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ALGEMEEN
CENTRAAL COMITÉ EN COMITE'S

De door het bedanken van Ir J. W. Hudig ontstane vacature in het Centraal
Comité werd vervuld door de benoeming van Ir H. J. A. Hendrikx, opvolger
van Ir Hudig als president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij.
In plaats van de heer H. H . Blaauw, die na zijn pensionnering aftrad als lid
van het Comité voor Jachtonderzoek, werd de heer J. W. Schuytemaker benoemd.
Voor de samenstelling der verschillende Comite's en Commissies moge verwezen worden naar blz. 33 van dit verslag.
PERSONEEL

In het kader van de Commissie voor de inschakeling van landbouwkundige
ingenieurs bij het landbouwkundig onderzoek („Plan Tendeloo") werd de heer
Ir J. Luitjes bij het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur
(I.T.B.O.N.) te werk gesteld.
Tot technische hulpkracht werd benoemd mejuffrouw F. T. Mensink.
De personeelssterkte, inclusief de onderzoeker van het „Plan Tendeloo", bedroeg op 31 December 1952 21 personen, nl. 9 academici (waaronder één gastmedewerker), 4 assistenten, 3 laboranten en technische hulpkrachten, 1 technisch
medewerker, 1 bibliothecaresse, 1 boekhoudster en 2 typistes.
BIBLIOTHEEK

Het ligt in de bedoeling alle in de bibliotheek aanwezige literatuur toegankelijk
te maken door middel van een alfabetische en een systematische catalogus volgens de U.D.C., terwijl ook de voor het Instituut belangrijke tijdschriftartikelen
in deze catalogi zullen worden opgenomen. Het na 1 Januari 1952 ontvangen
materiaal werd reeds op deze wijze verwerkt; de classering van de vóór 1952
ontvangen literatuur, waarvan alleen de boeken en separaten alfabetisch gerangschikt waren, vindt goede voortgang.
Het archief werd opnieuw geordend, waartoe een trefwoordencatalogus werd
ingericht.
De ordening en catalogisering van het foto-archief kwam gereed.
Aan de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek werden in het afgelopen
jaar ongeveer 600 literatuuropgaven verstrekt.
CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

Ook dit jaar werd een goed contact met instellingen in binnen- en buitenland
onderhouden. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de instellingen,
welke zijn vertegenwoordigd in Comite's en Commissies, aan de Zoölogische
Laboratoria der Nederlandse universiteiten en aan het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen.
Voorts was er, wat betreft het strooiselonderzoek, contact met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, het Centraal Instituut voor

Landbouwkundig Onderzoek, het Bosbouwproefstation T.N.O., de Directie van
de Wieringermeer en enige andere instellingen.
Het houtwallenonderzoek geschiedde in samenwerking met het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) en de Directie van de Tuinbouw, terwijl tevens sedert kort het Natuurkundig Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen er bij betrokken werd. Met de directeur van dit
Laboratorium, Prof. Dr W. R. van Wijk, en zijn medewerkers werd een bespreking gehouden over de apparatuur, bestemd voor landbouwmeteorologische
waarnemingen.
Het project „Grubbenvorst" werd in samenwerking met de Directie van de
Akker- en Weidebouw, het Staatsbosbeheer, het K.N.M.I. en het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. uitgevoerd.
Het bestuderen van ziekten en plagen in bossen geschiedde in overleg met het
Bosbouwproefstation T.N.O., waarbij tevens de medewerking van de Plantenziektenkundige Dienst werd ondervonden.
Het Instituut ontving de volgende buitenlandse bezoekers: Mr Samuel van de
Agricultural Research Council, Westminster, Engeland, de heer A. Eichhorn,
inspecteur bij het Bosbeheer in Luxemburg, Prof. Dr R. Bouillenne, Luik, en
mevrouw J. Nicot, Parijs.
Het iepenziektewerk werd bekeken door mademoiselle Dahmen, Luik, Mr
Murray van het Forest Research Station, Farnham, Surrey, Prof. Dr R. Bouillenne, Luik, en mevrouw J. Nicot, Parijs.
De directeur maakte een studiereis langs een aantal instituten in Duitsland;
tevens bezocht hij de Columbia-Universiteit in New York.
Dr J. van der Drift maakte voor het strooiselonderzoek een reis naar de
Ardennen. Drs H. Klomp hield een voordracht tijdens de Pflanzenschutztagung
in Münster; de heer J. A. Eygenraam woonde in Antwerpen een vergadering van
de Vereniging voor Zoogdierstudie bij.
DIENSTBAARSTELLING AAN HET ONDERWIJS

Veertig studenten uit Leiden, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Wageningen
namen deel aan dezomercursus. Prof. Dr D. J. Kuenen uit Leiden wasin dezelfde
periode met een assistent op de Kemperberg aanwezig.
De bedoeling van deze cursus is aan studenten in de biologie en in de landbouwkunde een inzicht te geven in de problemen op het gebied der bosbouwdierkunde. In de eerste week van de cursus worden hiertoe excursies gemaakt naar
bossen in de omgeving van Arnhem onder leiding van de houtvester van het
Staatsbosbeheer, de directeur der Landelijke Eigendommen der gemeente Arnhem
en de oud-directeur van De Hoge Veluwe en naar entomologisch en jachtkundig
belangrijke terreinen onder leiding van de directeur, de entomoloog en de jachtbioloog van het I.T.B.O.N. Bovendien wordt een aantal terreinen plantensociologisch opgenomen, terwijl in dezelfde periode door de Bataafse Petroleum Maatschappij ende Plantenziektenkundige Dienst een demonstratie wordt gegeven met
apparatuur voor het bestrijden van insectenplagen door middel van insecticiden.

In de tweede week worden de deelnemers ingeschakeld bij deonderhanden zijnde
onderzoekingen van het instituut.
Ir H. J. van der Slooten,Wageningen, assisteerde deheer Elton bijhet stobbenonderzoek. Onder leiding van Dr J. van der Drift bestudeerden de dames V.
Manger Cats en C. Venverloo (beiden uit Leiden) de bodemfauna. De heer van
Vendeloo (Leiden) onderzocht wespen, deheer K. Willemse (Utrecht) werktemet
de compostworm, en de heer J. van der Veer hielp Drs H. Klomp bij het populatie-onderzoek.
DE WERKZAAMHEDEN
ALGEMENE INLEIDING
Wanneer dit verslag verschijnt, bestaat het I.T.B.O.N. 1 2 ^ jaar. Een koperen
feest! Dat wil zeggen, dat het een feest is, waarbij weliswaar het verleden wordt
bekeken, maar waarbij de blik toch in hoofdzaak op de toekomst gericht blijft.
Het verleden van het I.T.B.O.N. is tamelijk bewogen geweest, zowel wat betreft de omstandigheden waaronder is gewerkt als de ontwikkeling van het werk
en derichting, waarin het onderzoek zich heeft bewogen.
Toen het instituut in Mei 1940 officieel zou worden geïnstalleerd, brak de
oorlog uit, waardoor deofficiële oprichting pas op 25September 1940kon plaats
vinden.
Aanvankelijk bestond het gehele personeel uit een leider der werkzaamheden,
een entomoloog en een technisch medewerker. Het onderzoek had uitsluitend betrekking op debosentomologie, dat wil zeggen op het gebied, dat bestreken werd
door het in het Instituut opgenomen Comité ter Bestudering en Bestrijding van
Insectenplagen in Bossen. Na het conflict van de Leidse Universiteit met de bezettende Overheid ging echter een belangrijk deel van de staf van het Zoölogisch Laboratorium teLeiden naar het I.T.B.O.N. over en kwam het werk opeen
bredere basis te staan: naast de bosentomologie werden ook de strooiselfauna en
het houtwallenprobleem in het onderzoek betrokken.
Het instituut was tot na het einde van de oorlog gevestigd in een kleine arbeiderswoning van het Nationale Park „De Hoge Veluwe". Eerst na deoorlog werd
beschikking gekregen over het huis „Mariëndaal" bij Oosterbeek, dat aan de
Stichting „Het Gelders Landschap" toebehoort. Dit gebouw was echter te groot
om alleen door het I.T.B.O.N. bewoond te worden, zodat het samen met het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek werd betrokken. Momenteel is het door het Instituut gebruikte deel van Mariëndaal eigenlijk aan de
krappe kant, maar met dergelijke huisvestingsproblemen heeft vrijwel ieder laboratorium te kampen.
Het onderzoek heeft zich in de loop der jaren steeds uitgebreid.Was aanvankelijk debosentomologie het enigeonderwerp, later kwamen andere facetten naar
voren, waardoor het bosbouwwerk slechts een bescheiden onderdeel is gaan vormenvan het gehele onderzoekingsgebied. Het Instituut werkt thans voornamelijk
aan fundamentele problemen van toegepast-biologische aard op het gebied der

