTBOSSCHEN,
De directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht vestigt de aandacht
op de ernstige schade. die aan naaldhoutbosschen kan worden toegcJ
bracht door het insect den dennenscheerder, waarvan de wetenschappelijke

naam luidt: Myelophilus (Hylesinus) piniperda L.
De kevers. die ov:erwinterd hebben, komen in het voorjaar te

voor~

schijn, Waarna de wijfjes haar eieren bij voorkeur leggen in de schors
van het kort geleden geveld of kwijnend naaldhout. Omstreeks einde Mei
of begin Juni komen de jonge kevers voor den dag, die vervolgens in
de kronen van het naaldhout de nieuwe uitgroeiende loten uitvreten.
Deze vallen daardoor bij krachtigerr wind af.
Wordt een bosch sterk door dennenscheerders aangetast, dan worden
de kronen der boomen misvormd en wordt het bosch in zijn groei ernstig
belemmerd. Ook is dit het geval wanneer een minder ernstige 'aantasting
zich eenige jaren herhaalt.
De dennenscheerder kan op doelmatige wijze worden bestreden door
de zieke, kWijnende en doade boomen uit het bosch te verWijderen en
door het tijdig leggen van zg. vangstammen. Het gevelde hout behoort.
zoo dit niet vóór dien: tijd kan worden weggevoerd. Vóór 15 Mei te zijn
ontschorst, terwijl de schors dient te worden verbrand. Ook kunnen
gevelde hoornen gedurende eenige maanden onder water gedompeld worden
gehouden. Hierdoor worden de in de schors aanwezige larven en kevers

gedood,
Nu in 1935 en 1936 op verscheidene plaatsen in ons land de dennen~
bladwesp tal van boamen in een meer of minder kWijnenden toestand
hee-ft gebracht, is het gevaar voor een sterke vermenigvuldiging van den
dennenscheerder vergroot.
Het is dan ook - meer dan in andere jaren - noodzakelijk, na te
gaan, of tegen den- dennenscheerder maatregelen moeten worden getroffen.
De aandacht zij hier nog gevestigd op artikel 5 der Boschwet 1922,
waarbij het is v,erbodell\. in de door den Minister van LandbouW' en
Vlsscherij aangewezen gemeelljten- dat zijn alle gemeenten, waarin dennen~
bosschen van beteekenls voorkomen - tusschen 15 Mei 'en 1 Augustus
niet ontschorst. geveld naaldhout te laten liggen of opgestapeld te houden.
Het Staatsboschbeheer heeft uitgegeven een vlugschrift "De dennen~
scheerder", waarin de levenswijze en de middelen ter bestrijding van den
dennenscheerder overzichtelijk ziJn behandeld.
Genoemd vlugschrift, waarvan dezer dagen een nieuwe, herziene druk
is verschenen, is op aanvrage bij den directeur van het Staatsboschbeheer
te Utrecht, Museumlaan 2. kosteloos verkrijgbaar.

