ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

VERSLAG
OVER HET JAAR 1954

MEDEDELING Nr 21 (1955)

ŒD

INSTITUUT VOOR
TOEGEPAST BIOLOGISCH
ONDERZOEK IN DE NATUUR

INHOUD

biz.
ALGEMEEN

5

D E WERKZAAMHEDEN

7

Inleiding
Onderzoek naar de stabiliteit van de levensgemeenschap .

7
.

.

.

9

Houtwallenonderzoek

19

Insectenplagen in bossen

23

Boomziekten
Natuurbescherming, wild, jacht, woeste gronden en r e c r e a t i e s . . .
PUBLICATIES
SAMENSTELLING COMITÉ'S EN COMMISSIES

25
28
30
31

INSTITUUT VOOR
TOEGEPAST BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR

(I.T.B.O.N.)
Directeur: Dr A. D. Voûte
Adres: Kemperbergerweg 11, Arnhem, tel. 08300-25748

ALGEMEEN
CENTRAAL COMITÉ EN COMITÉ'S

Het Centraal Comité werd in het afgelopen jaar uitgebreid met een tweetal
leden, namelijk Prof. Dr J. de Wilde, hoogleraar in de entomologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, en Prof. Dr L. Tinbergen, hoogleraar in de beschrijvende dierkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
In verband met zijn aftreden als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen bedankte Prof. Dr W. K. J. Roepke voor het lidmaatschap van het
Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen en het Comité
ter Bestudering en Bestrijding van ziekten in Iepen en andere Boomsoorten.
PERSONEEL

Ir M. Witkamp verliet tijdelijk het Itbon in verband met een verblijf van twee
of drie jaar in de Verenigde Staten.
Tot assistente werd benoemd mejuffrouw J. A. Breedeveld, tot typiste mejuffrouw G. Stam, tot hulpkracht de heer M. M. Jacobs. Aan de typiste mejuffrouw
P. H. Vonk werd ontslag verleend.
Door de commissie „Plan Tendeloo" werden Ir J. A. van Rhee, Ir J. C. Mulschlegel en Ir J. D. Wassink bij het Itbon gedetacheerd. Laatstgenoemde ging
echter op 1December over naar het Staatsbosbeheer.
Ter verlening van assistentie bij verschillende onderzoekingen werden door de
gemeente Arnhem enkele hulpkrachten bij het Itbon tewerkgesteld. Dit betreft
de heren P. J. J. A. de Jong, F. H. Mutter, H . W. F. Wassink en J. F. A. Jansen.
De werkzaamheden zijn als volgt over de leden van de staf van het Instituut
verdeeld:
directie
bodemfauna:
bodemschimmels en microbiologie:
populatie-onderzoek insecten:
populatie-onderzoek aaltjes:
houtwallen:

mieren:
wild en jacht:
insectenplagen in bossen:
boomziekten:
bibliotheek:
financiële administratie:

Dr A. D. Voûte
Dr J. van der Drift
Dr Joh. C. Went
Dr H. Klomp
G. Minderman
Dr R. J. van der Linde
Ir J. A. van Rhee (gastmedewerker)
Ir J. C. Mulschlegel (gastmedewerker)
Drs E. T. G. Elton
J. A. Eygenraam
Drs F. A. Steensma (gastmedewerker)
Ir J. Luitjes
H. F.H. Blankwaardt
Ir H. M. Heybroek
W. I. Temme-Radstake
R. Mulder-ten Hülsen

LABORATORIUM

Als gevolg van een grote vertraging in de verbouwingswerkzaamheden van
„De Silvahoeve" kon pas in December 1954 het nieuwe laboratorium worden
betrokken.
BIBLIOTHEEK

Door aanschaffing van een aantal belangrijke handboeken en door uitbreiding
van ruilovereenkomsten met buitenlandse instellingen breidde het bibliotheekbezit zich gestadig uit. De verhuizing van het Instituut naar Arnhem maakte
een einde aan het nijpende gebrek aan ruimte, zodat nu een meer overzichtelijke plaatsing mogelijk is geworden.
Aan de Centrale Catalogus Wageningen werd eenopgave van het tijdschriftenbezit verstrekt.
Ten behoeve van het onderzoek over de invloed van bestrijdingsmiddelen op
wild (vogels en zoogdieren) wordt een centrale catalogus samengesteld.
CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

Het prettige contact met instellingen, genoemd in de vorige verslagen, bleef
behouden. Behalve deze instellingen kan tevens een nieuwe worden genoemd,
namelijk het Instituut voor Oecologisch Onderzoek. Dit instituut kan worden
beschouwd als een zusterinstelling, die echter niet het toegepaste, doch het
zuivere onderzoek verricht. Het Oecologisch Instituut is gehuisvest in het gebouw van het Itbon, hetgeen mogelijkheden schept voor een nauwe samenwerking. Deze samenwerking zal zo mogelijk in practijk worden gebracht niet slechts
door uitwisseling van gedachten, maar ook door het gezamenlijk opbouwen van
een bibliotheek en door het gebruiken van eikaars instrumentarium.
De oprichting van een internationale werkgroep op het gebied der populatiedynamica had als gevolg, dat in het afgelopen jaar een levendig contact werd
onderhouden met enkele buitenlandse instituten, die op dit terrein werkzaam
zijn, n.1. met instituten in Oxford, Hannover Münden en Göttingen, alsmede
met de instituten van Prof. Dr V. Butovitch (Zweden), Dr M. L. Prebble
(Canada) en Prof. Dr O. Kangas (Finland).
Het Itbon ontving de volgende bezoekers uit het buitenland: Dr Greben,
Hannover; M. Lavalleije, Bockrijk; C. Goormans, P. Berthet en L. Nef, Leuven;
Prof. Dr G. C. Varley, Oxford: Mr J. Bruce Falls, Toronto; drie Engelse
onderzoekers uit Oxford; Prof. H. O. Mönnig, Pretoria; Garnadi, Indonesië;
Prof. Dr F. Schwerdtfeger en mevrouw Schwerdtfeger, Duitsland; Mr Frith,
Australië; Mr H. E. Welch, U.S.A.
Dr R. J. van der Linde maakte een reis door Denemarken en Duitsland, waar
hij een aantal instellingen bezocht welke op het gebied der houtwallen werkzaam zijn.

Dr J. van der Drift en Dr H . Klomp woonden een vergadering bij van de
werkgroep populatiedynamica in Hannover Münden.
Een aantal instituten in Duitsland, waar onderzoek wordt gedaan over de
afbraak van organische stof in de bodem, werden door Dr J. van der Drift,
Mej. Dr Joh. C. Went, Ir M. Witkamp en G. Minderman bezocht.
DIENSTBAARSTELLING AAN HET ONDERWIJS

Veertig studenten uit Leiden, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Wageningen
namen deel aan de zomercursus. Deze cursus heeft tot doel de studenten kennis
te doen maken met het werk van het Itbon en met de problemen, samenhangend
met de bosbouwdierkunde. Gedurende de eerste week werden hiertoe excursies
gemaakt naar verschillende terreinen in de omgeving van Arnhem, ten einde
een indruk te krijgen van deze gebieden en van de problemen op het gebied van
de bosbouw en bosbouwdierkunde. Behalve het eigen personeel werkten hieraan
mede de houtvesters van het Staatsbosbeheer in de houtvesterij Arnhem en de
directeur van de Landelijke Eigendommen der gemeente Arnhem. Op de laatste
dag van deze week hield de Plantenziektenkundige Dienst een belangwekkende
demonstratie. Gedurende de tweede week werden de deelnemers ingeschakeld bij
het onderzoek naar bodemfauna, mieren en populatiedynamica.
Voor een periode van 3 maanden of langer werkten de volgende studenten bij
Dr H. Klomp: W. Herrebout (Utrecht), P. A. A. Loof (Amsterdam), mejuffrouw
J. H. Pet (Amsterdam) en H. J. v. Balen (Leiden); aan Dr J. van der Drift werd
assistentie verleend door de student H . v. d. Sijde (Wageningen).
DE WERKZAAMHEDEN
INLEIDING

Het is nog maar kort geleden, dat men, onder de indruk van de werking der
nieuwe insecticiden als D.D.T. en in de overtuiging dat het mogelijk zou zijn
andere, nog sterker werkende giftstoffen te ontwikkelen, vrij algemeen in de
mening verkeerde dat het probleem der insectenplagen in feite was opgelost.
Practisch toch kon aan elke plaag binnen een korte tijd een einde worden gemaakt en dat, terwijl men nog maar aan het begin van een weg stond, die de
meest fantastische resultaten beloofde op te leveren. De „biologische" bestrijding
der insectenplagen scheen haar tijd te hebben gehad; hoogstens zou deze bestrijdingswijze nog „aanvullend" kunnen worden toegepast.
Het valt niet te ontkennen, dat een belangrijke kentering is waar te nemen in
het optimisme, waarmee dit probleem wordt bezien. Vele soorten van insecten
bleken het vermogen te bezitten een resistentie te ontwikkelen tegen bepaalde
krachtig werkende insecticiden, zodat steeds weer naar andere giftstoffen moest
worden gezocht. Bovendien bleken de meeste insecticiden een vaak zeer bedenkelijke nevenwerking te bezitten. Zo lopen onschadelijke en zelfs nuttige dieren