levensgemeenschappen en populatie-dynamiek, zulks ten behoeve van land-, tuinen bosbouw.
In de waardering van dit soort werk is sinds enige jaren een verandering ten
goede gekomen. Beschouwde men het tot kortgeleden veelal als een luxe, het
belang er van wordt thans weer algemeen ingezien, niet alleen hier te lande doch
ook in het buitenland. In België, Duitsland en Scandinavië is een begin gemaakt
met soortgelijke onderzoekingen; in Engeland, Australië en Canada zijn in menig
opzicht reeds belangrijke vorderingen gemaakt. Vanuit het standpunt van het
I.T.B.O.N. bekeken, is deze vergrote belangstelling slechts winst; de verschillende problemen kunnen thans in groter verband worden bekeken.
Het doel van het werk is het verkrijgen van een inzicht in de krachten, welke
werkzaam zijn in de levensgemeenschappen, dit ter voorkoming van excessen
(insectenplagen, plantenziekten, stagnatie in de omzetting van organische stof
enz.). Pas wanneer deze krachten bekend zijn en de werking er van begrepen is,
kan worden nagegaan waarom verschillende processen in het cultuurland onbevredigend verlopen. De vraag of het op den duur mogelijk is elk exces — waaronder ook het optreden van ziekten en plagen wordt gerekend — langs chemische of mechanische weg teniet te doen, is niet zonder meer te beantwoorden. Dit
geldt o.a. voor de vraag of de plagen van de cultuurgewassen op den duur met
behulp van insecticiden in toom gehouden kunnen worden.
In verband met dit laatste en met een algemeen bestaand misverstand moge er
nogmaals met nadruk op worden gewezen dat het zoeken naar middelen om de
levensgemeenschap resistenter te maken tegen plagen enz. niet tegenover het
zoeken naar bestrijdingsmiddelen staat; beide richtingen moeten hand in hand
gaan.
Het onderzoek van het probleem hoe de opbrengst van de bodem op een zo hoog
mogelijk niveau kan worden gebracht en gehandhaafd, kan slechts vruchtbare
resultaten afwerpen als het zonder enige vooringenomenheid geschiedt. Hierbij
kan men zich niet laten leiden door het geloof in het menselijk vermogen om de
natuur in al zijn geledingen steeds te blijven bedwingen; evenmin dient men er
van uit te gaan, dat het doel bereikt kan worden wanneer aan de natuurkrachten,
zij het in een bepaalde richting geleid, de vrije hand wordt gelaten. Steeds weer
opnieuw zullen de problemen onbevangen benaderd moeten worden, steeds zal de
basis van het te verrichten onderzoek zo breed mogelijk moeten zijn.
In het werkprogramma van het I.T.B.O.N. komen vele onderzoekingen voor,
welke direct of indirect verband houden met de samenhang in de levensgemeenschappen. Hoewel bij het werken op een dergelijk, nog vrijwel onontgonnen terrein al gauw de neiging bestaat tot het vormen van bepaalde vooropgezette denkwijzen, tracht het Instituut echter steeds onafhankelijk te blijven van enige vooringenomenheid, een streven, dat tot nu toe met succes kon worden volgehouden.
Het onderzoek van de levensgemeenschappen, en daarvan speciaal het populatie-onderzoek, is nog steeds de kern van het werk. De vraag op welke wijze en
waardoor een dierlijke populatie in zijn dichtheid wordt geregeld, is nog steeds
verre van opgelost.
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Wel zijn in het afgelopen jaar in deze richting belangrijke vorderingen gemaakt. Het bodem-faunistische onderzoek zal echter ruimer moeten worden opgevat om een beter inzicht te verkrijgen in de natuurlijke gang bij het omzetten
van organisch materiaal. Reeds enige tijd is de invloed van de schimmels in het
onderzoek betrokken; binnenkort zal begonnen worden met een onderzoek naar
de invloed van bacteriën, in samenwerking met het laboratorium voor Microbiologie te Wageningen.
Het werk op het gebied van bosinsecten en wild ontwikkelt zich in nauw contact met het populatie-dynamisch onderzoek. Hetzelfde geldt voor het houtwallenonderzoek, dat echter bovendien een aantal andere facetten heeft en in
feite een onderzoek is naar de levensgemeenschap in verband met de structuur
van het cultuurland.
Geheel los van het populatie-dynamische onderzoek staat het iepenwerk en
het onderzoek naar het aanwasverlies van bomen na kaalvreterij.
De diverse onderzoekingsgebieden worden in de volgende hoofdstukken meer
uitgebreid behandeld.
POPULATIEBEWEGINGEN
INLEIDING

Het onderzoek op het gebied der populatiebewegingen houdt zich bezig met
de vraag waarom de dieren in de vrije natuur in bepaalde dichtheden voorkomen,
dichtheden, dU in de regel ver beneden de maximaal denkbare liggen en welke
laatste slechts worden benaderd bij het optreden van een plaag (b.v. bij de insecten). Het is bekend, dat na het ingrijpen van de mens bossen en ook andere vegetaties vaak vatbaarder worden voor het optreden van plagen. Waaraan is deze
grotere vatbaarheid te wijten? Waaraan heeft het oerwoud zijn grote weerstand
tegen het massaal optreden van insecten te danken? Dit alles is nog maar zeer ten
dele bekend, slechts een aantal „regulerend" optredende factoren, d.w.z. factoren,
die een grotere sterfte onder de schadelijke insecten veroorzaken bij een hoge of bij
een lage bevolkingsdichtheid, zijn onderkend.
Ten einde meer over deze regulatie te weten te komen, is enige jaren geleden
een onderzoek ingezet naar het verloop van de bevolkingsdichtheid van een
spanrups van de groveden en naar de factoren, welke invloed hierop uitoefenen.
Deze rups is in ons land steeds talrijk, maar vormt nimmer een plaag, in tegenstelling tot Duitsland, waar deze diersoort veel schade aan de bossen kan toebrengen.
Tegelijkertijd benadert Dr L. Tinbergen, lector aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, het probleem van een andere zijde: hij onderzoekt de verhouding
tussen een aantal mezensoorten en hun prooi.
Bij de behandeling van de in het afgelopen jaar verkregen resultaten moet men
echter bedenken, dat ook het houtwallenonderzoek, het bodemonderzoek en het
onderzoek naar de populatiedichtheid van diverse jachtdieren en dat naar insectenplagen in bossen zich in hoofdzaak op hetzelfde terrein bewegen, zodat ook

de hierbij verkregen resultaten een beter inzicht in het probleem mogelijk maken.
Principieel nieuwe gezichtspunten wat betreft de regulatie der populatiedichtheid leverden deze projecten in 1952 echter niet op, zodat de resultaten van
deze onderzoekingen slechts bij de desbetreffende hoofdstukken zullen worden
behandeld.
SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Bij het nagaan van het verloop van de bevolking van de dennenspanrups
(Bupalus piniarius L.) bleek, dat ook in het afgelopen jaar de bevolking in aantal
terugliep, evenals in 1951. De oorzaken hiervan waren echter geheel andere dan
in 1951. In het laatstgenoemde jaar waren het vooral de sterfte van de oude
rupsen en een onbekende mortaliteit bij de afdaling der rupsen, die de achteruitgang veroorzaakten. In 1952 daarentegen bleek in de eerste plaats de parasitering door de sluipvlieg Carcelia aanzienlijk gestegen te zijn, waardoor het aantal vlinders relatief minder was dan in 1951. Deze parasiet is waarschijnlijk van
groot belang als regulerende factor; er werd een begin gemaakt met de bestudering
van de biologie en de gastheerkeuze er van.
In de tweede plaats was de parasitering van de eieren door Trichogramma zeer
hoog (bijna 60 °/o) en was ook de jeugdsterfte opvallend groot (92 °/o). De rupsdichtheid daalde hierdoor tot een lage waarde (1,3 per m 2 ).
De invloed van de eiparasiet Trichogramma werd tevens onderzocht naar
aanleiding van de vraag of deze in dichte eipopulaties van Bupalus een hoger
parasiteringspercentage kan bereiken dan in ijle. Dit zou namelijk mogelijk zijn
als de parasiet twee of meer generaties door middel van Bupalus-eieren zou kunnen opbouwen. Immers in een dichte eipopulatie zou theoretisch de tweede generatie talrijker zijn dan in een ijle, zodat in het eerste geval het totale parasiteringspercentage hoger zou zijn dan bij een ijle eipopulatie.
In het afgelopen jaar bleek, dat de parasitering in het bos ophield op een ogenblik, dat nog vele gastheer-eieren en wespen aanwezig waren. Daarom werden
proeven gedaan over de aantasting van eieren van verschillende leeftijd, waarbij
bleek, dat eieren van alle leeftijden door de Trichogramma worden aangestoken,
maar dat deze in oude eieren slechts een kleine ontwikkelingskans heeft. De parasitering stopt, wanneer geen verse eieren meer aanwezig zijn; dit moment treedt
korte tijd na het uitkomen van de tweede wespengeneratie op. Deze laatste
steekt dus nog wel eieren aan, maar hieruit ontwikkelen zich in hoofdzaak rupsen. Het parasiteringspercentage van de gehele eipopulatie is dus maar weinig
hoger dan het parasiteringspercentage door de eerste generatie der wespen, zodat
de Trichogramma niet kan bijdragen tot verlaging van geringe aantalsvermeerderingen van de gastheer.
Het tweede onderzoek in dit kader, nl. de rol van de vogels bij de regulatie van
de bevolkingsdichtheid der bosinsecten, was destijds begonnen aan het I.T.B.O.N.
en wordt thans voortgezet vanuit de Groningse Universiteit. De verkregen gegevens geven aanleiding tot de volgende conclusies.
De verliezen, welke door vogels (speciaal mezen) worden toegebracht aan een
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bepaalde insectensoort, staan in duidelijk verband met de bevolkingsdichtheid
van deze laatste. Drukt men de predatie *(per tijdseenheid) uit in percenten van
de bevolking, dan krijgt het verband de vorm van een optimumcurve.
Dit impliceert, dat de vogels prooisoorten, die tijdelijk schaars zijn, de kans
geven om zich te herstellen (het predatiepercentage ligt dan ongewoon laag); ze
werken zodoende de terugkeer van de dichtheid naar een normaal niveau in de
hand. Is daarentegen de dichtheid enigszins boven normaal gestegen, dan volgt
een sterke daling van het predatiepercentage en de prooisoort krijgt dus de gelegenheid zich verder uit te breiden. Dit proces vangt reeds aan bij een geringe
toeneming van de prooidichtheid en men kan daarom zeggen, dat de vogels reeds
in de beginphase van een insectenplaag de ontwikkeling hiervan eerder bevor^
deren dan tegengaan. In hoeverre hun werking in het gebied van optimale predatie invloed uitoefent op de kans op aantalsuitbreiding bij de prooien, moet nog
worden onderzocht. De predatiepercentages liggen in dit gebied bij verschillende
prooisoorten vrij hoog.
BODEMFAUNA
INLEIDING

