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SUMMARY
INSECT AND MITE PESTS IN FOREST AND OTHER LlGNEOUS GROWTH
IN THE NETHERLANDS 1963

The avai/able data on intestations by torest insects in 1963 are summarized
in tables land lT.
The jollowing are the most important conc/usions that may be drawn jrom
these data.
a. Serious outbreaks of the Pine Shoot Beetle, Myelophilus piniperda L.,
occurred in the dune areas of the provinces ot North-Holland, SouthHolland and Zeeland. The stands concerned were in paar condition,
probably mainly as the result oj salt deposits on the trees by landward
storms.
b. The Ermine Moth, Hyponomeuta spp., caused complete defoliation of
various treespecies a/most everywhere.

c. Oaks in North Brabant and Guelders were seriously defoliated by the
Green Oak Leatroller, Tortrix viridana L.
Evenals in voorafgaande jaren is ook dit overzicht in hoofdzaak samengesteld uit gegevens die ons door de leden van de Waarnemersorganisatie van
ons Instituut zijn verstrekt. Voorzover door hen niet gemeld, zijn een aantal
eigen waarnemingen mede verwerkt. De tabellen I en II vatten de gegevens
samen. Aan allen die hun medewerking verleenden betuigen wij gaarne dank.
Volledigheidshalve, en met voldoening, vermelden we hier dat genoemde
organisatie thans over 115 leden beschikt: ambtenaren van het Staatsbosbeheer, de Kon. Ned. Heidemij, gemeentelijke plantsoenendiensten, N atuurmonumenten, de Plantenziekten kundige Dienst en een aantal particulieren
(o.a. bos- en landgoedbezitters). Bij de keuze van onze waarnemers is er
steeds naar gestreefd de voornaamste boomrijke gebieden van Nederland in
de waarnemingen van insektenaantastingen te betrekken.
Voor de in dit artikel gebruikte namen van insekten en mijten is gevolgd:
"Nederlandse namen van geleedpotige dieren schadelijk voor de voornaamste
1) Verschijnt tevens als mededeling nr. 67, 1964, van het Itbon.
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land- en tuinbouwgewassen" (1) en "Die Wa!dkrankheiten" (2); voor de
plantnamen: "De namen van onze voornaamste houtgewassen" (3) en
"Handboek voor de populierentee!t" (4).
Lichte aantastingen zijn niet in de tekst, maar wè! in de tabellen opgenomen.
Tabel 1. De in 1963 schadelijk opgetreden insckten en mijten, gerangschikt naar het
beschadigde gewas.
Table 1. The insect and mite pests of 1963, grouped according 10 "/reir host plants.
Planresoortl Plant species
Pinus sylvestris L.

Pious nigra Arn. var. austriaca
Asch. et Graebn.

Pinus nigra Am. var. corsicana hort

Pious Pinaster Ait.
Picea Abies Karst.

Picea sitehensis Carr.
Picea pungens Engelm. var. glallea Reg.
Pseudotsuga taxifolia Britt.
Larix leptolepis Gord.

Abies grandis Lindl.
Qnereus robur L.

Aangetast door / A ttacked by
Hylobius abietis L.
Pissodes notatus F.
Strophosomus spp.
Hylastes ater Payk.
Myelophilus piniperda L.
MyeIophiIus minor Htg
Pityogenes bidentatus Herbst
Evetria buoliana Schiff.
Evetria turionana Hb.
Evetria resinella L.
Diprion pini L.
Acantholyda hieroglyphica Chr.
Thecodiplosis brachyntera Schwägr.
Hylobius abietis L.
Pissodes notatus F.
Myelophilus piniperda L.
Myelophilus minor Htg
Pityogenes bidentatus Herbst
Ernobills nigrinus St.
HylobillS abietis L.
Pissodes notatus F.
Myelophilus piniperda L.
MyeJophilus minor Htg
Pityogenes bidentatus Herbst
Diprion pini L.
MyclophilllS piniperda L.
MyelophiIus minor Htg
Hylobius abietis L.
Strophosomus spp.
Pityogenes bidentatus Herbst
Epiblema tedella Cl.
Sacchiphantes abietis L.
Pityogenes bidentatus Hcrbst
Paratetranychus ununguis Jac.
Hylobius abietis L.
Melolontha melolontha L.
Gilletteella cooleyi OiIl.
Hylobius abietis L.
Coleophora laricella Hb.
Pristiphora laricis Htg
Adelges laricis Vallot
Hylobins abietis L.
Polyphylla fuIlo L.
Haltica quercetorum Pondr.
Tortrix viridana L.
Operophtera brumata L.
Erannis defoliaria Cl.
Enproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Phylloxera coccinea Heyd.
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Plantesoort/ Plall/ species
Populus spp.