een even grote en soms nog grotere kans om te worden gedood dan de schadelijke
insecten; ook de mens blijkt meer gevaar te lopen, dan aanvankelijk was verondersteld. Voorts werd meer en meer duidelijk, dat de levensgemeenschap door
het gebruik van sterke en vooral van bestendige insecticiden zodanig te lijden
heeft, dat de natuurlijke weerstand tegen het optreden van insectenplagen afneemt, ja zelfs geheel kan verdwijnen. Dit betekent, dat telkens nieuwe soorten
van insecten de neiging vertonen zich massaal te vermeerderen; dit vraagt een
steeds vaker toepassen van de insecticiden, met alle ongunstige gevolgen van dien.
Bovendien ondervinden door de verstoring van het evenwicht in de levensgemeenschap de soorten, die een immuniteit tegen de insecticiden hebben kunnen
ontwikkelen, geen enkele weerstand meer wanneer zij zich massaal gaan vermeerderen.
Met het oog op het gevaar, verbonden aan het gebruik van biociden, is door
het Rijk een commissie ingesteld, waarin deskundigen van zeer uiteenlopende
richting zitting hebben. Ook de directeur van het Itbon is lid van deze commissie.
Het gevolg van het bovenbeschrevene is, dat men zich meer en meer gaat afvragen of de tot nu gevolgde weg de goede is. Hierbij komt nog het onbehaaglijke
gevoel, dat op de thans ingeslagen weg geen terugkeer meer denkbaar is. Wil
men toch een andere weg volgen, dan zullen geheel nieuwe methoden moeten
worden uitgewerkt; dit is theoretisch zeer goed denkbaar, doch onze kennis
daartoe is op dit ogenblik nog niet voldoende. Een juist en dieper inzicht in de
weerstand van natuurlijke levensgemeenschappen tegen het massaal optreden
van plantenvretende insecten biedt echter een kans om meer bevredigende methoden te vinden bij het voorkomen van insectenplagen en andere voor de
landbouw ongunstige omstandigheden, welke een gevolg zijn van de instabiliteit
van de levensgemeenschap.
Het bestuderen van deze verschijnselen is te beschouwen als het centrale deel
van het werk van het Itbon. Uit ondervinding is bekend, dat slechts door
langdurige waarnemingen het inzicht in de levensgemeenschappen vergroot kan
worden. Door het leggen van een nauwer contact met de buitenlandse zusterinstellingen van het Itbon - er is reeds een internationale werkgroep voor populatiedynamiça gevormd - en door intensivering van het eigen werk wordt echter
gepoogd tijdig gereed te zijn met het leggen van de synoecologische grondslag,
welke nodig is voor het bepalen van een nieuwe gedragslijn inzake het voorkomen van insectenplagen.
Gelukkig is het voorkomen van insectenplagen niet slechts mogelijk door het
beïnvloeden van de levensgemeenschappen. Het is ook mogelijk planten te
kweken, die niet door insecten of andere dieren worden aangetast. In het Instituut voor de veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen en elders heeft
men reeds belangrijke resultaten op dit gebied bereikt, b.v. het kweken van
aardappelen, resistent tegen de aardappelmoeheid.
Ook physiologisch en aut-oecologisch onderzoek zal tot grote resultaten kunnen leiden. In dit opzicht wordt in Wageningen en in Leiden onderzoek verricht. Dergelijke onderzoekingen liggen niet of slechts zijdelings op het werk-

terrein van het Itbon; slechts het iepenwerk is er nauw aan verwant. Toch is het
van belang contact te houden met de instellingen, die voor dit soort onderzoek
zijn ingericht, opdat de basis, waarop de strijd tegen de onevenwichtigheid in
de natuurlijke levensgemeenschappen wordt gevoerd, zo breed mogelijk is.
ONDERZOEK NAAR DE STABILITEIT VAN DE LEVENSGEMEENSCHAP

Zoals uit de inleiding is gebleken, wordt in steeds toenemende mate het onderzoek naar de stabiliteit van levensgemeenschappen beschouwd als de spil, waaromheen het gehele onderzoek van het Itbon is gerangschikt. Van fundamentele
zijde wordt deze stabiliteit van twee zijden benaderd en wel door het onderzoek
naar de omzetting van het strooisel onder optimale omstandigheden en dat van
de populatiedynamica.
Met het strooiselonderzoek werd eerst betrekkelijk kort geleden begonnen. Het
heeft ten doel een inzicht te krijgen in de wijze, waarop in de natuur de organische stof wordt omgezet.
In het afgelopen jaar werden in een ongeveer zestigjarige eikenopstand, gelegen op rivierklei in het landgoed Middachten, verschillende aspecten van het
afbraakproces van strooisel nagegaan. Deze aspecten betroffen de afneming
van de hoeveelheid strooisel gedurende de loop van het jaar, de chemische veranderingen die in het achterblijvende strooisel plaats hebben, het bevolken van
het strooisel met dieren en de veranderingen die in deze bevolking plaats hebben,
de opeenvolgende aspecten van de schimmelflora in het achterblijvende strooisel,
en de ontwikkeling van cellulose aantastende bacteriën.
De val van het eikenstrooisel begon in October, in November was ongeveer
de helft gevallen, terwijl in December het einde werd bereikt. De hoeveelheid
bleef tot Maart constant ( ± 500 g per m 2 ). Daarna trad een vermindering in,
namelijk tot + 300 g, welke hoeveelheid tot Juni bleef gehandhaafd. In Juli
trad opnieuw een daling in tot 240 g, waarna tot November een regelmatige vermindering plaats had tot ± 80 g, een hoeveelheid die overeenkomt met de in
November 1953 aanwezige. Het constant blijven van de hoeveelheid tussen
April en Mei staat ongetwijfeld in verband met de zeer geringe neerslag in deze
maanden: het watergehalte der monsters bedroeg ± 50 % van het lucht-droog
gewicht t.o.v. ± 200% normaal. Ook de lage temperaturen in Januari en Februari zullen invloed op de omzetting hebben gehad.
De chemische veranderingen in het achterblijvende strooisel bleven beperkt
tot het etherextract (harsen, vetten, wassen) en het ligninegehalte (residubepaling). Het gehalte aan etherextract liep vrij geleidelijk terug van 6,7 tot 2,4%,
het ligninegehalte steeg van 29,9 tot 39,6%. Het is zeer opmerkelijk, dat ondanks de aanwezigheid van organismen van allerlei aard (bacteriën, schimmels,
fauna), zo weinig aan het op het oppervlak blijvende strooisel in chemisch opzicht wordt veranderd. Hierbij moet voor ogen worden gehouden, dat de toegepaste analysemethoden meer of minder heterogene groepen van stoffen
opleveren, zodat een bepaalde extractie van het vers gevallen blad andere stoffen

kan omvatten dan eenzelfde extractie van bijvoorbeeld een jaar oud strooisel.
Toen aan het achterblijvende strooisel zo weinig veranderd bleek te zijn,
concentreerde het probleem zich op de vraag wat er met de verdwenen 84 %
van het strooisel was gebeurd. Voor een gedeelte zal dit als kleine strooiseldeeltjes in de bovenste grondlaag terecht zijn gekomen. In November bleek de hoeveelheid eikenstrooiseldeeltjes, aanwezig in de bovenste 5 cm grond en afgezeefd
boven een zeef met maaswijdten van 1,2 mm, ongeveer gelijk aan de hoeveelheid
achtergebleven strooisel van het vorig jaar. Dit is een te lage waarde, omdat
plaatselijk ook dieper dan 5 cm strooiseldeeltjes voorkomen, terwijl voor strooiseldeeltjes groter dan 1,2 mm nog zeker wel de helft van het gevonden gewicht
toegevoegd moet worden. Waarschijnlijk kan de totale hoeveelheid overgebleven
strooisel wel op 50 °/o gesteld worden, zodat de omgezette hoeveelheid ± 250 g
per m 2 bedraagt.
Indien primaire aantasting van het strooisel door schimmels en bacteriën in
belangrijke mate zou plaats vinden, dan zou dit ongetwijfeld in de verandering
van de chemische samenstelling van het strooisel tot uitdrukking komen. Nu
dit niet het geval blijkt te zijn is het waarschijnlijk, dat de strooiseletende bodemdieren de belangrijkste rol spelen bij de eerste aantasting. Dit lijkt in tegenspraak
tot het vroeger gevonden feit, dat de strooiseldieren in het algemeen voorkeur
hebben voor oud strooisel boven vers gevallen. "Waarnemingen in het afgelopen
jaar maken het waarschijnlijk, dat niet zozeer de versheid van het strooisel een
doorslaggevende factor is dan wel de mate waarin het strooisel aan uitdroging
onderhevig is of is geweest. Strooiselmonsters, die in uitdroogapparaten sterk
waren uitgedroogd en hierna in natuurlijke laagdikte in het terrein waren uitgelegd, verminderden in een jaar tijds slechts met 1,3 % , tegenover 84 % normaal.
Bovendien bleek uit proeven met Tipulidenlarven, dat deze niet of slechts in
geringe mate uitgedroogd strooisel prefereerden boven sterk uitgedroogd strooisel.
In bossen met mor-profiel, waar altijd vrij veel strooisel van de voorgaande
bladval aan het oppervlak aanwezig blijft, is het vers gevallen strooisel aan een
veel sterkere en frequentere uitdroging onderhevig dan het oude blad. De sterkte
van de uitdroging loopt hier parallel met de „versheid" van het gevallen blad.
In bossen met een mul profiel blijft slechts zo'n klein deel van het oude blad
aan het oppervlak aanwezig, dat dit het oppervlak van de grond maar gedeeltelijk bedekt. Het bovenste deel van het verse blad droogt sterk en frequent uit,
het onderste deel, dat in direct contact komt met de minerale grond, veel minder.
In dergelijke bossen loopt uitdroging niet parallel met de versheid, maar is het
ene deel van dezelfde strooiseljaargang met betrekking tot de uitdroging in een
gunstiger positie dan het andere deel. Van belang is in dit verband ook de waarneming, dat het wateropnemende vermogen van uitgedroogd dun blad (tot 6 mg
per cm2) 1,5-2,2 maal zo hoog is als dat van dik blad (6 mg of meer per cm2).
De vaak vastgestelde voorkeur van strooiseletende dieren voor dun blad kan
mede hiermee samenhangen.
De belangrijkste groepen, die in het onderzoekingsobject als strooiseleters in
aanmerking komen, zijn: wormen van de families der Enchytraeidae en Lum10