Het onderzoek van het afgelopen jaar betreft in hoofdzaak de dierlijke levensgemeenschap in de bodem van een grovedennenbos, de fauna in composthopen,
de relatie bodemfauna — schimmels, de oecologie van vrijlevende nematoden en
de oecologie van bodemkevers in bossen. Naast deze onderwerpen, die voor een
gedeelte werden afgesloten en waarvan een publicatie wordt bewerkt, werd nog
een onderzoek verricht naar de voedingsbiologie van Glomeris marginata en werd
tevens een aanvang gemaakt met een gedetailleerd onderzoek naar de betekenis
van de levensgemeenschap bij de omzetting van het strooisel in een natuurlijk
eikenbos.
DIERLIJKE LEVENSGEMEENSCHAP IN DE BODEM VAN EEN
GROVEDENNENBOS

Oppervlakte-fauna, macrofauna 2 in strooisel en in de bodem en schimmelflora werden vergelijkend-quantitatief onderzocht. Hieruit bleek, dat het grootste
deel van de fauna een dichtheidsverdeling vertoont, die in vrij sterke mate correleert met de sluitingsgraad van het bos. Het ligt voor de hand hier een primaire
invloed van bepaalde abiotische factoren te veronderstellen, hetgeen echter nader
1

De woorden predatie, predator en prederen zal men vergeefs zoeken in een woordenboek van de Nederlandse taal zodat ter omschrijving van hun betekenis het volgende
moge worden vermeld. Predator staat tegenover prooi. Een predator leeft dus van
dieren, die hij levend bemachtigt. De predator predeert ( = leeft ten koste van) een
prooi. De tol, welke een predator van de prooibevolking heft, is de predatie.
2

macrofauna = dieren van de grootte van grotere insecten (loopkevers e.d.),
mesofauna = dieren ter grootte van enige millimeters, dus nog net zichtbaar met
het blote oog,
microfauna = dieren, niet meer zichtbaar met het blote oog.
11

experimenteel geanalyseerd dient te worden. Dat ook biotische factoren op de
verdeling van invloed zijn, bleek uit het feit, dat verschillende soorten loopkevers
een opvallend geringe dichtheid hebben in de omgeving van mierennesten {Formica rufa polyctena en Lasius fuliginosus). Ook de verdeling over de verschillende lagen in het bodemprofiel vertoonde voor het merendeel der soorten een zeer
specifiek beeld.
Het bleek, dat slechts een uiterst gering aantal soorten (uitsluitend vliegenlarven) een typische saprophage ' voedingswijze heeft en dat deze soorten bovendien in zeer lage dichtheid voorkomen. De overige soorten zijn in hoofdzaak fungivoor 2 en predatorisch. De macrofauna is in deze omstandigheden van zeer
weinig directe betekenis voor de omzetting van het strooisel. De aantasting, voor
zover deze plaats heeft door de fauna, wordt hoofdzakelijk verricht door de mesofauna •', waarvan mijten en springstaarten op de eerste plaats komen.
De schimmelflora vertoont niet alleen incidenteel, maar ook gemiddeld over
het gehele jaar en in alle proefvakken een sterke afneming met toenemende diepte. Uit de gemiddelde jaarwaarden met hun standaardafwijkingen bleek, dat de
verschillen in bostype en de verschillen in diepte over het algemeen belangrijker
zijn dan de verschillen, veroorzaakt door het tijdstip waarop de monsters genomen waren. In de loop van het jaar konden toppen worden waargenomen in de
maanden Maart, Juni en September. In hoeverre deze door temperatuur of neerslag verklaard kunnen worden moet nog worden nagegaan.
FAUNA IN COMPOSTHOPEN

De ontwikkeling van de fauna in composthopen is in de eerste plaats afhankelijk van de samenstelling van het materiaal. Hiernaast speelt ook de immigratie
vanuit het substraat een rol.
De beukenstrooiselhopen, die in het vorige jaar werden opgezet, behielden
gedurende het gehele jaar hun oorspronkelijke aanwezige fauna. Slechts enkele
soorten uit de ondergrond voegden zich hierbij. Verschillende saprophage soorten
namen sterk in aantal toe.
In de tuin- en huisafvalhoop ontwikkelde zich een geheel andere fauna, waarvan de oorsprong deels gezocht moet worden in het oude compostmateriaal, dat
bij het begin in deze hoop werd aangebracht. Hiertoe behoort in de eerste plaats
Eisenia foetida, de compostworm. Deze ontwikkelde zich aanvankelijk zeer voorspoedig, waarbij bleek, dat de volwassen exemplaren zich door de gehele hoop
verspreidden, doch dat de jonge dieren slechts over een zeer beperkt verspreidingsvermogen beschikten. In de loop van het jaar namen de wormen in aantal
sterk af, hetgeen wijst op slechte ontwikkelingsmogelijkheden voor de jonge wormen onder de heersende omstandigheden. De overige fauna bestond hoofdzakelijk uit larven van vliegen- en keversoorten, waarvan de imagines aangelokt wor1

saprophaag = levend van dood organisch materiaal (dode bladeren enz.).
schimmeleters.
3
zie onder noot 2 vorige bladzijde.

2
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den door de bij het afbraakproces vrijkomende gassen. De aantallen van deze
dieren bleven echter ver beneden de verwachting, welke gebaseerd was op waarnemingen in andere composthopen. Waarschijnlijk is een te gering vochtgehalte
oorzaak geweest van een minder gunstige ontwikkeling.
De laboratoriumproeven met Eisenia foetida werden voortgezet. Hierbij bleek,
dat de ontwikkeling van ei tot voortplantingsrijp dier in drie maanden kan plaats
hebben. Tevens werd gevonden, dat de levensduur der volwassen dieren minstens
anderhalf jaar kan bedragen. Het voedingssubstraat werd vrij snel door de wormen uitgeput.
Entingsproeven met Eisenia foetida in strocomposthopen in de Noordoostpolder gaven weinig bemoedigende resultaten. Waarschijnlijk is de structuur van
het materiaal te compact om de dieren gunstige levensomstandigheden te bieden.
RELATIE BODEMFAUNA - SCHIMMELS

Het in het afgelopen jaar verrichte onderzoek betrof voornamelijk de betekenis van microarthropoden x bij de verspreiding van de schimmelsporen en mycelia en de wederzijdse beïnvloeding van schimmels en microarthropoden in kweekproeven.
Met betrekking tot het eerst genoemde punt kon experimenteel worden vastgesteld dat mijten, bastaardschorpioenen, enchytraeën, slakken, springstaarten, proturen en hogere insecten in staat zijn schimmel- en bacterie-infecties te veroorzaken. Onder vrij ongunstige omstandigheden voor schimmelgroei kon worden vastgesteld, dat hoornmijten en zeker ook andere dieren in sterke mate tot uitbreiding
van de schimmelflora kunnen bijdragen, waarschijnlijk voornamelijk door middel
van hun excrementen. Onder zeer gunstige omstandigheden overtreft de groeisnelheid, voornamelijk die van de snel groeiende Phycomyceten, het uitbreidingsvermogen door middel van dezemijten. Ongetwijfeld vormt debodemfauna echter
eenbelangrijke factor in deverspreiding van schimmels. Vooral bij gespecialiseerde
obligate wortelparasieten, die dadelijk van plant tot plant moeten worden overgebracht, zal dit van practisch belang kunnen zijn.
De kweekproeven van microarthropoden met schimmels hebben weinig duidelijke resultaten opgeleverd. Wel kwam tot uiting, dat springstaarten minder goed
bestand zijn tegen een sterke schimmelontwikkeling dan mijten. Een verschil in
schimmelontwikkeling op vergelijkbare substraten met en zonder microarthropoden was niet duidelijk vast te stellen. Om te kunnen nagaan of deze dieren invloed
uitoefenen op de schimmelflora zal het nodig zijn onder meer natuurlijke omstandigheden te werken, waarbij de myceliumontwikkeling, o.a. door antagonistische
werking van de schimmels, onderling niet zo uitbundig zal zijn als op gesteriliseerd
materiaal.
O E C O L O G I E VRIJLEVENDE NEMATODEN

In het afgelopen jaar werd voortgegaan met de census in de Oud-Reemster
mijten, springstaarten e.d.
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heide, de ontwikkeling van de hierbij aangetroffen soorten bij verschillende temperaturen en het vaststellen van een eventueel temperatuurpref erendum.
Tussen de bevolkingsdichtheden in het najaar van 1951enhetvoorjaar van 1952
bleken significante verschillen te bestaan, met dienverstande,dathet aantal individuen in de lente over het algemeen groter was dan in de herfst. Slechts één soort
vertoonde een afneming van de dichtheid. De verticale verdeling der soorten
bleef in beide seizoenen hetzelfde, met uitzondering van één er van, die in het
voorjaar op enkele centimeters diepte significant talrijker was dan in het najaar.
Uit kweekproeven, waarbij een aantal heide-humus-monsters van 35 cm 3 inhoud
gedurende twee maanden waren blootgesteld aan temperaturen van respectievelijk
4—6°C, 18—20°C en 27°C, bleek het temperatuuroptimum voor de ontwikkeling
bij de verschillende soorten zeer verschillend te liggen: bij enkele was een temperatuur van 4—6°C, bij andere 18—20°C gunstiger. Bij 27°C bleek de mortaliteit bij
alle soorten zeer groot. De juiste ligging van het optimum zou uiteraard slechts
bij een veel groter aantal temperaturen bepaald kunnen worden.
Voor het onderzoek naar een eventueel temperatuurpreferendum werd gebruik
gemaakt van een klein temperatuur-gradiënt-apparaat, waarin een monster ongestoorde heidegrond werd geplaatst. De temperatuur in dit monster liep op van
8,5°C aan de ene kant tot 25°C aan de andere kant. Na een maand bleken alle
soorten in het gebied beneden 13°C sterk in aantal te zijn achteruitgegaan. Ook
in het gebied boven 20°C waren de aantallen geringer. Binnen het traject van
13—20°C kon bij geen der soorten een duidelijk preferendum worden vastgesteld. Het scheiden van soorten door middel van een temperatuurgradiënt blijkt
in het algemeen dan ook onmogelijk.
OECOLOGIE BODEMKEVERS IN BOSSEN