Salix spp.

Alnus glutinosa Gaertn,
Ulmus campestris Mill.

Tilia spp.
Acer campestre L,
Betuia spp,
Euonymus europaca L.

Crataegus sp.

Prunus spp.
Sorbus aucuparia L.
Hippophac rhamnoides L.
Cotoneasler integerrima Med.
Viburnum Opulus L.
Ribes alpinum L.

Aangetast door! Attacked by
Saperda carcharias L.
Phyllodecta spp.
Operophtera brumata L.
Lcucoma salicis L.
Cossus cos sus L.
Phloeomyzus redelei H.R.L.
Pemphigul:. spp.
Chionaspis salicis L.
Cossus cossus L.
Hyponomeuta rorellus Hb.
Pontania capreae L.
Pontania viminalis L.
Rhabdophaga terminalis H.Lw.
Phylloxerina salicis Licht.
Chionaspis salicis L.
Agelastica alni L.
Cossus cossus L.
Psylla alni L.
Scolytus scolytus F.
Malacosoma neustria L.
Eriosoma lanuginosum Htg
Typhlocyba uJmi L.
Caliroa annulipes Kl.
Pterocallis tiliae L.
Eotetranychus telarius L.
Periphyllus sp.
Polyphylla lullo L.
Melolontha mclolontha L.
Cossus cossus L.
Hyponomeuta evonymellus L
Euproctis chrysorrhoea L.
Aphis evonymi F.
Tetranychus sp.
Polyphylla lullo L.
Hyponomeuta padcllus malinellus zn.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Hyponomeuta padcllus malincllus Zll.
Malacosoma neustria L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Lepidosaphes ulmi L.
Tetranychus sp.
Cacoecia rosana L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Galcrucella viburni Payk.
Hyponomeuta padellus malinellus zn.
Pteronidea ribesii Scop.
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Tabel Il. De graad van aantasting in de verschillende provincies.
Table 11. TlJe degree 0/ in/estmimi in the different provinces ill the Netherlallds.
A

= ernstige aantasting (waaronder kaalvreterij)
= idem, doch plaatselijk

a
B = matige aantasting
b = idem, doch plaatselijk
C = lichte aantasting
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c

-

heQ)!y in/es/alian (amanR

-

w/tich complete de/oliatioll)
ditto. bw loeal
moderate in/estatio1Z

-

=

-

ditta, but laeal

-

light in/es/atiolt
ûiUo, bw/oeal

Provincies/ Provinces
."

Insektesoortl Illsect species

c

.,.
~

Hylobius abietis L.
Pissodes notatus F.
Strophosomus coryli F.
Myelophilus pinipcrda L.
Myelophilus minor Htg.
Hylastes ater Payk. .
Pityogenes bidentatus Herbst
Ernobius nigrinus St.
Scolytus scolytus F. . .
Dendroctonus micans Kug.
Melolontha melolontha L.
Polyphylla fullo L.
Saperda carcharias L.
Haltica quercetorum Foudr.
Agelastica alni L.
Phyllodecta spp.
Gaierucella viburni Payk.
Coleophora laricella Hb.
Evctria buoIiana Schiff.
Evetria turionana Hb.
Evetria resinella L.
Epiblcma tedella Cl.
Cacoecia rosana L.
Hyponomeuta evonymellus L.
Hyponomeuta padellus malinellus
Hyponomeuta rorellus Hb.
Tortrix viridana L.
Opcrophtcra brumata L.
Erannis dcfoliaria Cl ..
Euproctis chrysorrhoea L.
Leucoma salicis L.
Malacosoma neustria L.
Cossus cossus L.