bricidae, Isopoden, vliegenlarven van verschillende families en, in mindere
mate, millioenpoten, springstaarten en mijten. Voor de betekenis van deze
groepen in kwantitatief opzicht bleken directe gewichtsanalytische methoden op
zeer grote bezwaren te stuiten, zodat naar andere werkwijzen werd uitgezien.
Een combinatie van een plan:'metrische en gravimetrische methode biedt waarschijnlijk goede mogelijkheden.
Het bevolken van de vers gevallen strooisellaag heeft reeds onmiddellijk na
de bladval plaats; in de eerste maand zijn reeds alle diergroepen in de nieuwe
strooisellaag vertegenwoordigd. De aantallen zijn van dezelfde orde van grootte
als die in de oude strooisellaag, waarbij in aanmerking moet worden genomen,
dat het gewichtvan de laatste dan slechts + 1/3 is van datvan de nieuw gevallen
laag. In December nemen de aantallen in het algemeen toe en wel sterker dan
de hoeveelheid strooisel; dit wijst op een voortgaande immigratie vanuit de
onderliggende lagen. In Januari en Februari zijn de aantallen laag, wat zeer
waarschijnlijk in verband staat met de perioden van vorst gedurende deze
maanden. In Maart worden hogere getallen gevonden, in April en Mei daarentegen zijn de aantallen zeer laag ten gevolgevan de extremedroogte.Vanaf Juni
wordt een sterke toename waargenomen, waarbij voor de verschillende groepen
maxima bereikt worden in Juli, Augustus of September. Hierna volgt een afneming, die verband houdt met de dan sterk afgenomen hoeveelheid strooisel.
Opvallend is het lage aantal predatoren gedurende het gehele verloop van het
jaar; spinnen en bastaardschorpioenen zijn het belangrijkste, duizendpoten, ritnaalden, kortschildkevers en loopkevers komen slechts zeer weinig voor. De
oorzaak hiervan moet vermoedelijk gezocht worden in het feit, dat de belangrijkste prooidieren - mijten en springstaarten - slechts weinig talrijk gevonden
worden.
De ontwikkeling der schimmelflora werd nagegaan door maandelijks uitgeponste stukjes blad uit de verse strooisellaag op voedingsbodems te leggen, waarvan de koolstofbron uit cellulose, lignine, pectine of organische zuren bestond.
Uit de bladstukjes ontwikkelden zich regelmatig de schimmels Pénicillium, Alternaria, Trichoderma en Mucoraceae. Op de cellulose- en ligninebodems was
het aantal soorten het grootst. De zure bodems gaven een zeer snelle ontwikkeling
van de z.g. „spreading fungi" te zien; deze overwoekerden de hele schaal en
gingen de ontwikkeling van andere schimmels tegen. Zodra op de pectinebodems
schimmels opkwamen, vervloeiden de bodems bijna geheel. Zich specifiek op bepaalde bodems ontwikkelende soorten konden niet worden vastgesteld. Typische
aspecten van de schimmelflora in de loop van het jaar konden evenmin worden
vastgesteld, behalve dat zich in het voorjaar verschillende soorten ontwikkelden,
die voordien niet voorkwamen, evenmin als één of twee maanden later. Gezien
de geringe veranderingen in het achterblijvende strooisel is het ontbreken van
aspecten niet verwonderlijk.
Ook het onderzoek naar de bacterieflora in de strooisellaag was er op gericht
door maandelijkse isolaties uit strooiselmonsters de ontwikkeling van de bacteriën te volgen. Aanvankelijk werd getracht pectine aantastende bacteriën te
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isoleren op de door Smit en Wieringa beschreven selectieve pectinebodem. Op
deze bodem werden echter slechts pectine aantastende schimmels geïsoleerd.
Hierna werd in verband met het grotere belang van de cellulose-aantasting de
aandacht geheel gericht op cellulose-aantasters, waarbij als selectieve voedingsbodem van de door Harmsen beschreven cellulosebodem werd uitgegaan. Op
deze bodem werden voornamelijk cellulose aantastende Actinomyceten geïsoleerd
en wel uit de groepen Streptomyces, Mictomonospora en Actinoplanes.
Een enkele maal traden op deze bodems ophelderingen op, veroorzaakt door
bacteriën en myxobacteriën. Daar pas in de loop van 1954 methoden konden
worden uitgewerkt ter isolatie van deze bacteriën, was het nog niet mogelijk na
te gaan of er in de verschillende maanden veranderingen in de hoeveelheid geisoleerde organismen optraden.
Het onderzoek betreffende de populatiedynamica staat reeds zo lang bij het
Itbon op het werkprogramma, dat een nadere beschouwing van de algemene
richtlijnen gewettigd is.
Vanaf het ogenblik, waarop het Itbon werd opgericht, werden problemen op
populatiedynamisch gebied bewerkt, met het doel de principes te vinden, volgens
welke de dieren in de vrije natuur op een bepaald bevolkingsniveau worden gehouden. In 1944 vatte de directeur, die zich tot op dat ogenblik zelf met het
onderzoek op dit gebied had beziggehouden, zijn zienswijze op de werking van
deze regulerende principes t.a.v. insecten samen in een aantal artikelen. Bij deze
zienswijze werd uitgegaan van de stelling, dat het gemiddelde niveau, waarop
de zich met planten voedende insecten in de bossen voorkomen, gelijk is aan
de dichtheid, waarbij de regulerende parasieten en predatoren in dichtheid toenoch afnemen. Een dergelijk evenwicht wordt door Nicholson aangeduid met
„steady state". Bij een verhoging van deze dichtheid zouden allereerst de polyphage vijanden - meest warmbloedige als vogels en zoogdieren, maar ook mieren
en wellicht andere vijanden - reageren door zich speciaal op het vangen van
deze soort toe te leggen. Hierdoor zou in vele gevallen de bevolkingsdichtheid weer naar het niveau van de „steady state" worden teruggedrongen.
Neemt ondanks deze versterkte druk de dichtheid verder toe, dan neemt
de invloed van de polyphage vijanden weer af en wordt een rem tegen het
uitgroeien van de bevolking weggenomen (ontsnappingsphase). In dat stadium
zouden de monophage en andere parasieten, vijanden en ziektekiemen, die zich
vermeerderen als gevolg van de grote dichtheid van hun prooi (gastheer) zich
massaal gaan uitbreiden en ten slotte bij hun prooi een crisis teweegbrengen,
waarna de populatie tot een uiterst laag niveau terugvalt. De bevolkingsdichtheid bij de crisis kan van vele omstandigheden afhangen. Hij kan zeer hoog zijn,
zodat dus van een plaag kan worden gesproken, maar ook veel lager, waardoor
de „crisis" door de practicus niet wordt opgemerkt. Volgens deze opvatting zou
dus de regulatie op het lage bevolkingsniveau in hoofdzaak plaatsvinden door
de polyphage vijanden, terwijl de later optredende monophage parasieten enz.
een crisis op een hoger bevolkingsniveau zouden veroorzaken.
In 1945 werd Dr Tinbergen speciaal met het uitwerken van dit probleem be12