Het onderzoek naar de oecologie van de oppervlaktefauna in bossen, dat bedoeld was als basis voor verder onderzoek naar de betekenis van deze hoofdzakelijk predatorisch levende diersoorten in de levensgemeenschap van het bos, werd
als zodanig afgesloten. De werkzaamheden zullen op kleinere schaal worden
voortgezet, te meer omdat eventueel detail-onderzoek door studenten hierop moet
kunnen aansluiten. Het onderzoek heeft het inzicht in de levenscyclus en de
levenswijze, voornamelijk van loopkevers (Carabidae) vergroot, terwijl aanwijzingen over de phaenologie en de jaarfluctuaties der soorten werden verkregen.
Door twee Leidse studenten werd de biologie van larve en imago van Athous
subfuscus en de levenswijze van Geotrupes silvaticus nagegaan. Beide onderzoekingen hebben vooral tot doel gehad een beter inzicht te verkrijgen in de voedingsbiologie van deze soorten.
VOEDINGSBIOLOGIE GLOMERIS MARGINATA

Vroeger onderzoek over de voedingsbiologie van millioenpoten heeft aangetoond, dat bij deze dieren het voedingsmateriaal tijdens het passeren van het
darmkanaal slechts zeer weinig verandert. Recente publicaties pleiten echter voor
de vorming van belangrijke hoeveelheden humusstoffen bij de spijsverterings14

processen van deze dieren. In verband met deze controverse leek het van belang
na te gaan hoelang het voedsel bij Glomeris marginata in het darmkanaal blijft.
Deze proeven berustten op plotselinge verwisseling van voedselmateriaal (vervanging van eikenstrooisel door acacia- of grovendennenstrooisel), uurlijkse verzameling van de afgescheiden excrementen na de voedselwisseling en microscopisch onderzoek van de excrementen op hun samenstelling. Hierbij bleek, dat
onder de gegeven kweekomstandigheden reeds na 3 uur de eerste elementen
van de nieuwe voeding in de excrementen werden aangetroffen, terwijl na 5 uur
de excrementen geheel uit overblijfselen van het nieuwe voedingsmateriaal bestonden. Ook op grond van deze snelle darmpassage lijkt een belangrijke humificatie
van het voedingsmateriaal zeer onwaarschijnlijk.
STROOISELOMZETTING

Een van de belangrijkste doelstellingen van het onderzoek naar de bodemfauna
in het algemeen is het verkrijgen van een beter inzicht in de betekenis van deze
fauna bij de omzetting van het strooisel. De werking van de fauna is echter slechts
een schakel in de processen, die tot de omzetting van het strooisel voeren. Hiernaast zijn de schimmels en bacteriën van belang.
Om een inzicht te krijgen in het proces van de strooiselomzetting als zodanig
zullen alle drie groepen van organismen in het onderzoek betrokken moeten
worden. Nu zowel de techniek van het veldwerk als de kweektechniek van de
fauna en fungi voldoende is uitgewerkt, kan het probleem van de strooiselvertering vanuit verschillende richtingen in een gemeenschappelijk werkobject worden
aangevat. Het grovedennenbos is in verband met zijn stagnerende vertering
en het practisch ontbreken van de saprophage macrofauna hiertoe echter niet
geschikt.
Een zeer bruikbaar object werd gevonden in een oud doorgeschoten eikenhaklioutbos, waarin blijkens een onderzoek van het Bosbouwproefstation T.N.O.
nooit bodembewerking had plaats gehad en dat als standaardtype voor maximale productie bij de gegeven bodemtoestand beschouwd kan worden. Het onderzoek werd begonnen na het vallen van het blad in het afgelopen jaar. Het
betrof tot nu toe de kwantitatieve bepaling van het gevallen blad, de inventarisatie van de sporulerende basidiomyceten en een eerste oriëntatie betreffende
de nematodenfauna. Verder werden proeven ingezet over de inwerking van
verschillende mijtensoorten op het blad en de aantasting hiervan door geïsoleerde
schimmels. Het onderzoek naar de macrofauna zal zo spoedig mogelijk worden
begonnen.
HOUTWALLEN
INLEIDING

In het complex van invloeden van houtopstanden op het omliggende cultuurland kunnen in hoofdzaak de volgende groepen worden onderscheiden:
1. de invloed van houtwallen op het klimaat en de andere abiotische factoren in
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het aangrenzende cultuurterrein en op eventuele verstuivingen, indien de grond
daarvoor gevoelig is en
2. de invloeden van de levensgemeenschappen van de houtopstanden op die van
de gewassen.
De resultante van de beide groepen van invloeden uit zich als:
3. de invloed van de houtopstanden op de opbrengsten van de aangrenzende cultuurterreinen.
Gedurende de voorgaande jaren heeft het onderzoek van het I.T.B.O.N. zich
in hoofdzaak beperkt tot de onder punt 1 begrepen problemen. In de loop van
1952 kon echter een begin worden gemaakt met het onderzoek inzake de onder de
punten 2 en 3 genoemde problemen.
ONDERZOEK IN ZEELAND

In een boomgaard onder Wolfaartsdijk, met windschermen van Italiaanse
populier en zwarte els, werden windmetingen verricht ten einde te kunnen nagaan in hoeverre de invloed van windschermen in de boomgaarden waarneembaar
is. De eerste serie windmeters werd in samenwerking met het K.N.M.I. in het
begin van Mei geïnstalleerd en deed dienst tot een der eerste dagen van October,
toen een serie verbeterde meters in gebruik werd genomen. Tot begin November
werden vrij veel gegevens verkregen wat betreft de beschutting door middel van
Italiaanse populieren (bij westenwind), doch slechts een klein aantal omtrent de
beschutting door middel van het elzenscherm (bij oostenwind). De voorlopige
conclusie van dit onderzoek is, dat het windscherm van Italiaanse populieren in
bebladerde toestand aan de gehele boomgaard een zekere mate van beschutting
geeft. Of deze voldoende is voor het gewas, is hiermede niet uitgemaakt. Het
elzenscherm laat bij oostenwind wellicht meer dan de helft van de boomgaard
onbeschut, dat wil zeggen, dat in dat deel het gewas als remmende factor optreedt.
In hetzelfde proefobject werden evenals in 1951 in samenwerking met het
K.N.M.I. metingen uitgevoerd ter bepaling van het effect van de beschutting op
de temperatuur van de lucht en van de grond, de luchtvochtigheid en de verdamping. De betrouwbaarheid van de uitkomsten dezer metingen zijn echter twijfelachtig, sinds ontdekt werd, dat de aanwijzingen van de kwikthermometers in de
kleine „sereens" niet in overeenstemming waren met die van de thermometers met
droge bol van de psychrometer (zie onder „Onderzoek in de Noordoostpolder").
Als gevolg hiervan werd het onderzoek tot later datum opgeschort.
Het onderzoek naar het verband tussen de groei van het fruitgewas en de mate
van beschutting werd langs drie wegen aangevat:
1. door de boomhoogte en de stamomtrek als criteria voor de welstand van de
individuele fruitbomen te beschouwen,
?.. door de opbrengst per boom te schatten,
3. door de opbrengst per boom te wegen.
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Deonder 3.genoemdemethode isuiteraard demeest doeltreffende, doch omdat
de fruitkwekers in het algemeen vrezen, dat de wegingen de normale gang van
zaken in hun bedrijf te veel zullen ophouden, kon deze methode slechts inéén
geval worden toegepast.
Deonder 2.genoemdeschattingvandeopbrengst perboomkonopietsruimere
schaal worden uitgevoerd, terwijl de metingen van de boomhoogte en de stamomtrek zovaak alsdetijd hettoeliet werden verricht.
In het proefveld waar de wegingen werden uitgevoerd, werd de oogst tevens
geschat enwerden eveneens dehoogte endestamomtrek van iedere boom gemeten. De gevonden getallen worden thans door de heer E. van der Laan vande
Afdeling Tuinbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bekeken, waarbij wordt nagegaan of de opbrengsten
voldoende correleren metdeboomhoogten en destamomtrekken enof de schattingen voldoende betrouwbaar zijn omdewegingen te kunnen vervangen.
De gegevens van de wegingen, evenals die van de schattingen, toonden een
zeer duidelijk negatief effect vandewind opdeopbrengst vaneenblok Jonathan
op onderstam EMXVI. De verdelingscurve van de gemiddelde oogstcijfers van
bomen, welke op rijen tussen twee windschermen evenwijdig aan de schermen
stonden, was volkomen reciprook aan de verdelingscurve van de windsterkte
welke op theoretische gronden magworden verwacht. De beschutting bleek te
resulteren in een opbrengstverhoging van maximaal enige tientallen procenten
niettegenstaande deremmingvandewind door hetgewas zelf.
Met hetonderzoek naar hetverband tussen dedierlijke levensgemeenschappen
van windscherm en fruitgewas, het z.g. „stabiliteitsonderzoek", kon in 1952
eenbegin gemaakt worden. Hetheeft totdoel uittemaken inhoeverre delevensgemeenschappen vandehoutopstanden invloed uitoefenen opeventuele insectenplagen in het gewas. Dit onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Mej.
Dra A. Post van het Laboratorium „Zeelands Proeftuin". In overleg met Prof.
Dr D. J. Kuenen uit Leiden werd besloten de werkzaamheden uit te voeren in
een verwaarloosde boomgaard onder Nisse, welke in zijn geheel door een windschermvantamelijk gevarieerde samenstelling isomgeven.Ompractische redenen
werd het onderzoek beperkt tot de insectensoorten, die in voldoende aantallen
aanwezig waren, zodat in hoofdzaak deLepidopteren (inhet bijzonder deTortriciden), de bladluizen enhet spint, methun parasieten en predatoren, werden
nagegaan.
Daar degegevensnogslechts tendelezijn uitgewerkt, kannoggeen definitieve
mededeling van de resultaten worden gedaan. Uit de resultaten van de kweekproeven werd de voorlopige indruk verkregen, dat de parasitering, vooral van
de Lepidopteren, indeboomgaard inNisse sterker isdanin andere verwaarloosde boomgaarden. Dit voorlopige oordeel is gebaseerd op waarnemingen aan
Hyponomeuta malinellusF.,eenColeophora-soonenenigeTortrieiden.Hetverschil in deparasitering zou kunnen wijzen op een stabiliserende invloed vande
populaties uit de windschermen of uit andere elementen van het tamelijk geva17