.!l
c

• ••

"
~

:::;0
~

.:
~

'0

.~
tI.

Cl

0

b

a

b abc

~

~

~

>

."

c

~

'"c

,;:u '§ .!!
:; ë
;:> i I~
~

"'" "

"
~

or>

"
'"::;e

~

."

c

~

~

~

.q

~

'0

"

~

~

Z

N

·•

b

'

.B
e

,Bc c

b
b
b
e

A

•

e

be

b

C

e

c
b

b

c
.b

c
e

A
a
.b
h

•

c

b

b
b

ab

b
a
Bc

laBe abC bC
a
e

b

zn.

Diprion pini L. .
Pristiphora laricis Hts
Caliroa annulipes KI.
Pteronidea ribesii Scop.

a
a
b

I

b
a
C aBc aBc C
a
aC aB .e Ac aBc bC aB
c
I
b
A
H c aBc
c
b
b
e
be c
a
b
e
ae
b
.b

•
a

•

c

c

a

•

e
c

c

•

b

"

Acantholyda hieroslyphica Chr.

Pontania spp.
Thecodiplosis brachyntera Schwägr.
Rhabdopnaga tcrminalis H.Lw.

•

•

a

b
a

b

Ib

I
I

,,

174
Provincies/ Provjnces

Insektesoort/ Insect species
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Kevers (Coleoptera).