last. N a diens benoeming tot hoogleraar in Groningen werd een deel van het
onderwerp bewerkt vanuit de Groninger universiteit, andere facetten bleven in
bewerking bij het Itbon, waar inmiddels een nieuwe onderzoeker was aangesteld.
Deze gang van zaken leidde in sterke mate tot een verruiming van de mogelijkheden voor het onderzoek. Prof. Tinbergen en zijn medewerkers onderzochten
de relatie tussen zangvogels en hun prooi, waaronder verscheidene soorten van
rupsen; op het Itbon werd het volledige regulatiemechanisme van één rups uit
het grovedennebos (Bupalus piniarius), die steeds talrijk optreedt maar in ons
land nimmer een plaag vormt, in onderzoek genomen. De resultaten van deze
onderzoekingen maakten het echter nodig de bovengenoemde opvatting te
herzien.
Nicholson gaf reeds in 1933 een uitvoerige theoretische beschouwing over de
wisselwerking tussen een gastheer en zijn parasiet. Volgens deze theorie moet deze
wisselwerking, zodra er een kleine evenwichtsverstoring is geweest, leiden tot
schommelingen in de aantallen met steeds groter wordende amplitudo. Ging zijn
opvatting op voor de vrije natuur, dan zou dit betekenen, dat de wisselwerking
van b.v. een rups en een parasiet, uiteindelijk steeds zou leiden tot een plaag,
gevolgd door een zeer steile val, waarna de soort practisch zou zijn uitgeroeid.
Hoe effectief parasieten ook mogen zijn als vernietigers van hun gastheer,
zij hebben dus blijkbaar één manko: na een evenwichtsverstoring brengen zij de
dichtheid van de rups niet geleidelijk terug naar de „steady state", maar schieten
zij op uitgesproken wijze hun doel voorbij. Wanneer de parasieten een bevolkingstop afbreken, wordt hiermee voortgegaan totdat een zeer diep minimum is
bereikt; hetzelfde geldt voor het omgekeerde.
Nicholsons theoretisch betoog werkte zeer verhelderend, maar het is tot dusverre weinig uitgewerkt in de practijk. Bovendien bevat het nog een paradox,
want de populatiekrommen uit de vrije natuur suggereren juist, dat de fluctuaties
hier in sterke mate worden gedempt.
Het onderzoek, dat op het Itbon geschiedde, leerde dat ook in de vrije natuur
de wisselwerkingskromme van gastheer en parasiet voor een belangrijk deel verloopt volgens het schema van Nicholson. Een aantalsvermeerdering van de gastheer boven het niveau van de „steady state" leidt al dadelijk tot een toeneming
van de parasiet, hetgeen in de volgende generaties een stijging van het parasiteringspercentage tot gevolg heeft, enz. Het onderzoek van Tinbergen leerde,
dat de zangvogels een prooi bij zeer geringe dichtheden slechts dan vinden,
wanneer zij er toevallig op stoten. Wordt de dichtheid hoger, dan gaat de vogel
speciaal naar deze prooi zoeken. Bij nog hogere dichtheid vermindert de voorkeur voor deze prooi echter zeer spoedig. Zet men dus het percentage van de
sterfte van de prooi door vogelvreterij uit tegen de dichtheid van de prooi, dan
krijgt men een optimumkromme. Dit onderzoek toonde aan, dat de onderzochte
zangvogels alleen niet in staat zijn een flinke toeneming in aantal van een der
prooisoorten de kop in te drukken.
Het schema van Nicholson geeft echter aan, dat niet de prooi centraal gesteld
moet worden maar het complex prooi-regulerende parasiet. Tinbergen kon nu
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berekenen, dat in dit schema de door hem gevonden vogelvreterij, die dus als
optimumkromme kan worden weergegeven, in staat is de fluctuaties met toenemende amplitudo om te zetten in fluctuaties met afnemende amplitudo. De
combinatie vogel-rups-parasiet is dus in staat de schommelingen van dichtheid,
die na iedere storing door klimaatsfactoren moeten optreden, te dempen, zodat
de rupsenbevolking weer tot rust komt op het lage niveau van de „steady state".
De demping, waartoe de parasieten zelf niet in staat schijnen te zijn, kan dus
worden verzorgd door andere componenten van de biocoenose. Te verwachten
is dat naast vogels ook andere factoren hierbij een rol kunnen spelen.
Dat specialisering op een overvloedig voorkomende prooi een terugdringen van
de bevolkingsdichtheid tot een laag niveau tot gevolg kan hebben, is hierdoor
niet ontkend. Dit was ook niet mogelijk, daar deze wijze van regulatie door een
aantal waarnemingen wordt bevestigd. Echter is het waarschijnlijk, dat deze zeer
ver doorgevoerde specialisatie vrijwel uitsluitend zal optreden in perioden van
schaarste aan voedsel, dus b.v. het vroege voorjaar of in de winter; hiervan is
een aantal zeer frappante voorbeelden bekend. De mortaliteitskromme, welke in
dit geval ontstaat, is eveneens een optimumkromme, die daarin afwijkt van die
van Tinbergen, dat het optimum de 100°/o dicht kan naderen. Op welke wijze
deze beide optimumkrommen in elkaar overgaan bij toenemende schaarste aan
voedsel, werd niet onderzocht.
Als resultaat van het onderzoek is vooral van belang, dat een sterfte, verlopend volgens de veel minder geprononceerde optimumkromme van Tinbergen,
reeds een demping der oscillaties van de rupsen tot gevolg kan hebben. Thans
staat dus een goed gefundeerde theorie ter beschikking, die vruchtbaar onderzoek
mogelijk maakt, onderzoek, waarvan men mag verwachten, dat het practisch
toepasbare resultaten zal kunnen opleveren.
Het populatie-onderzoek, dat in 1954 werd verricht, betrof verschillende
onderwerpen, namelijk de verspreiding van de bodemfauna, de bevolkingsbeweging van Bupalus, de bevolkingsbeweging van aaltjes en het mierenonderzoek.
Bij het onderzoek over de verspreiding van de bodemfauna werden zowel
voor het onderzoek naar de kwantitatieve samenstelling van strooisel- en bodemfauna als voor dat naar de samenstelling van de oppervlaktefauna gedeeltelijk
gewijzigde technieken beproefd. Ten aanzien van de bemonstering in verband
met de bodem- en strooiselfauna werd de oppervlakte der monsters teruggebracht tot 100 cm 2 , waarbij de diepte zodanig wordt gekozen, dat strooisel-,
humus- en bovenste grondlaag in het monster begrepen zijn. Door een wijziging
in de apparatuur kunnen de monsters zowel individueel als gemengd worden uitgedroogd. Voor het onderzoek naar de oppervlaktefauna werden trechters met
vangglaasjes met verschillende conserverende vloeistoffen toegepast. Hierbij
bleek dat, in vergelijking met water, alcohol een zeer sterk attractieve werking
heeft, en ook dat aethyleenglycol in het algemeen hogere vangsten oplevert.
In verband met de zomercursus werden verschillende terreintypen op de
Hoge Veluwe en op het landgoed Middachten bemonsterd. Dit betrof gebieden
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met heide, grove dennenbossen met verschillende ondergroei, en eikenbossen op
zand, loss en klei. Verder werden monsters onderzocht, die afkomstig waren uit
een tweetal bostypen op de Wylerberg en uit een gemengd loofhoutbos in Spaubeek (Z.L.). Op de Waterberg bij Arnhem werd een onderzoek ingesteld naar de
bodemfauna in de met huisvuil bemeste bospercelen. In de Noord-Oostpolder
werden monsters onderzocht, afkomstig van enkele jonge bosaanplantingen bij
Emmeloord en van een object van een serie, waarin vegetatie en bodemontwikkeling zullen worden onderzocht. Ten slotte werden nog twee series monsters,
resp. uit heide en uit een eikenbos te Speulde onderzocht om de verticale verspreiding van de mesofauna vast te stellen.
Uit de in de laatste jaren verzamelde gegevens betreffende het onderzoek
over de bevolkingsbeweging van de Dennenspanner (Bupalus piniarius L.) bleek
dat in 1953 het aantal rupsen was toegenomen door een flinke stijging van de
eiproductie der wijfjes, een zeer geringe eiparasitering en een lage jeugdsterfte
(zie Jaarverslag 1953). In 1954 werd ondanks een vrij sterke parasitering van de
eieren (47 %) het geboorteoverschot gehandhaafd door een verder gaande stijging van de eiproductie (tot 205 eieren per wijfje) en een normale jeugdsterfte
van de rupsen (66% ) .
Gebleken is, dat de eiproductie van de vlinders sterk variabel is (1951, 205
stuks per wijfje; 1952, 138; 1953, 176; 1954, 205). De Duitse literatuur vermeldt, dat er binnen een generatie een correlatie bestaat tussen de popdiameter
en de eiproductie, in die zin, dat grote poppen veel eieren produceren. Ook bij
het eigen onderzoek werd een dergelijk verband binnen een generatie gevonden.
Tevens blijkt uit de tot nu toe verzamelde gegevens, dat de gemiddelde eiproductie in de verschillende jaren eveneens correleert met de popdiameter. Daar
de grootte van de pop afhangt van de ontwikkeling van de rups (er is namelijk
een correlatie tussen de kopkapsel-breedte en de popdiameter), volgt hieruit, dat
de eiproductie tijdens de larvale ontwikkeling bepaald wordt.
Bij andere, in het buitenland verrichte onderzoekingen (o.a. van Long) werd
gevonden, dat rupsen zeer gevoelig kunnen zijnvoor hunbevolkingsdichtheid. Dit
uit zich o.a. in de kleur, de gewichtsveranderingen en de ontwikkelingssnelheid.
Hieruit volgt de verwachting, dat de popdiameter (en daarmee de eiproductie)
in de Bupaluspopulatie correleert met de rupsdichtheid. In 1951 was de rupsdichtheid zeer hoog (aanvankelijk 27, later 18 rupsen per m 2 ), in 1952 was de
eiproductie zeer laag (138 eieren per wijfje). Deze gegevens hebben evenwel nog
maar betrekking op vier jaren. Het is duidelijk, dat moet worden voortgegaan
met het verzamelen van gegevens, waarbij dan tevens aandacht moet worden
besteed aan het causale verband dichtheid-larvale ontwikkeling.
Vervolgens werden in het afgelopen jaar aanvullende gegevens verzameld
over de wisselwerking Bupalus-parasietvlieg Carcelia. Berekend werd dat de
dichtheid van Carceliawijfjes in Juli in het proefbos 0,19 ex. per m 2 was. De
bepaling van de dichtheid geschiedde nauwkeuriger dan in andere jaren, omdat
een nieuwe methode werd uitgewerkt voor meting van de mortaliteit der tonne15