rieerde landschap. Uit de verspreiding van de Carpocapsa-aantast'mg in de boomgaard in Nisse zou echter tot het tegendeel moeten worden geconcludeerd.
Het onderzoek naar eventuele verbeteringen in het sortiment van de Zeeuwse
windschermen werd beperkt tot het nagaan welke boomsoorten voor een nadere
beproeving als windschermboom gebruikt kunnen worden. In de eerste plaats
komt hiervoor de z.g. Populus „Vereecken" in aanmerking. Een tweede Populussoort, die op kleine schaal zou kunnen worden beproefd, is Populus simonii var.
fastigiata SCHN.; de vooruitzichten voor deze soort zijn echter minder gunstig dan
die van de eerstgenoemde.
Reeds geruime tijd geleden was het opgevallen, dat er in Zeeland nog enkele
zeer fraaie en goed geconserveerde iepen-windschermen voorkomen uit omstreeks
1900. Volgens mededeling van Dr J. C. Went bestaat er, althans uit een oogpunt
van vatbaarheid tegen iepziekte, weinig bezwaar tegen het aanplanten van Ulmus
glabra var. fastigiata R. ( = Ulmus glabra var. exoniensis R.) en Ulmus carpinifolia var. dampieri R. Met deze soorten zou een proef kunnen worden genomen
wanneer de thans gebruikelijke houtsoorten door zout in de bodem te gronde
zouden gaan.
ONDERZOEK IN DE NOORDOOSTPOLDER

Bij de bewerking van in vorige jaren verkregen gegevens werd een aantal tegenstrijdigheden in de aanwijzingen van verschillende instrumenten-typen gevonden,
welke niet meer zouden mogen worden verwacht indien de door Dr J. P. M.
Woudenberg van het K.N.M.I. uitgewerkte correctiemethode juist was. De aard
van de afwijking in de gegevens gaf het vermoeden, dat de oorzaak van de miswijzing van de kwikthermometers gezocht moest worden in de stralingsgevoeligheid er van. Door deze gang van zaken werd een aanzienlijk deel van het tot
nu toe verzamelde materiaal waardeloos, zodat besloten werd het veldwerk te
staken tot het instrumentarium vervangen zou zijn. Verbetering van de oude apparatuur bleek intussen niet mogelijk; een nieuw instrumentarium zal in overleg
met Prof. Dr W. R. van Wijk, directeur van het Natuurkundig Laboratorium
van de Landbouwhogeschool te Wageningen, worden ontworpen.
Het proefterrein in de Noordoostpolder wordt thans door het K.N.M.I. en het
I.T.B.O.N. gebruikt voor een onderzoek naar de eigenschappen van het windveld
van de daar aanwezige windschermen met behulp van kunstmatige nevel. De
proefnemingen werden georganiseerd door een medewerker van het LT.B.O.N.,
die hiervoor enige legerdiensten wist te interesseren. Bovendien werd medewerking verleend door de directeur van het Chemisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Voor het verkrijgen van de meest geschikte nevelwolken werden een grote nevelgenerator, rookkaarsen, verschillende mengsels
van zwart kruit en hexiet en verstoven titaanchloride beproefd. De bewegingen
van de nevelwolken werden vastgelegd met behulp van een tweetal 16 mm-filmcamera's.
Het onderzoek is thans nog beperkt tot het zoeken naar de juiste methode.
Hierbij vormen de dichtheid van de nevelwolken en de zichtbaarheid er van op
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bet filmbeeld de voornaamste zorgen.
ONDERZOEK GRUBBENVORST

De ontwikkeling van het proefterrein onder Lottum in de gemeente Grubbenvorst, dat wil zeggen de groei van de windschermen en de ontbossing van de
tussengelegen terreinen, werd nauwlettend gevolgd ten einde het tijdstip te kunnen bepalen waarop met de verschillende onderdelen van het onderzoek kan worden begonnen. Tevens werd een aantal inleidende waarnemingen verricht.
Het onderzoekingsgebied, dat bij dit project door het I.T.B.O.N. zal worden
bewerkt, omvat het verzamelen van gegevens omtrent de volgende punten:
1.de ontwikkeling van de bodemfauna onder invloed van de beschutting,
2. de ontwikkeling van de vogelstand en de rol, die de vogels in de biocoenose
van het beschutte terrein spelen,
3. de invloed van de windschermen op het microklimaat en op de verstuivingen
en de ontwikkeling van de insectenfauna.
Het microklimatologische onderzoek zal, zoals gebruikelijk, worden uitgevoerd
in samenwerking met de Afdeling Landbouwmeteorologie van het K.N.M.I.
Voor zover het temperatuurmetingen betreft, zal met de aanvang van het
onderzoek moeten worden gewacht tot de nieuwe meetapparatuur beschikbaar
is (zie onder „Onderzoek in de Noordoostpolder").
4. de ontwikkeling van de plantenassociaties, zowel op de akkers als in de windschermen, met als doel na te gaan in hoeverre de houtopstanden als bronnen
van onkruiden voor het cultuurland moeten worden beschouwd.
Dit deel van de waarnemingen is een botanische tegenhanger van het bodemfaunistische onderzoek, terwijl het tevens een basis vormt voor het insectenonderzoek.
In overleg met Dr J. P. M. Woudenberg van het K.N.M.I. en met Ir A. J.
Hellings van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te
Groningen, die bij het Rijkslandbouwconsulentschap te Roermond gedetacheerd
is, en in aansluiting aan het reeds in 1951 verrichte grondstructuuronderzoek van
Dr P. K. Peerlkamp te Groningen werd in het proefterrein een drietal hoofdwaarnemingsstations uitgezocht, waar de werkzaamheden in hoofdzaak zullen
worden uitgevoerd. Ieder van deze stations omvat een vierkant van raaien, dat
een kruispunt van windsingels omsluit. Al naar de behoefte en de omstandigheden kunnen verschillende zijden van deze vierkanten worden gebruikt. Twee
van de hoofdstations liggen in uitgesproken stuifgebieden; slechts deze twee zullen voorlopig voor de stuifwaarnemingen worden ingericht. Het aantal waarnemingsstations zal worden uitgebreid zodra het welslagen van het onderzoek
dit verlangt.
Bij een verkenning van het proefterrein in de herfst bleek, dat de windschermen voldoende waren gegroeid om het verrichten van windmetingen in het aanstaande voorjaar te rechtvaardigen. De aanwezigheid van een aantal dennenbos19

sen en weilanden maakt thans een niet onaanzienlijk gedeelte van het proefterrein
als zodanig nog onbruikbaar, zodat slechts gedeelten van de daarvoor aangewezen
hoofdwaarnemingsstations voor het verrichten van stuifwaarnemingen kunnen
worden ingericht. Sinds de aanleg van het proefterrein werden echter reeds verschillende van de bossen gerooid.
Uit enige oriënterende waarnemingen bleek onder meer, dat de populatiedichtheid van de macrobodemfauna in het proefterrein nog zeer gering is. Op de
hoofdstations werd het zomer- en nazomeraspect van de vegetaties in de windsingels en de aangrenzende akkers vastgelegd. Zoals mocht worden verwacht,
bepaalt de invloed van de windschermen zich momenteel nog slechts tot de
bodembedekking onder het struikgewas. Tevens werd een methode voor het vaststellen van de dikte van de af- of de opgestoven laag, voor zover dit in een jaar
zonder verstuivingen mogelijk was, beproefd. Bij deze methode worden tegels als
vast punt voor de meting ingegraven onder de bouwvoor.
O N D E R Z O E K TE LISSE

Evenals in 1951 was het ook in het afgelopen jaar niet mogelijk het onderzoek
in het proefterrein tussen Lisse en Hillegom voort te zetten. Daar het hier om een
microklimatologisch onderzoek gaat, kan de voortzetting er van pas worden
overwogen wanneer het instrumentarium zal zijn gemoderniseerd.
BOSBOUWENTOMOLOGIE
INLEIDING