In jonge naaldhoutculturen van een aantal boswachterijen in Drente werd
aantasting van betekenis door de grote dennesnuitkever, Hylobius abietis L.,
waargenomen. Men heeft er bestrijding met DDT toegepast. Zware aantastingen van jonge grovedennen door dit insekt zijn gemeld bij St. Odiliënberg
en Roggel en van A bies grandis bij Epe (Gld.). Bij Rozendaal (Gld.) werden
vele kever3 waargenomen, echter zonder dat schade aan het plantsoen optrad.
Aantastingen van matige betekenis zijn waargenomen bij Chaam, Ulvenhout
en Dorst (Nbr.), zo ook bij De Lulte, Hulsbeek en de Sprengenberg (Ov.),
bij Groesbeek (Gld.) en bij Elslo (Fr.).
Evenals het vorige jaar werd de kleine dennesnuitkever, Pissodes nolallls
F., massaal in het Noordhollandse duingebied aangetroffen. Hierbij merken
wij op dat ook in 1946 er een dergelijke aantasting werd gemeld. In de regel
worden slechts bomen door dit insekt aangetast die door andere oorzaken
zijn verzwakt.
Volgens de berichten uit Limburg was de Strophosomuskever Stropltosomus coryli F. schadelijk aan groveden, fijnspar en loofbomen en wel bij Lotturn, Heijthuizen en Maasbree.
Als gevolg van de kwijnende toestand van de dennenbossen in het kustgebied van Noord- en Zuid-Holland, trad ook dit jaar de dennescheerder,
Myelopltilus piniperda L., er weer massaal op. Plaatselijk werd in het Noordhollandse duingebied bovendien ook Ernobius nigrinus St. talrijk aangetroffen
in jong bos van Oostenrijkse den, dat mede als gevolg van deze aantasting is
vernietigd. Aantastingen door de dennescheerder van wat geringere omvang
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kwamen voor in de Loonse Duinen, bij Zelhem, Roggel, in enkele boswachterijen in het zuidoosten van Drente en in Gelderland (bijvoorbeeld Kootwijk, Nunspeet).
In de Noordhollandse duinen werd plaatselijk ook een secundair optreden
waargenomen van de tweetandige denneschorskever, Pi/yogenes biden/a/us
Herbst, in dènnen- en sparrenbeplantingen. Ditzelfde werd ook waargenomen
in opstanden van Oostenrijkse en Corsicaanse dennen in de hontvesterij
Emmen.
Beplantingen van laatstgenoemde soorten bij Schoorl, Hilversum en Sprengenberg bij Almelo werden in meer of mindere mate door de zwarte dennebastkever, Hy/as/es a/er Payk., aangetast.
De wortelvreterij door de engerlingen van de meikever, Melolontha me/oIon/ha L., die reeds een paar jaar achtereen jong plantsoen in het Kroondomein bij Apeldoorn beschadigde, was ook dit jaar nog van betekenis;
eenzelfde aantasting kwam in Gaasterland voor, waar I-jarige douglas en
2-jarige berk bij Rijs ten offer vielen.
Populieren in verscheidene wegbeplantingen in Gelderland en Noordbrabant zijn plaatselijk ernstig aangetast door de grote populiereboktor, Saperda
carcharias L. Opmerkelijk daarbij was dat de populieren in of vlak bij woongebieden bijna steeds het zwaarst werden getroffen. Zo bleken de bomen in
het dorp Weverwijk in de Vijfberenlanden zeer ernstig met de boorgaten van
dit insekt bezet; buiten de bebouwde kom kwam praktisch geen aantasting
voor. Bij Hummelo werden 5- à 6-jarige populieren in een nog niet gesloten
opstand matig aangetast en wel meestal bij de stamvoet. Voorts dient te
worden vermeld dat in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland nog geen
door deze boktor aangetaste populieren zijn opgemerkt.
Van de groep der "bladhaantjes" veroorzaakte de elzehaan, Age/astiea
alni L., plaatselijk weer kaalvreterij. Dit was o.a. het geval in de Heemparken
te Amsterdam, en in Assen. Uit andere delen van Amsterdam werd een matige en een vreterij van geringe betekenis van dit insekt gemeld.
In verscheidene parken te Zeist trad de eikeaardvlo, Ha/liea queree/orum
Foudr., schadelijk op.
De wilgehaan, Phyllodee/a spp., was bij Putten op Amerikaanse trilpopulier van betekenis.
De sneeuwbalhaan, Galerueella viburni Payk., tenslotte, veroorzaakte in
het volkstuincomplex "Over-Amstel" bij Amsterdam kaal vreterij van sneeuwbal (Viburnum).
Vlinders (Lepidop/era).
Was het optreden van de lariksmot, Coleophora larieelIa Hb., in 1962
slechts van zeer ondergeschikt belang, de meldingen in 1963 daartegen gaven
in bepaalde gebieden een tegengestelde tendens te zien. Vooral in de boswachterijen in het noordoostelijk en het zuidoostelijk deel van Drente boden
de lariksopstanden plaatselijk als gevolg van de aantasting tijdelijk een troosteloos aanzien. Ditzelfde gold in het zuiden van Noordbrabant, met name in
de boswachterijen Hapert en Hilvarenbeek. Aantastingen van wat geringere
betekenis zijn waargenomen bij Ede, Staphorst, Hardenberg, Hellendoorn,
Rechteren en bij Esbeek.
Zomereiken in Noordbrabant werden in het afgelopen jaar vrij algemeen
en op vele plaatsen zwaar aangetast door de groene eikebladroller, Tor/rix
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viridana L. In iets geringere mate was dit in Gelderland het geval. Bovendien
werd plaatselijk nog vreterij van betekenis waargenomen bij Assen, Paterswolde en Winterswijk.
De heggebladroller, Caeoecia rosana L., werd uit het Noordhollandse duingebied als plaatselijk schadelijk op duindoorn gemeld.
De sparrebladroller, Epiblema tedella Cl., was volgens de berichten plaatselijk schadelijk op fijnspar in de boswachterijen Smilde, Dwingelo, Ruinen
en Appelscha-Zuid.
Ernstige aantastingen door de denneknop- en dennelotrups, resp. Evetria
tllrionana Hb. en E. bl/oliana Schiff., vonden plaats in grovedennenbeplantingen bij Lottum, Reuver en Blerick in Limburg; ook werden beschadigingen, veroorzaakt door de harsbuilrups, Evetria resinella L., op enige plaatsen
in noord- en midden-Limburg opgemerkt.
Behoudens in de provincies Friesland, Groningen en Limburg waren de
rupsen van stippelmotten, Hyponomeuta spp., evenals verleden jaar weer
buitengewoon talrijk in ons land. In de meeste gevallen meldde men dan ook
kaalvreterij. De houtsoorten die van de aantastingen het ernstigst te lijden
hebben gehad waren kardinaalsmuts, meidoorn, Prunus en Viburnum.
De kleine wintervlinder, Operophtera brumata L., was wederom bij Best
en St. Oedenrode vooral in jonge populieren schadelijk. In Gaasterland werden oude eiken ontbladerd, bij Hoog Soeren eikehakhout en andere loofhoutsoorten.