tjes in het strooisel. Deze mortaliteit is aanzienlijk: in 1954 34 % der tonnetjes.
Desondanks steeg de parasietdichtheid, omdat de gastheerdichtheid in 1953 hoog
was (4,2 rupsen per m 2 ).
De stijging van het aantal parasieten gaf evenwel geen verhoging van het
parasiteringspercentage in 1954. Dit is stellig toe te schrijven aan het koude en
natte weer in Juli-Augustus, de periode waarin de vliegen hun eieren op de
rupsen afzetten. In overeenstemming hiermee was de „area of discovery"
(Nicholson) van de vlieg zeer klein in vergelijking met enkele voorgaande jaren.
Nu kan het effect van de parasiet, uitgedrukt in de grootte van zijn „area of
discovery", ook dalen door een andere beperkende factor: de productie van
eieren. Nicholson ging er in zijn theorie eenvoudigheidshalve van uit, dat de
eiproductie onbeperkt was. Maar in de practijk is dit stellig niet het geval. Zo
produceren de ovariën van Carcelia gemiddeld 3 eieren per dag, dit is bij een
gemiddelde levensduur van 30 dagen 90 eieren. Dat dit kwantum in gunstige
jaren (bij hoge gastheerdichtheid) bereikt kan worden, bleek ons in 1951, toen
per wijfje 82 Bupalusrupsen (bij een dichtheid van 27 per m 2 ) werden aangestoken. Proeven over de gastheerkeuze toonden aan, dat ook andere rupsen
worden aangestoken. Larentia obeliscata, Semiothisa liturata en Ellopia bleken
even aantrekkelijk te zijn als de Dennenspanner. De gezamenlijke dichtheid van
deze soorten was in 1951 ruim 2 rupsen per m 2 . Daar hun parasitering aan die
van Bupalus gelijk is te stellen, steeg het aantal per Carceliawijfje geproduceerde
eieren tot 89. De „area of discovery" bereikte in 1951 dan ook niet zijn
maximumwaarde.
Het onderzoek over de populatiedynamica van de bodembewonende aaltjes
(Nematoda) heeft ten doel na te gaan op welke wijze de vrij levende vormen,
die tot dusverre niet als plagen optreden, in hun dichtheid worden gereguleerd.
Voor het bereiken van dit doel zijn twee wegen mogelijk. In de eerste plaats
kan men trachten de dieren in vitro te kweken en nagaan welke hun levensvoorwaarden zijn, welke organismen als vijanden (ziekten, parasieten, predatoren)
optreden, enz. Deze methode heeft als bezwaar dat het milieu, waarin wordt gewerkt kunstmatig is, zodat de gevonden wetmatigheden zeker niet zonder meer
op de vrije natuur mogen worden overgebracht. Toch zal in deze richting wel
worden gezocht, omdat waardevolle aanwijzingen kunnen worden verkregen,
vooral in combinatie met het onderzoek in het vrije veld.
In de tweede plaats kan worden onderzocht hoe de dieren zich in het veld
gedragen. Dit kan geschieden door de dichtheid der soorten te bepalen in verschillende milieux, in verschillende jaargetijden enz., en na te gaan of deze dichtheden correleren met eigenschappen van het milieu of wel of er seizoenfluctuaties'
optreden. Deze wijze van onderzoek kan slechts dan worden toegepast, wanneer
een methodiek is ontwikkeld, waarmee de aaltjes op snelle wijze kwantitatief althans niet selectief - uit bodem en organisch materiaal geïsoleerd kunnen
worden.
Het gedrag van de aaltjes in het veld kan eveneens worden onderzocht door
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de dieren zodanig te observeren, dat men hun levenswijze uit de aldaar verkregen gegevens kan reconstrueren. De aaltjes zijn echter uiterst klein en kunnen
in het veld met behulp van geen enkel instrument worden gevolgd. De enige
methode om langs deze weg tot een resultaat te komen, is dan ook het maken
van grote aantallen momentopnamen, waarbij de microdierenwereld in een bepaald bodemgedeelte gefixeerd wordt en vervolgens dit bodemgedeelte microscopisch te onderzoeken.
Het afgelopen werkjaar werd practisch geheel besteed om de basis van het
aaltjesonderzoek te verbeteren door, in verband met de bovengenoemde richtlijnen, nieuwe technieken te ontwikkelen. Bij deze technieken kunnen twee
groepen worden onderscheiden, n.1. één, waarbij de aaltjes geïsoleerd en geteld
worden en een tweede groep, waarbij het er om gaat de organismen zichtbaar
te maken in hun natuurlijk milieu, om zodoende een inzicht te krijgen in de
plaatsen waar zij zich ophouden in de grond of in het strooisel.
In de eerste groep werden zowel voor grond als voor eikenstrooisel afzonderlijke technieken ontwikkeld, resp. berustend op flotteren in zoutoplossing en op
intermitterend schudden in water. In de tweede groep gelukte het om zowel
humeuze grond als zand- en kleigrond bij normale watergehalten in de natuurlijke ligging te fixeren en hiervan na ontkiezelen coupes van 10-15 mm dikte te
snijden met een microtoom. Na geschikte kleuring bleken de verschillende organismen goed herkenbaar te zijn. Hoewel bij deze technieken de kinderziekten
nog niet zijn overwonnen, ziet het er naar uit, dat de basis van het aaltjesonderzoek belangrijk is verstevigd.
De van 1951 tot 1953 verkregen gegevens over het aaltjesonderzoek leverden,
na statistisch onderzoek door de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten
T.N.O., de volgende resultaten. De totale aantallen aaltjes bleken op een diepte
in de grond van V2-I cm groter te zijn dan die, welke werden gevonden op een
diepte van 23^-3 cm. In de periode van Januari-Maart werden op diepten van
J/2-1 cm, 1^-2 cm en 2H~3 cm maximale aantallen gevonden voor Aphelenchoides nov. spec, echter minimale voor de soort Cephalobus nanus. In
October bleken de maxima en minima voor deze soorten omgewisseld te zijn.
Bij Tylenchus bryophilus en Tylenchus filiformus komen in Januari-Maart eveneens maxima voor, resp. gelegen op 1^.-1 cm en 1^2-2 cm diepte. Voor de overige
soorten kon van bepaalde maxima niet worden gesproken.
Het mierenonderzoek, dat ten doel heeft methoden te vinden om de rode bosmier {Formica rufa polyctena Forst) meer koninginnen te doen adopteren ten
einde daardoor een hogere populatiedichtheid van deze insectenverdelgende
soort te verkrijgen, zal voorlopig worden afgesloten. De proeven en waarnemingen van dit jaar hadden dan ook een aanvullend karakter.
Gevonden werd, dat de verminderde aggressiviteit in de zogenaamde „tolerante fase" voor een deel wordt veroorzaakt door de lage temperatuur in de
wintermaanden. De verdraagzaamheid is dan vermoedelijk alléén maar het
gevolg van het onvermogen tot aggressie over te gaan of tot aggressiviteit prik17
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kelende geuren waar te nemen. In die gevallen kan worden gesproken van een
schijnbare tolerantie. Bij het stijgen van de temperatuur in het voorjaar kan
echter ook een werkelijke tolerantie optreden. Een en ander blijkt uit het gedrag
der werksters ten opzichte van koninginnen van een ander soort (F. pratensis
Goeze) of variëteit (var. pinipbila Schenck). Deze worden bij lage temperatuur
getolereerd, evenals koninginnen van de eigen soort; bij hogere temperaturen
(hoger dan ± 8° C gemiddelde dagtemperatuur) worden zij echter gedood, terwijl de koninginnen van dezelfde soort, indien de werksters dan werkelijk
tolerant zijn, in leven worden gelaten.
In de wintermaanden komt de werkelijke tolerantie gewoonlijk niet tot uiting,
omdat de proefdieren door de lage temperatuur in ieder geval blijven leven,
onafhankelijk van de al of niet aggressieve instelling der werksters. Daarom is
niet precies bekend wanneer de werkelijke tolerantie begint. Het is dan ook niet
geheel zeker, of koninginnen, toegevoegd tijdens een periode van lage temperatuur (b.v. in Januari), niet aanvankelijk worden getolereerd, doch later bij een
tijdelijke stijging van de temperatuur gedood zullen worden. Op grond van deze
overweging zou het dus veiliger zijn de koninginnen eerst later, b.v. in de laatste
decade van Februari toe te voegen. Bij het ophouden van de tijdelijke tolerantie
heeft men dan een grotere kans dat de werkelijke tolerantie reeds begonnen is.
Dat toegevoegde koninginnen op werkelijk tolerante nesten steeds worden geadopteerd, is vroeger reeds aangetoond.
Voorts kwam aan het licht dat sommige volken na het einde van de vorstperiode in Februari slechts een geringe mate van werkelijke tolerantie bezitten.
Dezelfde nesten hadden in 1953 wèl een duidelijke soms langdurige werkelijke tolerantie vertoond. Hieruit moet dus worden geconcludeerd, dat de mate
van verdraagzaamheid van jaar tot jaar kan wisselen. Wat de oorzaak hiervan
ook moge zijn, een gevolg is, dat in de zogenaamde veilige periode - de periode
waarin het maximale aantal nesten tolerant is - nog een betrekkelijk groot aantal
intolerante nesten kan voorkomen. Dit betekent, dat in deze periode de koninginnen slechts kunnen worden toegevoegd als de nesten vooraf individueel op hun
verdraagzaamheid zijn onderzocht.
Dit en het feit, dat vooralsnog niet op de juiste tijd grote aantallen koninginnen ter beschikking kunnen worden gesteld, maakt dat voorlopig de tolerante
fase niet gebruikt zal kunnen worden voor het „bemieren" van bossen op grote
schaal.
Bij het onderzoek over de periode van de verdraagzaamheid (4-21 dagen), die
onmiddellijk na het kunstmatig stichten van een nieuwe kolonie optreedt, bleek
dat er relatief veel nesten waren, waarin de in deze periode toegevoegde, gemerkte koninginnen waren omgekomen, na aanvankelijk te zijn getolereerd. Daar
niet in alle gevallen de toegevoegde koninginnen doodgingen, moeten er dus bepaalde, niet altijd gerealiseerde voorwaarden zijn, waaronder toevoeging van
koninginnen bij de koloniestichting wel gelukt. Vermoed wordt, dat de voedingstoestand van de nieuwe kolonie van invloed is op deze gang van zaken,
De meeste der nieuwe, dus ongeorganiseerde kolonies kunnen aanvankelijk nog