De werkzaamheden op het gebied der tosbouwentomologie, een onderzoekingsgebied, dat reeds sinds de oprichting van het I.T.B.O.N. op het werkprogramma
voorkomt, worden uitgevoerd onder auspiciën van het Comité ter Bestudering
en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen.
Het hoofddoel van de bosbouwentomologie is steeds het voorkomen van insectenplagen door de bossen een natuurlijke resistentie te geven tegen het ontstaan
van deze plagen. De hiervoor benodigde kennis op het gebied van de levensgemeenschappen van het bos en van de populatie-dvnamica der betrokken diersoorten is echter vaak nog zeer onvoldoende, waardoor het in vele gevallen niet
mogelijk is een natuurlijke oplossing voor de bosbouwentomologische problemen
te geven. Enkele hiervan vragen echter dringend om een oplossing, zodat gezocht
moet worden naar andere werkmethoden, zoals het toepassen van chemische en
niet-chemische bestrijdingsmiddelen. Behalve dat door een dergelijke werkwijze
het gevaar ontstaat dat de natuurlijke weerstand van een bos wordt aangetast,
dient ook de economische waarde er van in beschouwing te worden genomen.
Een methode hiervoor is de bepaling van het aanwasverlies, b.v. bij kaalvreterij.
Wat betreft de werkzaamheden omtrent dit laatste onderzoek, deze konden
in belangrijke mate worden uitgebreid, omdat hieraan medewerking werd verleend door een in het kader van het „Plan Tendeloo" bij het I.T.B.O.N. gedetacheerde landbouwkundig ingenieur.
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Het doel van dit onderzoek is het vinden van methoden om de bevolking van
de nuttige rode bosmier te doen toenemen. Hiertoe werd in de eerste plaats een
onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van mierenvolken en koninginnen.
In het afgelopen jaar bleek, dat bepaalde mierenvolken een plotselinge vermindering van de bevolking kunnen vertonen, welke soms leidt tot een totaal
uitsterven dezer volken. Dit verschijnsel, voorlopig „ziekte" genoemd, gaat
veelal gepaard met verlenging van de tolerante periode, welke reeds optreedt
voordat de „ziekte" zich duidelijk manifesteert. Door onbekendheid met dit feit
werden in voorgaande jaren enige dezer „zieke" volken in de proeven betrokken,
hetgeen de betrouwbaarheid van de resultaten der onderzoekingen nadelig heeft
beïnvloed.
Tevens kwam aan het licht, dat vele koninginnen door het verblijf in de kunstnesten sterk verzwakt kunnen zijn, zonder dat dit uiterlijk zichtbaar is. Indien
zij dan in adoptie-proeven sterven, behoeft dit niet een gevolg te zijn van de
vijandschap der werksters.
Hierdoor kon bij de proeven der vorige jaren slechts rekening worden gehouden met de resultaten, waarbij de koninginnen in leven waren gebleven, zodat de
gegevens van deze proeven opnieuw moesten worden bewerkt.
Ook dit jaar trad weer een aanzienlijke sterfte op onder de in kunstnesten
eenouden vrouwtjes, zij het in iets mindere mate dan in voorgaande jaren. Het
kan welhaast niet anders of de oorzaken dezer mortaliteit zijn dezelfde als die
voor de hierboven besproken verzwakking der proefdieren. Ten aanzien van de
aard dezer oorzaken kan nog niets met zekerheid worden gezegd.
In de tweede plaats werden uitgebreide onderzoekingen verricht over de tolerante en intolerante phase. De conclusie omtrent het bestaan van een jaarlijkse,
in de winter en het vroege voorjaar terugkerende tolerante phase berust op de
resultaten van proeven, waarbij de proefdieren in leven bleven, zodat de waarde
er van niet aangetast wordt door de twijfel aan de gezondheidstoestand dezer
dieren. Bovendien zijn herhaaldelijk gemerkte koninginnen, die in de tolerante
phase waren toegevoegd aan de verschillende volken, een jaar later teruggevonden, hetgeen tevens als een bewijs voor het feit, dat zij niet alleen getolereerd,
maar inderdaad geadopteerd waren, kan gelden.
In de argumentatie voor het bestaan van een intolerante phase was aanvankelijk een element van twijfel gekomen, doordat dit bestaan was afgeleid uit het
sterven van proefdieren, die slechts voor een klein deel op hun gezondheidstoestand waren onderzocht. In het afgelopen jaar kon echter reeds in enkele gevallen
het overgaan van de tolerante in de intolerante phase met volwaardige proefdieren worden aangetoond.
Wil men van de tolerante phase gebruik maken voor het uitbreiden van de
mierenstand, dan moeten in die tijd (winter en vroege voorjaar) ook voldoende
vrouwtjes beschikbaar zijn om aan de verschillend; volken te worden toegevoegd.
Daar het tot dusver niet gelukt is grote aantallen vrouwtjes in kunstnesten in
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leven te houden, werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om jonge
vrouwtjes (en de mannetjes om hen te bevruchten) van zeer „vroege" nesten te
verzamelen en na bevruchting aan andere, nog tolerante nesten toe te voegen.
Deze methode bleek in principe wel uitvoerbaar, doch er waren grote practische
bezwaren aan verbonden. De voornaamste hiervan is wel, dat het aantal nesten,
dat op deze wijze van koninginnen zou kunnen worden voorzien, gering is en
voorts, dat vooral voor deze methode de gedurende lange tijd tolerant blijvende
nesten in aanmerking zouden komen, met het reeds hierboven genoemde gevaar,
dat deze „ziek" kunnen zijn. Rekening houdende hiermede, moet de tolerante
phase voor het „bemieren" van de bossen voorlopig van weinig betekenis worden
geacht.
Proeven omtrent het optreden van een geuromslag bij jonge koninginnen bevestigden de vroeger verkregen resultaten. Het is hierdoor vrij zeker, dat in de
intolerante phase zelfs jonge vrouwtjes — of zij bevrucht zijn of niet — na het
bereiken van een bepaalde leeftijd in principe niet meer op het nest hunner
geboorte worden geduld. Toch moet de adoptie van jonge vrouwtjes — al of niet
van het eigen nest — plaats vinden. Langs welke weg dit gebeurt of welke omstandigheden daarvoor verwezenlijkt moeten worden, is niet bekend.
De vroeger getrokken conclusie, dat vrouwtjes na een verblijf van 4-6 weken
in een kunstnest van hun oorspronkelijke volk vervreemd zijn, berustte op sterfte
van niet op hun gezondheid gecontroleerde proefdieren. Een hernieuwd onderzoek met volwaardige proefdieren leverde echter geen duidelijke resultaten op.
Er zijn niettemin voldoende argumenten om het bestaan van deze vervreemding toch waarschijnlijk te achten. Vermoedelijk hebben bijkomstige factoren de
proefresultaten vertroebeld.
Daar werksters van verschillende volken, welke voor het stichten van een
kunstmatige kolonie bij elkaar worden gebracht, geen vijandschap ten opzichte
van elkaar vertonen, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat ook koninginnen onder deze omstandigheden in het nieuwe volk zullen worden opgenomen.
De resultaten van vroegere proeven met vrouwtjes van onbekende gezondheidstoestand hadden evenwel tegen deze veronderstelling gepleit.
In 1951 werd echter aan enkele nieuwe volken bij hun stichting een aantal
gemerkte vrouwtjes toegevoegd. Een deel hiervan werd in het voorjaar van 1952
in deze volken teruggevonden, zodat geconcludeerd kon worden, dat adoptie van
vrouwtjes onder deze omstandigheden wel degelijk mogelijk is. Proeven met
proefkooitjes toonden eveneens aan, dat nieuw gestichte volken tijdelijk tolerant
zijn. Sommige dezer proeven leverden echter ook onduidelijke resultaten op,
zodat het voorlopig niet zeker geacht kan worden, dat deze tijdelijke tolerantie
altijd en onder alle omstandigheden optreedt.
Een nader onderzoek naar dit verschijnsel lijkt echter zeer gewenst, daar hier
de mogelijkheid bestaat vrouwtjes te laten adopteren in de tijd, dat ze gemakkelijk in grote aantallen te krijgen zijn (voorjaar tot half Juni, misschien ook wel
later). Blijkt deze methode te voldoen, dan kan hij in de plaats treden van de
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adoptie in de tolerante phase, welke thans minder veelbelovend lijkt dan zich
aanvankelijk liet aanzien.
Een andere vorm om de bevolking van de rode bosmier te doen toenemen, is
de kunstmatige vorming van reuzenkolonies. Volken van Formica rufa polyctena
FORST zijn in de vrije natuur soms in staat z.g. reuzenkolonies te vormen. De
mogelijkheid dit kunstmatig te bewerken door toevoeging van grote aantallen
vrouwtjes in de tolerante phase is sinds 1950 in onderzoek. De resultaten zijn
echter nog weinig duidelijk, doordat uiteraard een normale kolonie tijd nodig
heeft om uit te groeien tot een reuzenkolonie, voorts echter doordat enige voor
deze proeven gebruikte kolonies „ziek" bleken te zijn, terwijl het van andere
wordt vermoed. Slechts één der proefkolonies vertoont reeds een duidelijk voorspoedige groei.
Niet alleen in Nederland, doch ook in Duitsland worden proeven genomen omtrent het bemieren van bossen en wel door het „Institut für Angewandte Zoologie"
te Würzburg. Als gevolg van het met deze instelling bestaande contact kwam een
ruiling tot stand, waarbij een kolonie Formica rufa polyctena FORST naar Duitsland werd gezonden, terwijl het I.T.B.O.N. een kolonie Formica rufa rufo-pratensis minor, een zeer roofzuchtige en daardoor nuttige vorm van de rode bosmier, ontving. Ook werd door beide instituten materiaal voor biometrische en
systematische bewerking uitgewisseld. Dit laatste is vooral van belang in verband
met de verwarring, die op het gebied van de rufa-systematiek heerst.
STOBBENONDERZOEK

De onderzoekingen in voorgaande jaren hadden geleerd, dat door ontschorsing
van dennenstobben deeiafzetting enlarvenontwikkeling van de grote dennensnuittor (Hylobius abietis L.) niet verhinderd of belemmerd wordt.
Als sluitsteen voor dit onderzoek werd in het afgelopen jaar nagegaan of het
aantal imagines, dat uit ontschorste stobben te voorschijn komt, gelijk is aan dat
uit niet-ontschorste stobben. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, zodat thans
geconcludeerd kan worden dat de grote dennensnuittor niet bestreden kan worden door het ontschorsen van naaldhoutstobben.
CHEMISCHE BESTRIJDING VAN DE GROTE DENNENSNUITTOR