Zomereiken bij Linne en Echt (L.) werden door de rupsen van de bastaardsatijnvlinder, Euproetis ehrysorrhoea L., nagenoeg kaalgevreten. Naar het
zieh laat aanzien zal de plaag er in 1964 blijven voortduren. Ook in Utrecht
en Hilversum bleek de aantasting door deze vlindersoort, resp. van eik, meidoorn, lijsterbes en Cotoneaster, van betekenis; volgens mededeling werd in
beide plaatsen een bestrijding toegepast.
De satijnvlinder, Leueoma salicis L., kwam in ons land op twee plaatsen
nog massaal voor. De populieren langs de weg bij Rilland (Z.) werden volledig kaalgevreten, terwijl de aantasting bij Rotterdam in vergelijking met 1962
iets in betekenis was afgenomen.
In de plantsoenen van Amsterdam trad de ringelrups, Malacosoma neustria
L., plaatselijk weer massaal op. Daarbij hadden meidoorn en Prunus voorkeur boven iep, waarin slechts geringe vreterij werd geconstateerd.
Wilg, els, berk en populier in enkele plantsoenen en wegbeplantingen te
Amsterdam bleken plaatselijk ernstig te zijn beschadigd door de wilgehoutrups, Cossus eosslIs L. Bij Lochem en in het komgrondgebied bij Millingen
en Dodewaard waren het de populieren die een zelfde lot ondergingen. Of
er een verband bestaat tussen de aantastingen door Cossus cossus en beschadigingen van primaire aard zullen wij onderzoeken.
Blad- en galwespen (Hymenoptera: Tenthredinoidea en Cynipoidea).
Corsicaanse dennen van 20-25 jaar in de Domaniale Duinen op Schouwen werden plaatselijk matig door de dennebladwesp Diprion pini L. aangetast; vreterij van geringe omvang meldde men ons uit de omgeving van Echt
en van Hulsbeek.
Evenals in 1962 werden ook dit jaar de naalden van de jonge lariksbeplanting bij Maartensdijk door de larven van de lariksbladwesp, Pristiphora
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larieis Htg, afgevreten. Uit een peiling naar de te verwachten vreterij in 1964
zal eventueel de wenselijkheid van bestrijding moeten blijken.
Volgens de berichten werden jonge grovedennen bij St. Odiliënberg CL.)
zichtbaar aangetast door de dennespinselbladwesp, Acantholyda hieroglyphica
Chr.
De lindebladwesp, Caliroa annulipes Kl., waarvan de larven op naaktslakjes gelijken en die de bladeren aan de onderzijde skeletteren, veroorzaakte
plaatselijk volledige kaaistand van de linden. Dit had onder meer plaats in
de straatbeplantingen te Heeseh, Boxtel en Dieren; in Rotterdam was de aantasting wat minder hevig.
Alpenribes in een tuincomplex te Schiedam werd kaalgevreten door de
larven van de bladwesp Pteronidea ribesii Scop.
Op de bladeren van kruipwilg bij Renesse bevonden zich een groot aantal
gallen, veroorzaakt door de galwesp Pontania viminalis L.; ook in enkele
parken van Amsterdam werden op wilg grote aantallen gallen waargenomen,
waarschijnlijk het gevolg van de aantasting door Pontania capreae L.