onvoldoende in hun voedselbehoeften voorzien, waardoor de weliswaar getolereerde, maar niet volledig geadopteerde koninginnen verhongeren. Indien dit
vermoeden juist is, zou deze verhongering verhinderd kunnen worden door het
geven van suiker. De proeven om deze veronderstelling te toetsen zijn nog
gaande; de resultaten zullen eerst in April 1955 bekend zijn.
Niet altijd treedt bij koloniestichting tolerantie op; in 2 van de 22 onderzochte gevallen gebeurde dit niet. Er zijn aanwijzingen gevonden, dat hiervoor
de werksters uit een bepaalde moederkolonie verantwoordelijk zijn. Deze zouden
dus, in tegenstelling tot de werksters uit andere moederkolonies, hun aggressiviteit niet verliezen en de door de andere getolereerde koninginnen doden. Het
gebruik van werksters uit dergelijke moederkolonies - er zullen er ongetwijfeld
meer zijn - moet dus bij het stichten van nieuwe kolonies worden vermeden. Er
is echter geen methode om deze afwijkende moederkolonies vooraf te onderkennen; hun bestaan blijkt pas achteraf. Ook hier is het dus nog niet mogelijk
een eenvoudig voorschrift te geven betreffende deze op goedkope wijze en op
grote schaal uit te voeren mogelijkheid voor het „bemieren" van bossen.
De tolerantie onmiddellijk na de koloniestichting bleek verschillend te zijn
voor koninginnen van verschillende herkomst en voorgeschiedenis. Of hierdoor
bepaalde categorieën van koninginnen onbruikbaar zijn, is nog niet duidelijk.
Aangaande de reeds eerder genoemde „ziekte" - het meer of minder plotseling
in talrijkheid afnemen en soms uitsterven van bepaalde kolonies - is het vermoeden gerezen dat dit samengaat met de aanwezigheid van bepaalde „mierengasten" (de kever Lomechusa strumose Grav.) en het optreden van pseudogynen
onder de werksters. Er werden met betrekking tot dit onderwerp waarnemingen
geregistreerd, waaraan later misschien voor verder onderzoek zal kunnen worden
aangeknoopt.
HOUTWALLENONDERZOEK

Het houtwallenonderzoek sluit in vele opzichten zeer nauw aan bij dat naar de
stabiliteit. Bij het aanplanten of rooien van houtwallen is de vraag of hierdoor de
stabiliteit van de levensgemeenschap in het cultuurland wordt bevorderd dan
wel verstoord, van groot belang en wel omdat een grote stabiliteit de kans op
misoogst verkleint.
Daarnaast heeft het houtwallenonderzoek andere aspecten, die voor de landbouw van even groot belang zijn. De houtwal toch heeft direct of indirect
invloed op het klimaat, op de hoedanigheid van de bodem, op de samenstelling
van de lucht, enz. en hierdoor op de opbrengsten in land-, tuin- en bosbcuw en
de veeteelt. En, wil men de houtwal geheel recht doen wedervaren, dan moet
ook nog aan een ander aspect worden gedacht, zoals de recreatieve waarde er van
in het landschap.
Het ligt voor de hand, dat dit zeer uitgebreide gebied door één onderzoeker
niet intensief bewerkt kan worden. Dit is ook niet nodig, omdat er andere
instellingen zijn, die, zij het veelal terloops, bepaalde aspecten in hun onder19

zoek betrekken. Bovendien was het mogelijk de onderzoekingen bij het Itbon uit
te breiden, omdat door de Commissie Plan Tendeloo een tweetal onderzoekers
beschikbaar werd gesteld.
Een samenwerking tussen de verschillende onderzoekers is echter van groot
belang, opdat het houtwallenonderzoek als geheel zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen. Daarom werd een werkgroep gevormd, waarvan de directeur van
het Itbon voorzitter en een onderzoeker van het Itbon secretaris is. De werkgroep bracht in het afgelopen jaar een verslag uit over het houtwallenonderzoek, dat tot 1 Januari 1954 in Nederland was verricht. Het ligt in de bedoeling
jaarlijks een aanvulling op dit verslag te geven.
Dit eerste overzicht toonde aan, dat in ons land tamelijk veel op het gebied
van de houtwallen wordt gedaan, maar tevens, dat het onderzoek nog steeds
belangrijke hiaten vertoont. De werkgroep zal zich hebben te beraden over de
vraag, hoe deze hiaten kunnen worden opgevuld.
Het houtwallenonderzoek van het Itbon betrof in 1954 dezelfde aspecten als
in voorgaande jaren. De onderzoekingen hadden ook nu weer betrekking op de
invloed van de houtwal op het microklimaat van het achterliggende gebied en
op de opbrengst van dit gebied. Tevens werd voortgegaan met de onderzoekingen
over het verband tussen de dierlijke levensgemeenschappen in het windscherm
en in het fruitgewas, alsmede met de werkzaamheden betreffende de verbetering
van de Zeeuwse windschermen en die, welke betrekking hebben op het proefterrein bij Grubbenvorst.
Het onderzoek over de invloed van houtwallen op het microklimaat wordt in
de provincie Zeeland, in samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt, verricht.
De tot nu toe verkregen gegevens betreffende de windsnelheid werden aangevuld door het verrichten van metingen in de winter, dus de periode, waarin de
bomen niet in blad staan.
Overwogen wordt het onderzoek binnenkort op een andere plaats voort te
zetten, en wel in een boomgaard te Krabbendijke, waar sinds enige jaren opbrengstmetingen worden verricht.
Het onderzoek over de invloed van houtwallen op de opbrengst der gewassen
betrof zowel tuinbouw- als landbouwgewassen.
Evenals in de twee voorgaande jaren werd ook in 1954 in een reeds vroeger
beschreven blok Jonathan te Krabbendijke de opbrengst per boom bepaald. In
een blok Golden Delicious van dezelfde eigenaar geschiedde dit voor de tweede
keer; in 1952 was met een schatting per boom volstaan. De gegevens van 1954
van het blok Jonathan vertoonden grote overeenkomst met die, welke in 1952
werden verkregen; ook nu is een positief effect van beschutting tegen "Westenwind waarschijnlijk. De gegevens van de Golden Delicious werden nog niet
uitgewerkt.
In het komende jaar zullen andere boomgaarden in het onderzoek worden
betrokken, waaronder enkele, waarvan oude opbrengstgegevens bekend zijn.
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Het onderzoek naar de invloed van beschutting op de productie van aardbeien en vroege aardappelen kan worden beschouwd als een voortzetting van
een oriënterend onderzoek, dat in 1952 aan aardbeien en sla werd verricht, en
dat tot doel had na te gaan of de genoemde producten door middel van beschutting zouden kunnen worden vervroegd. Een veld aardbeien op Walcheren werd
beschut door middel van een 1 meter hoog windscherm van verticale latten;
het werd, vanwege het feit dat de Noordwestenwind als de schadelijkste werd
aangemerkt, in de richting ZW-NO geplaatst. Deze beschutting leverde reeds
enig resultaat; de strook aardbeien naast het windscherm vertoonde een vervroegde rijping van enige dagen. Een veldje aardappelen, eveneens op "Walcheren, werd beschut met een aantal rietmatten. De situatie ter plaatse bracht mee,
dat het windscherm in de richting N-Z moest worden opgesteld, zodat het veld
tegen de Westenwind was beschut. Het effect van de beschutting was slechts
zichtbaar in de ontwikkeling van het loof; deze was in de beschutte strook
sterker dan in de wind. Beide proeven zullen in 1955 worden voortgezet.
Op een ander aardappelproefveld werd een samenhang gevonden tussen het
gemiddelde knolgewicht - en in verband hiermede ook de knolopbrengst - en de
afstand tot de houtwal. Naar het windscherm toe werden hogere knolgewichten
gevonden. De resultaten van dit onderzoek waren van dien aard, dat het verantwoord is het cijfermateriaal in de toekomst uit te breiden.
Het opbrengstonderzoek bij bruine bonen kon in 1954 niet worden voortgezet.
Bij de uitwerking van de in 1953 verzamelde gegevens werd gevonden, dat beschutting een gunstige invloed uitoefende op de opbrengst.
Uit de opbrengstmetingen bij rogge bleek, dat de mate waarin beschutting
verbetering in de opbrengst gaf, in eerste instantie tot uiting kwam in het 1000korrelgewicht. In de nabijheid van het windscherm vertoonde het korrelgewicht
de hoogste waarden. Onder bepaalde weersomstandigheden bleek deze samenhang niet gepaard te gaan met een soortgelijke correlatie bij de andere opbrengstcomponenten. Op sommige terreinen, waar een bepaald vruchtbaarheidsverloop
in de grond parten heeft gespeeld, was zulks echter wel het gevalt hier bestond
onmiskenbaar een verband tussen de stro-ontwikkeling en de korrelopbrengst.
Uit deze gegevens kan de voorlopige gevolgtrekking worden gemaakt, dat de
beschuttende invloed van houtwallen alleen de korrelvulling ten goede kwam,
doch voor de stro-ontwikkeling niet bevorderlijk was. Het is duidelijk, dat de
resultaten van op beperkte schaal verrichte waarnemingen zeer voorzichtig
dienen te worden gehanteerd; bij de beschouwing van dit aspect van het houtwallenvraagstuk moet dan ook kunnen worden beschikt over zeer talrijke waarnemingen, verzameld over een reeks van jaren.
Het onderzoek naar het verband tussen de dierlijke levensgemeenschappen in
het windscherm en in het fruitgewas werd in 1954 met een verbeterde techniek
voortgezet; in plaats van losse takken werden nu in de volle grond geplaatste
appelboompjes als proefobject gebruikt. Er werden proefopstellingen geplaatst
in terreinen, die in verschillende mate beschut en begroeid waren. Zo was het
21