Daar reeds eerder vermoed werd, dat door het ontschorsen van naaldhoutstobben de eiafzetting van de grote dennensnuittor niet verhinderd wordt, werd in
1951 een begin gemaakt met het zoeken naar een andere methode, die wèl tot het
gewenste resultaat zou kunnen voeren. Met dat doel werden een aantal stobben
van de groveden behandeld met H C H in verschillende concentraties. Hiertoe werden twee emulsies gebruikt, welke respectievelijk 0,5 en 1% H C H bevatten en een
verstuifbaar poeder, waarin 10 % H C H was verwerkt. Uit het onderzoek bleek,
dat het aantal larven op de met de beide emulsies behandelde stobben in het eerste
seizoen globaal een tiende van het aantal larven op de niet-behandelde stobben
bedroeg.Daar gebruik van 1% H C H geenbetere resultaten opleverde dan dat van
0,5 % H C H , kan met de laagste concentratie worden volstaan. De kosten van de
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behandeling komen in dat geval op ƒ 13,38 per ha, inclusief arbeidsloon, doch
exclusief het watertransport.
De resultaten met het poeder waren zeker niet gunstiger dan die met de emulsies. Daar toepassing van de verstuivingsmethode bovendien kostbaar is (ƒ 38,—
per ha, inclusief arbeidsloon) kan worden geconcludeerd, dat deze werkwijze
voor practische toepassing niet in aanmerking komt.
De met de emulsies behandelde stobben werden ook in veel geringere mate
aangetast door andere insecten, zodat de bast nog grotendeels vers was gebleven.
De vraag rees of deze nog betrekkelijk verse stobben niet in het tweede seizoen
zouden worden aangetast. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Het verkregen
cijfermateriaal laat echter niet toe met zekerheid te zeggen of en in hoeverre deze
aantasting geringer is dan die van onbehandelde stobben( in hun eerste seizoen)
en evenmin of 1°/o H C H in dit opzicht betere resultaten oplevert dan 0,5 %
HCH.
Het bovenstaande moet als een oriënterend onderzoek worden beschouwd.
Voor het verwerven van de nodige zekerheid zullen meer uitgebreide proeven
moeten worden genomen.
Uit het buitenland waren gunstige berichten ontvangen over een goedkope
methode ter voorkoming van Hylobius-vrcterij, waarbij het plantsoen vóór het
planten met een insecticide behandeld moest worden. De Plantenziektenkundige
Dienst werd verzocht een proef te nemen met deze methode; de resultaten waren
echter teleurstellend, zodat deze Dienst de methode niet voor toepassing in de
practijk geschikt acht.
De resultaten van in 1949 uitgevoerde proeven met vergiftigde lokmiddelen
konden eerst in het afgelopen jaar worden uitgewerkt; zij werden vastgelegd in
een verslag, getiteld „Laboratoriumonderzoekingen over de bruikbaarheid van
D D T en H C H ter bestrijding van de grote dennensnuittor (Hylobius abietis L.)".
De voornaamste conclusie van dit onderzoek was dat pp' D D T en H C H in
de vorm van „Agrocide 3 1" een afstotende werking hebben en dat terpentijn,
dat als oplosmiddel werd gebruikt, onder bepaalde omstandigheden eerst afstotend en daarna aanlokkend werkt, doch ten slotte de aanlokkende werking weer
verliest.
ONDERZOEK WILGENHOUTRUPS

In 1949 en in 1950 werden onderzoekingen verricht met het doel een bestrijdingswijze voor de wilgenhoutrups (Cossus cossus L.) te vinden. Gevonden werd,
dat de rupsen door het inbrengen van paradichloorbenzol in de gangen gedood
werden. In 1951 en 1952 werd een groot aantal bomen op deze wijze behandeld,
waarbij nuttige ervaringen opgedaan werden over de te volgen werkwijze. Het
ligt in de bedoeling de behandelde bomen, vooral die van het afgelopen jaar, nog
enige tijd onder observatie te houden alvorens deze onderzoekingen of te sluiten.
De tot dusver verkregen resultaten zijn bevredigend.
De bovengenoemde onderzoekingen werden verricht, omdat de wilgenhoutrups als een belangrijke plaag van de populier werd beschouwd. De thans opge24

dane ervaringen wijzen er echter op,dat de aantastingen van vele andere houtboorders veelal worden aangezien voor aantastingen door de wilgenhoutrups,
waardoor deze voor gevaarlijker geldt danhij in werkelijkheid is. Vermoedelijk
is de grote populierenboktor ( Saperda carcharias L.) even schadelijk, zo niet
schadelijker voor de populierenteelt. Voor vele andere houtsoorten (o.a. eiken)
blijft dewilgenhoutrups echter demeest schadelijke houtboorder.
Op grond van waarnemingen en proeven metpas uit het ei gekomen rupsjes
leek het aanvankelijk, dat deze dieren alleen via verwondingen in de stam van
eenboom kunnen binnendringen. Ditgaf meteen eenverklaring vanhetfeit, dat
voornamelijk laanbomen —die immers sterk aan beschadiging door het langsgaand verkeer blootstaan —worden aangetast. Latere waarnemingen waren echter met deze opvatting in strijd en proeven in 1952bij eiken en berken hebben
aangetoond, dat althans rupsjes van 2cmen groter in principe welin staat zijn
zich teboren in onbeschadigde stammen. Hetisdusmogelijk dat rupsen, die een
boom hebben verlaten, (eventueel omdat deze geveld is) zich in een andere,gezondeenonbeschadigde boom inboren. Vermoedelijk zijn dekansen voor derupsen bij de beschadigde bomen echter groter dan bij onbeschadigde. Bij abeel
(PopulusalbaL.) ziet menechter wel aantastingen, diemogelijk van onbeschadigde plekken indestam uitgaan.
HOUTBOORDERS

Er werd een groot aantal gevallen van aantasting door houtboorders onderzocht, terwijl tevens ervaring in het identificeren der daders werd verkregen.
Hierbij werden tevens gegevens over voorkomen, levenswijze, voedselplantenz.
der diverse soorten verzameld.
ESSENBASTKEVER

In de omgeving van Amsterdam werd essenkanker, gepaard gaande meteen
aantasting door de essenbastkever (Hylesinus fraxini L.), waargenomen. Inhet
desbetreffende bos werden waarnemingen verricht naar de wijze, waarop de
kever zich ontwikkelt en waarop de bomen worden aangetast. Het probleem
wordt in samenwerking methetBosbouwproefstation T.N.O. bewerkt.
AANWASVERLIES DOOR VRETERIJ

De onderzoekingen opditgebied worden verricht omeenindruk te verkrijgen
van de schade, veroorzaakt door vreterij van insecten in houtopstanden, zulks
met het oogop de vraag of een bestrijding economisch verantwoord is. Hierbij
wordt voornamelijk aandacht besteed aan de vermindering in de houtproductie
van deaangetaste bomen.
Daar de houtmassa van eenboom het product isvan cirkelvlakte, hoogte en
vormgetal, zaleenvolledig onderzoek naar deinvloed vanvreterij zich dusmoeten splitsen in devolgende onderdelen:
1.een onderzoek naar het verloop van de cirkelvlaktekromme,
2.een onderzoek naar hetverloop van de hoogtegroei,
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3. een onderzoek naar een eventueel veranderen van het vormgetal.
Tot dusverre werden de werkzaamheden beperkt tot het verrichten van waarnemingen omtrent het verloop van de cirkelvlaktekromme bij de eik, de groveden en de lariks. De eerste resultaten wijzen reeds op een belangrijke vermindering in aanwas als gevolg van het kaalvreten, welke zich over een aantal jaren
uitstrekt.
BOOMZIEKTEN
INLEIDING

De onderzoekingen op het gebied der boomziekten worden uitgevoerd onder
auspiciën van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Ziekten in Iepen en
andere Boomsoorten (Iepenziekte-Comité) onder leiding van Mej. Dr J. C. Went.
IEPEN

De weersomstandigheden in de afgelopen zomer waren gunstig voor het optreden van ziekteverschijnselen, zodat de proefnemingen met succes konden worden
uitgevoerd.
Uit onderzoekingen in voorgaande jaren was reeds gebleken dat zaailingen,
welke van geselecteerde bomen afkomstig waren, een grotere resistentie bezaten
dan die van niet geselecteerd materiaal. Dit gold in het bijzonder voor de iep
Bea Schwarz {Ulmus carpinifolia no. 62) en voor een kruising hiervan met Ulmus
carpinifolia no. 1.
Dezelfde resultaten werden gevonden bij de geselecteerde hybriden. Dit bleek
toen zaailingen van de nummers 281 en 291, beiden hybriden van de iep Bea
Schwarz en Ulmus carpinifolia no. 1, en zaailingen van no. 285, een zelfbestuivende vorm van de iep Bea Schwarz, gedurende 7 achtereenvolgende jaren en
enten van deze kruisingen gedurende drie jaren met de schimmel van de iepenziekte geïnoculeerd waren. Slechts in enkele gevallen werden bij de enten tekenen
van aantasting gevonden, doch deze waren niet voldoende om deze bomen als
ziek te beschouwen. De geselecteerde nummers vertoonden een snelle en goede
groei, evenals de Ulmus carpinifolia no. 62, no. 148 (Ulmus hollandica vegeta
x Ulmus carpinifolia no. 28) en no. 248 (Ulmus Wallichiana x Ulmus carpinifolia
no. 1). Het percentage zieke enten van de laatste drie soorten was tot dusverre
laag, nl. respectievelijk 8,5 %, 12,3 % en 7,4 % . De zieke bomen van no. 148
herstelden zich echter niet voldoende gedurende de loop van de zomer, zodat
deze iep niet voor verdere aanplant kan worden vrijgegeven.
Ook de iep no. 248 vertoonde in een paar gevallen hevige ziekteverschijnselen,
welke echter aan het einde van het seizoen volkomen overgroeid bleken te zijn,
zodat dit nummer bij de goede selecties gehandhaafd kan worden. Voorlopig zal
deze kruising echter nog in observatie worden gehouden en zal er geen enthout
van worden afgegeven.
Van de in 1951 uit Zweden ontvangen di-, tri- en tetraploïde vormen van
Ulmus glabra werden alle enten zwaar ziek, zoals bij deze soort en bij vormen
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er van verwacht kan worden. Het heeft dan ook geen zin deze vormen aan te
houden voor verder kruisingswérk.
Tevens werd getracht resistente vormen te verkrijgen van een groep zaailingen,
afkomstig uit Castricum en Blaricum, waarbij echter nog geen gunstige resultaten
werden bereikt.
'
Naar aanleiding van resultaten, welke Dimond in New Haven, Connecticut,
met 2-carboxymethylmercaptobenzbthiazole als inwendig bestrijdingsmiddel
tegen iepenziekte behaalde, werd in het afgelopen jaar een aantal bomen met deze
stof behandeld. Alle geïnóculeerde bomen werden echter ziek, zodat bij de gevolgde werkwijze geen invloed van het middel op de infectie kon worden vastgesteld.
Ook in dit jaar werden de meest resistente iepen weer onderzocht op hun
gevoeligheid voor Nectria cinnäbarina. Het betrof hier inoculatieproeven met de
iepen no. 148 (Ulmus hollandica vegeta x Ulmus carpinifolia no. 28) no. 248
{Ulmus Wallichiana x Ulmus carpinifolia no. 1) en de iep Bea Schwarz (Ulmus
carpinifolia no. 62). De bomen vertoonden in bijna alle gevallen schorsinsterving
eti afsterving van takken. Daar de iep Bea Schwarz onder normale omstandigheden over een gróte resistentie tegen deze ziekte beschikt, rijst de vraag of er
eventueel fouten kleven aan de toegepaste inooulatiemethode. Deze gang van
zaken maakt het bijzonder moeilijk een oordeel te vellen over de gevoeligheid van
de onderzochte nummers voor deze schimmel, zodat naar een betere testmethode
zal worden gezocht.
Het bestuivingswerk leverde 34 kiemplanten door middel van zelfbestuiving
op, terwijl 3743 kiemplanten werden verkregen door kruisbestuiving. In een tijdsbestek van 15jaar werd bij de Ulmus carpinifolia door middel van zelfbestuiving
een percentage van 0-14,8 % fertiele zaden verkregen. Bij Ulmus hollandica
vegeta werd de invloed van castreren op het percentage fertiele zaden nagegaan,
waarbij bleek, dat castratie dit percentage gunstig beïnvloedt.
Tevens werden proeven verricht Over de invloed van voorweken eh tegelijkertijd belichten van het zaad gedurende 24 uur voor het zaaien. Hierbij werd echter
geen verbetering van het kiemingspercentage verkregen. De beste resultaten worden nog steeds verkregen door het zaad in bakken in de kas te zaaien bij ongeveer 25° C. Deze bakken moeten drijfnat gehouden worden tot het zaad gekiemd is.
Door middel van kleuring met een 1%-oplossing van triphehyltetrazoliumchloride werd getracht na te gaan of het stuifmeel levend of dood was, daar reeds
eerder gevonden was, dat levenloos stuifrneel niet gekleurd werd. Hierbij bleek
wel enig verschil in de graad van' kleuring van het stuifmeel op te treden, doch
gekleurd' (rood) was het allemaal; Hieruit volgt echter niet, dat het gekleurde
stuifmeel tevens kiemkracht bezit.
Het aantal fertiele zaden hangt sterk samen met de gebruikte iepensoort. Sommige soorten leveren meer fertiele zaden als ze als moederplant gebruikt worden,
terwijl andere daarentegen als stuifmeelplant betere resultaten geven.
Van de zaailingen van 1951 werden bladvorrn en -maten beschreven. Bij efl-
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kele hybriden trad een glabra-bladvorm op, als gevolg van het voorkomen van
de Ulmus glabra in de afstamming van één der ouderplanten.
FIJNSPARKEN