Galmuggen (Nematocera).
De heer W. Nijveldt (IPO-Wageningen) meldde ons een ernstige aantasting
door de dennegalmug Thecodiplosis brachyntera Schwägr., die hij plaatselijk
in 5-6-jarige grovedennen bij Beekbergen had waargenomen. De in de nazomer gedeeltelijk nog aanwezige niet uitgegroeide gele naalden vielen in de
herfst af, zodat slechts kale scheuten overbleven.
In de omgeving van 's Heer Arendskerke en Heinkenszand vertoonden de
wilgen aantasting door de wilgetopgalmug, Rhabdophaga terminalis H.Lw.
Planteluizen (Hemiptera).
Vooral in Noord- en Zuid-Holland kwam, blijkens de berichten, de lindebladluis, Pterocallis tWae L., nog massaal in de straatbeplantingen van diverse
steden voor. Van iets geringe betekenis waren de aantastingen te Zeist en
Kampen.
De schinunelluis, Phloeomyzus redelei H.R.L., handhaafde zich in de veldjes met Populus 'Marilandica' van het populierenproefveld bij Kraggenburg
(N.O.P.) in een flinke populatiedichtheid.
In het Erasmuspark te Amsterdam werden de eiken ernstig aangetast door
de eikedwergluis, Phylloxera coccinea Heyd.
Op kardinaalsmuts in Alkmaar werden grote aantallen luizen waargenomen, vermoedelijk behorende tot de soort Aphis evonymi F.
Aantastingen van iep door de perebloedluis, Eriosoma lanuginosum Htg,
werden in Zeeland voornamelijk bij Heinkenszand gesignaleerd.
De douglaswolluis, Gil/etteella cooleyi Gill., was van enig belang in de
Loonse Duinen, en de larikswolluis, Adelges larieis Vallot, in het Beatrixpark te Amsterdam.
Gallen, veroorzaakt door de sparappelgalluis, Sacchiphantes abietis L.,
breidden zich in de kerstboomcultuur in noord-Limburg sterk uit; ook bij
Schijndel was de bezetting met deze gallen op fijnsparren talrijk.
Italiaanse populieren bij 's Heer Hendrikskinderen, Bleriek, Maasbree en
Borgharen vertoonden op de bladstelen vele gallen van Pemphigus spp.
Van de groep der schildluizen (Coccidae) noemen we in de eerste plaats
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de wilgeschildluis, Chionaspis saUds L., die plaatselijk massaal op stam en
takken van populieren o.a. bij Geffen, Ravenstein, Boxtel en Overlangel
(Nbr.) zijn waargenomen. In wat geringere mate kwam het insekt op wilg
bij Duiven en Hummelo voor.
De kommaschildluis, Lepidosaphes u/mi L., was in een kwekerij te Kapelle
(Z.) op lijsterbes van matige betekenis.
De elzebladvlo, Psylla alni L., trad naar men ons berichtte in het Amsterdamse Bos massaal op, terwijl Psylla buxi L. in grote aantallen bleek voor te
komen op het palmboompje, Buxus sempervirens L., in een kwekerij bij
's Heer Hendrikskinderen.
Cicaden (Jassidae).
In de gehele stad Amsterdam kwam de iepecicade, Typh/ocyba u/mi L.,
massaal op de iepen vaar.
Spintmijten (Acarina).
Volgens de gegevens was de lindespintmijt, Eotetranychus telarius L. (~
Tetranychus tiliarum Herm.), vooral schadelijk in de lindebeplantingen te
Maastricht, Reuver, Tegelen, Venlo en Amsterdam. Van wat geringere betekenis waren de aantastingen te 's-Gravenhage, Rotterdam en Zeist.
In Zeist is bovendien een belangrijke aantasting van Picea pungens var.
glauca Reg. waargenomen, veroorzaakt door de sparrespintmijt, Paratetranychus ununguis Jac.
Tenslotte, uit Amsterdam kwam het bericht dat er in kwekerijen zowel
lijsterbes als kardinaalsmuts ernstig door spintmijten zijn aangetast.
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