proefterrein bij Nisse beschut en begroeid met vele verschillende houtsoorten, bij
Wilhelminadorp was het terrein beschut doch begroeid met een betrekkelijk
soortenarm populierenbos, in de Wilhelminapolder werd gebruik gemaakt van
onbeschut doch intensief begroeid bouwland, bij Baarland betrof het een onbeschut terrein, dat in 1953 aan inundatie had blootgestaan.
De boompjes werden geïnfecteerd met appeltakluizen, bloedluizen, spint en
Hyponomeuta-rupsen. Als gevolg van het slechte weer was het in de voorzomer
niet mogelijk voldoende bladrollerrupsen te verkrijgen. De proef met de Hyponomeuta-rupsen mislukte, doordat de dieren hun voedselboom verlieten en niet
meer waren terug te vinden.
De eerste resultaten van het onderzoek waren hoopgevend; overeenkomstig de
verwachting was de parasitering van de luizen bij Nisse hoger dan in de andere
terreinen. Later verdween dit effect echter. De parasitering van de bloedluis
door Aphelinus mali was het hoogst in de tamelijk eenzijdige samenleving van het
populierenbos. Mogelijk moet dit worden toegeschreven aan de aanwezigheid
van boomgaarden in de omgeving.
Het onderzoek inzake het sortiment van de Zeeuwse windschermen was,
evenals in 1953, nog bijna uitsluitend gericht op de reacties van de verschillende
houtsoorten op de overstromingen van 1 Februari 1953. De dagelijkse werkzaamheden werden uitgevoerd door een medewerker van het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
De onderzoekingen werden op dezelfde wijze uitgevoerd als in 1953, dat wil
zeggen dat aan de overgebleven proefobjecten en aan enkele nieuwe waarnemingen werden gedaan over de uitwendige verschijnselen als gevolg van inundatie.
Tevens werd tweemaal het zoutgehalte van de grond bepaald, eenmaal in Juli
en eenmaal in het begin van November. Ook het bladonderzoek werd voortgezet. Dit onderzoek heeft in de eerste plaats ten doel bij een paar soorten, t.w. de
zwarte els en de Italiaanse populier, de invloed te bepalen van de concentratie
van het zout in de grond op het ionenevenwicht in het blad, in de tweede plaats
worden gegevens verzameld over het transport van het zout in de boom. Ten
behoeve van het eerste aspect werden bladmonsters verzameld van bomen,
staande op gronden met uiteenlopend zoutgehalte, met het oog op het tweede
aspect zullen de grond- en bladbemonstering zo lang mogelijk worden voortgezet
aan dezelfde objecten. Het onderzoek naar het zout in de bomen zelf kon in
de herfst van 1954 worden uitgebreid met het verzamelen van wortel-, stamen takmonsters van een aantal Italiaanse populieren. Voor de noodzakelijke
contrôlemonsters konden objecten buiten de rampgebieden worden gevonden.
De monsters werden voor analyse opgestuurd naar het Laboratorium voor
Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Voorts werd naar een verklaring gezocht voor de individuele verschillen in
reacties bij bomen, die onder ogenschijnlijk gelijke omstandigheden verkeren.
Tot dit doel werd het wortelstelsel blootgelegd van een stukje windscherm van
Italiaanse populieren, waardoor een aantal mogelijkheden voor de verklaring
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van het verschijnsel kon worden uitgesloten. De blootgelegde wortels, de stammen
en de takken van de populieren werden benut voor het verzamelen van monsters.
Ook dit jaar vertoonden verschillende boomsoorten weer het verschijnsel van
het afsterven van het voorjaarsblad en de vorming van nieuw blad. Een linde
bij Ellewoutsdijk vertoonde dit verschijnsel het duidelijkst; de boom kon voor
het onderzoek worden behouden. Het is de bedoeling hier in 1955 waarnemingen
te verrichten over wortelgroei en bladvorming.
Daar vele bomen in de geïnundeerde gebieden nog in leven zijn, terwijl enkele
daarvan nog steeds vrij hoge zoutconcentraties in de grond hebben te verduren,
zal het onderzoek, zeker in 1955, nog dienen te worden voortgezet.
Het onderzoek naar het geven van resistentie aan de levensgemeenschap van
lopen jaar geen resultaten, omdat er slechts één verstuiving optrad, en wel in het
begin van April. Deze beroerde de proefterreinen echter niet, of althans niet
noemenswaard.
INSECTENPLAGEN IN BOSSEN

Vanaf de oprichting van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen heeft steeds het bestuderen van de schadelijke insecten
op de voorgrond gestaan, ten einde na te gaan op welke wijze hun overtalrijk
optreden door het nemen van cultuurmaatregelen kan worden voorkomen. Het
bestrijden van de plagen door middel van insecticiden moet worden beschouwd
als een noodzakelijk kwaad; noodzakelijk, omdat kaalvreterij voor het bos ongewenste gevolgen kan hebben, en kwaad, omdat de levensgemeenschap van het
bos door de gebruikte insecticiden ernstig kan worden beschadigd.
Het onderzoek naar het geven van resistentie aan de levensgemeenschap van
het bos, waardoor insecten niet zo talrijk kunnen worden dat zij schadelijk optreden, is in feite een onderzoek op populatie-dynamisch gebied en hoort dus
thuis onder het hoofdstuk, dat de stabilisatie van de levensgemeenschap behandelt. Het wordt fundamenteel verricht aan de hand van de dennenspanrups
(Bupalus piniarius) en, zoals uit genoemd hoofdstuk blijkt, werden hierbij zodanige vorderingen gemaakt, dat binnen afzienbare tijd practische resultaten
verwacht mogen worden.
De bestrijding van de schadelijke insecten zelf, het beantwoorden van de
vraag, welke insecticiden het best kunnen worden gebruikt, is het werk van de
Plantenziektenkundige Dienst of het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, welke instellingen speciaal hiervoor zijn ingericht.
Een vraag echter, waarvan de oplossing voor het Itbon blijft, is in de eerste
plaats of een bestrijding economisch verantwoord is en vervolgens op welke
wijze een bestrijding zo vroeg en dus zo economisch mogelijk kan worden aangepakt. Dit komt neer op het stellen van een prognose voor het optreden van een
plaag en het verkrijgen van een inzicht in de invloed van diverse graden van
vreterij op de groei van de bomen en op hun overlevingskansen. Met het onder23