Reeds het vorige jaar was geconstateerd, dat de fijnsparrenziekte geen toename
meer vertoonde. Ook dit jaar werden de als ziek opgegeven terreinen wederom
gecontroleerd, doch ook thans konden geen ziekteverschijnselen meer worden
waargenomen.
De conclusie, dat de fijnsparrenaantasting veroorzaakt is door de droogte in de
jaren vóór 1950, kan dan ook wel als zeker worden aangenomen.
EIKEN

Evenals in 1951 werden ook in het afgelopen jaar geen opgaven ontvangen van
ernstige eiken-aantastingen.
ELZEN

In 1946 werd bij Wolvega een aantal proefveldjes met elzen beplant, welke
thans nog steeds volkomen gezond zijn. Daar het ziektebeeld meestal pas begint
op te treden wanneer de bomen acht jaar oud zijn, konden ook nog geen ernstige
symptomen verwacht worden. De in de omgeving van de proefveldjes voorkomende elzen vertoonden minder ziekteverschijnselen. Vermoed wordt, dat de
sinds 1927 sterk gewijzigde waterstand in deze streek de afsterving sterk heeft
beïnvloed.
RECREATIETERREINEN
INLEIDING

Omtrent de eisen welke aan terreinen moeten worden gesteld ten einde een
optimale recreatie mogelijk te maken, werd geen experimenteel onderzoek verricht. Wel bleek het onvermijdelijk het probleem in studie te nemen.
Het enige gebied waarop onderzoek werd verricht, is dat van het wildvraagstuk.
WILDONDERZOEK

Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van het Comité voor Jachtonderzoek,
waarin natuurbeschermers, jagers en kooikers zijn verenigd. Het doel is na te
gaan in hoeverre het mogelijk is om door verandering van het milieu het aantal
grote vogels en zoogdieren in ons land te doen toenemen zonder dat dit gaat ten
koste van land- en tuinbouw. Het betreft thans korhoenders, eenden, goudplevieren en incidenteel ook het pelswild. Enkele waarnemingen zijn gedaan naar
konijn en haas.
KORHOEN

Het onderzoek van de vorige jaren heeft geleerd, dat de stand van de korhoenders in hoge mate wordt beïnvloed door de kwaliteit van de heide. Om deze
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reden is bijzondere aandacht besteed aan de vraag, hoe deze zo snel mogelijk in
een behoorlijke conditie kan worden gebracht.
Het wordt steeds duidelijker, dat herhaald maaien van de heide een nadelige
invloed heeft op de ontwikkeling van de vegetatie. De omlooptijd, die normaal op
15 jaar kan worden gesteld, wordt er weliswaar door verlengd maar, na enige
keren gemaaid te zijn, groeit de heide langzamer en ontwikkelt zij zich minder
sterk. De vegetatie kan in dit opzicht het best vergeleken worden met een hakhoutbos. De waarde van zulke vaak gemaaide velden moet vanuit een oogpunt
van landschapsschoon en als milieu voor diverse wildsoorten minder hoog worden aangeslagen dan heide, die zich ongestoord heeft kunnen ontwikkelen.
Op verschillende plaatsen werd opgemerkt, dat heide, die aangetast is door
het heidehaantje, tot in de wortel afsterft. Wanneer dan de grond bedekt is met
rendiermos, is regeneratie door natuurlijke bezaaiing lange tijd uitgesloten. Door
zulke percelen af te branden, worden voorwaarden geschapen, waarbij de zaden
gemakkelijker kunnen ontkiemen.
Jonge, frisse heideveldjes, gelegen te midden van velden met een oudere vegetatie blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op diverse wildsoorten.
De vorig jaar vermelde ernstige schade aan de jonge zaaibossen van eik, larix
en den was aanleiding tot het afschieten van een groot aantal korhanen. Wanneer
het milieu in wijde omtrek plaatselijk verbeterd zou worden, zou meer en ander
voedsel ter beschikking van de korhoenders komen, waardoor de trek op de
bedreigde zaaibossen op natuurlijke wijze zou afnemen.
GOUDPLEVIEREN

Het ringen van goudplevieren werd in het voorjaar van 1952 voortgezet. Het
aantal geringde vogels kon worden opgevoerd tot 1705. Tot op 1 December
werden' daarvan 47 exemplaren teruggemeld. De gegevens wijzen er op, dat de
vogels, die in September en October werden geringd, tijdens de zachte winter in
ons land zijn gebleven tot half Januari, toen een korte vorstperiode hen in beweging bracht. Enige tijd later werden terugmeldingen uit Engeland, Frankrijk,
Spanje en Italië ontvangen.
Andere plevieren, die tot half Januari ten Noorden van ons land moeten hebben overwinterd, namen de plaatsen van de weggetrokken vogels in.
Slechts 2 geringde goudplevieren werden teruggevonden in het broedseizoen: 1 in
Noorwegen en 1 in Finland. De breedtegraad van de plaatsen laat geen besliste
uitspraak toe over de vorm, waartoe de betrokken plevieren moeten worden
gerekend. Ze liggen juist in de zone, waar Charadrius apricaria apricaria en Charadrius a. altifrons elkaar raken. De voornaamste doelstelling van het ringonderzoek was juist uit te maken tot welke vorm de grote massa van de bij ons gevangen plevieren behoren.
WATERWILD

De uitslag van de enquête over de eendentomen wierp een merkwaardig licht
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op de resistentie van onze inheemse wilde eend tegen een ongunstige weersgesteldheid in de legperiode.
De laatste dagen van Maart 1952 werden gekenmerkt door abnormaal koud
weer. De zware sneeuwval maakte het sommige eenden onmogelijk hun nesten
terug te vinden. Reeds spoedig echter kwamen berichten uit verschillende delen
van het land binnen, die het duidelijk maakten, dat de schade aan de nesten over
het algemeen zeer beperkt gebleven was. Uit de geboortedata van de 620 waargenomen tomen eendenkuikens kon eveneens worden afgeleid, dat de koudeperiode allerminst een ramp heeft betekend. Zelfs is het mogelijk, dat de eenden
zich in het algemeen niet hebben laten weerhouden van het aanleggen van een
broedsel tijdens of vlak na de koude-inval.
De gemiddelde toomgrootte lag op hetzelfde niveau als vorige jaren.
Het onderzoek naar de populatieschommelingen bij eendensoorten werd op de
gewone wijze voortgezet. Op grond van de vangstopgaven van eendenkooien kon
vrij nauwkeurig geschat worden hoe groot het aantal eenden was, dat in 1951/52
in de kooien werd bemachtigd. Het betreft hier slechts 6 van de ruim 20 soorten
eenden die in ons land voorkomen, omdat in de kooien uitsluitend zwemeenden
worden gevangen. Over de duikeenden werden eveneens gegevens verzameld.
Dit geschiedt door periodieke tellingen op tal van plaatsen in het land, waarbij
vrijwillige waarnemers helpen, en door het verzamelen van gegevens over de
aantallen geschoten eenden. Er is nog maar een betrekkelijk klein aantal jagers
bij dit onderzoek ingeschakeld; het ligt in de bedoeling deze tak in de komende
jaren verder tot ontwikkeling te brengen.
Opnieuw werden vele honderden eenden geringd, voornamelijk wilde eenden.
Behalve de resultaten van het ringonderzoek in Nederland werden ook de verslagen bestudeerd van alle andere landen in Europa, waar eenden worden geringd.
Op deze wijze kunnen de trekwegen, de trektijden enz. van het waterwild worden
vastgelegd, hetgeen van belang is in verband met de internationale facetten van
het waterwildprobleem.
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