zoek naar de beide laatstgenoemde vraagstukken werd in het afgelopen jaar
een begin gemaakt.
Het spreekt vanzelf, dat ook de levenswijze van diverse schadelijke bosinsecten een onderwerp van studie blijft. Dit probleem staat echter niet meer
zo op de voorgrond als aanvankelijk in de bedoeling lag.
Het onderzoek wordt van vier zijden aangevat. In de eerste plaats wordt
onderzoek verricht zowel over het „waarom" als het „wanneer" van het schadelijk optreden van insecten. Vervolgens wordt de levenswijze van schadelijke
insecten onderzocht, met de bedoeling middelen te vinden de plagen te voorkomen of zo economisch mogelijk te bestrijden. Ten slotte wordt nagegaan welke
economische betekenis aan vreterij door insecten moet worden toegeschreven.
Dit laatste komt neer op een onderzoek over het aanwasverlies en het vermogen
tot herstel in de aangetaste bossen.
Het aanwasonderzoek in de gedurende de jaren 1941-1951 door de bladwesp
Cephalcia alpina Klug aangetaste lariksbossen werd uitgebreid door gegevens
te verzamelen van een groter aantal proefvlaktes in bossen met diverse aantastingsgraden. Het tot op heden beschikbare materiaal toonde reeds aan, dat
de groei over de jaren 1941-1951 in de zwaarst aangetaste bossen 40-50 %
lager is geweest dan in de niet aangetaste bossen. Dit verlies van 40-50% komt
overeen met een financieel verlies over deze gehele periode van meer dan
ƒ 1000,— per ha; hieruit blijkt dus al direct, dat een efficiënt uitgevoerde bestrijding zeker verantwoord zou zijn geweest.
Bij een nadere beschouwing van de aanwas in de afzonderlijke jaren werd gevonden, dat de groei in de meeste gevallen in het jaar 1943 het laagst was. Dit
komt overeen met de gegevens betreffende de aantastingsgraden; in 1943 was
de aantasting veelal het zwaarst. Voor zover het tot op heden verzamelde
materiaal reeds een conclusie wettigt, lijkt het er op, dat de aanwasverliezen
niet recht evenredig zijn met de zwaarte van de aantasting, maar dat de verliezen in de lichtere aantastingsgraden relatief minder zijn dan in de zwaardere
aantastingsgraden. Een lichte aantasting zou dus, naar verhouding, minder
kwaad doen.
De waarnemingen aan de in 1951 door de dennenbladwesp (Diprion pini L)
aangetaste grove dennen toonden aan, dat in 1954 de sterfte nog steeds niet ten
einde was, ofschoon wel veel minder dan in 1953. Merkwaardig was hierbij, dat
zowel in 1953 als in 1954 het maximum van deze sterfte in dezelfde maanden
viel, t.w. Juni, Juli en Augustus. Bij een verdeling van de sterfte over de dunste
en dikste helft van de proefbomen werd een duidelijk maximum gevonden in de
dunste helft. Een uitzondering hierop vormden de zwaar aangetaste opstanden;
hierin was de sterfte, althans in de eerste twee jaren (1952-1953), voor beide
helften gelijk.
Een zeer belangrijk punt bij insectenplagen is de prognose, dus het voorspellen van de dichtheid van de aanstaande populatie, of anders gezegd het voorspellen van de mate van de te verwachten vreterij. Met dit prognose-onderzoek
werd in het afgelopen jaar begonnen door met behulp van in het bos geplaatste
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lijmtafeltjes de excrementen van de daarboven in de kronen vretende larven op
te vangen; de per tijdseenheid verkregen hoeveelheid excrementen is dan een
maat voor de populatiedichtheid van het insect. Door de korte duur van het
onderzoek kunnen nog geen resultaten worden medegedeeld.
Het onderzoek over de houtboorders betrof dezelfde diersoorten als in 1953.
Een gedeelte van het onderzoek over de wilgenhoutrups (Cossus cossus L) werd
afgesloten en tot een publicatie verwerkt.
Het onderzoek naar de levenswijze van de essenbastkever (Hylesinus fraxini
Panz) werd voortgezet; het is thans zover gevorderd, dat het vermoedelijk in
1955 kan worden beëindigd. Hoewel oorspronkelijk werd gedacht, dat er een
verband zou zijn tussen de essenbastkever en het optreden van essenkanker,
wijzen de voortgezette waarnemingen in tegengestelde richting.
Het Epinotia-onderzoek werd afgesloten. De uitkomsten van aangezette proeven wezen uit, dat de overwintering van de rupsjes in of bij de knoppen plaats
vindt. De gunstigste maanden voor een bestrijding zijn April/Mei en Augustus/
September, daar de rupsjes gedurende deze perioden voor het gif bereikbaar zijn.
Een publicatie is in bewerking.
Als de schadelijkste bosinsecten van 1954 moeten worden genoemd:
a. het lariksmotje (Coleophora laricella Hb), dat over grote delen van ons
land zware aantastingen veroorzaakte;
b. de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L), die in het Oostelijk deel
van Noord-Brabant, maar ook in de duinen eik resp. duindoorn zwaar beschadigde;
c. de eikenbladroller (Tortrix viridana L), vooral in het Oosten van ons land en
d. de satijnvlinder, die vele kilometers populierenwegbeplanting in de N.O.Polder kaal maakte.
De verwachting dat in 1954 de dennenbladwesp (Diprion pini L) tot een
plaag zou uitgroeien, is niet in vervulling gegaan. De voorjaarsgeneratie nam
overal toe, maar van de najaarsgeneratie kwam, vermoedelijk als gevolg van de
natte zomer, niets terecht.
BOOMZIEKTEN

Het iepenselectiewerk begint langzamerhand in een nieuw stadium te komen.
N a 16 jaar nauwgezet kruisen werd een grote collectie bomen verkregen, die
in vrij hoge mate resistent zijn tegen de iepenziekte. Uit de oudere clonen werden
dit jaar de beste tien uitgezocht; deze worden na vermeerdering in proefbeplantingen op hun uiteindelijke bruikbaarheid getoetst. Dit is deels nodig als controle
op de in de kwekerij verkregen gegevens, deels om allerlei voor de practijk zeer
belangrijke eigenschappen te toetsen, die in de kwekerij niet of onvoldoende aan
de dag komen. Daaronder vallen o.a. de vatbaarheid in het veld van halfresistente clonen, de groeivorm en -snelheid op verschillende standplaatsen, de
resistentie tegen wind en zout, kweekmoeilijkheden enz. Deze veldproeven maken
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dus, dat er een veelvuldiger en veelzijdiger contact met de practijk zal moeten
worden onderhouden.
Het voorgaande betekent echter niet, dat het kweken van nieuwe kruisingen
verwaarloosd kan worden. Uit het voorbeeld van de populier is gebleken, dat het
selectiewerk niet klaar is zodra er één bruikbare cloon is gevonden. Hetzelfde
geldt voor de iepen; ook hier zullen verschillende vormen nodig zijn om aan de
sterk uiteenlopende behoeften te voldoen. Een en ander heeft als gevolg, dat
moet worden getracht grotere aantallen zaailingen te verkrijgen, waardoor het
onderzoek op bredere basis zal kunnen worden uitgevoerd. In dit verband zal
contact met andere boomveredelingsinstituten zeer vruchtbaar kunnen zijn, terwijl tevens de nodige aandacht zal moeten worden besteed aan onderzoek over
bloeivervroeging, vroege selectie, andere castreer- en bestuivingsmethoden enz.
Hiernaast komen er telkens weer andere problemen, zowel van practische als
van meer fundamentele aard, die om onderzoek vragen. Zo b.v. het „invuren"
van de iep, veroorzaakt door Nectria cinnabarina, de chemotherapie, de invloed
van de onderstam op resistentie, het wezen van de resistentie, de jeugdresistentie
in verband met het begin van het adulte stadium van de boom, vermeerderingsmethoden, o.a. stekken, en andere vraagstukken, die elk voor zich van groot
belang zijn.
In het kruisingsprogramma van 1954 werden vele nieuwe ouderbomen van
de eerste kruisingsgeneratie opgenomen, die in de plaats kwamen van oudere,
halfresistente vormen. Ondanks ernstige vreterij van de rups Agrochola circellaris
aan knoppen en zaden werd een bijzonder grote oogst aan goede zaden verkregen.
Hieruit werden 3587 kiemplanten gekweekt, een aantal dat hoger is dan ooit
tevoren.
Bij de oculatiewerkzaamheden werd bij wijze van proef een aantal oudere
bomen in de stam geïnoculeerd. Deze werkwijze leverde veel heviger ziektesymptomen op dan inoculatie in de takken.
Verschillende clonen werden vermeerderd door middel van wortelstek of
scheutstek. Deels gebeurde dit bij wijze van proef, deels om materiaal te kweken
voor onderstammen in een proefopzet over de invloed van de onderstam op de
resistentie van de ent. Deze invloed van de onderstam werd ook nagegaan door
hooggeënte Chr. Buisman-iepen in een Baarnse laanbeplanting te inoculeren.
Zelfs wanneer de bomen in de vatbare onderstam werden geïnoculeerd, vertoonden de takken geen insterving; alleen de kroon werd wat ijler door enige bladval.
Er werd gezocht naar wegen om tot een snellere en intensievere selectie te
komen. Inoculatie van eenjarige zaailingen gaf weinig resultaat, hetgeen misschien
te wijten is aan de ongunstige weersomstandigheden. Een bewerking van oude
gegevens leidde tot de conclusie, dat er enige correlatie bestaat tussen de bladgrootte van de tweejarige kiemplant en de kwaliteit van de hieruit groeiende
boom; de middel- en grootbladige zaailingen leverden tot dusver driemaal zoveel
goede entbomen op als de kleinbladige.
Pogingen om de bloei te bevorderen oogstten nog slechts een beperkt resultaat.
Er werden gegevens verzameld over de jeugdvorm van de iep; deze wijkt in
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allerlei opzichten af van de adulte vorm, en is blijkbaar ook minder gevoelig
voor de iepenziekte. De toeneming in gevoeligheid treedt het meest op in de
eerste vijf jaren, maar er zijn ook bomen, die in hun 13e en 14e jaar plotseling
nog duidelijk gevoeliger worden. Daar het voorkomen van een sterk afwijkend
jeugdstadium ook consequenties heeft voor de vroege selectie en voor de bloeibevordering, zal er veel aandacht aan worden besteed.
Het bovenomschreven selectiewerk werd in nauwe samenwerking met vele
andere instellingen uitgevoerd. Zo hielp het Staatsbosbeheer door hulpkrachten
ter beschikking te stellen en de terreinen te verzorgen. In samenwerking met het
Staatsbosbeheer en de Stichting Verbetering Houtopstanden werden tien goede
clonen vermenigvuldigd, die zullen worden uitgezet in proefbeplantingen. De
gemeentelijke plantsoenendienst in Den Haag kweekte uit enkele partijtjes vrij
bestoven zaden een paar duizend kiemplanten op, die aldaar een eerste maal op
groei en resistentie zullen worden geselecteerd. Het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool verzorgt een oriënterend onderzoek
naar de houtkwaliteit van enkele clonen. Aan instituten in de U.S.A., Engeland,
Duitsland en Zweden werd enthout van nieuwe selecties gezonden voor het
doen van onderzoekingen.
Het onderzoek over het „invuren" van iepen, dat wordt veroorzaakt door
Nectria cinnabarina, heeft als resultaat, dat thans, nadat ruim een jaar waarnemingen zijn gedaan, een beeld kan worden gevormd van het verloop van deze
ziekte bij de iep Christine Buisman.
In de herfst worden de spontaan afstervende schaduwtwijgjes gekoloniseerd
door allerlei soorten houtschimmels. Wanneer hieronder een pathogène Nectriastam voorkomt, en het deze lukt ook de basis van het takje te doorgroeien, dan
kan hij in de loop van de winter of het vroege voorjaar door de scheidingslagen
heenbreken naar het gezonde hout van stam of tak. Zo ontstaat een bastbrand,
die zich gedurende de voorzomer blijft uitbreiden tot zelfs nog na de langste dag.
Dunne takken kunnen al in het voorjaar afgesnoerd zijn, zodat ze niet of nauwelijks meer uitlopen; dikkere takken kunnen afgesnoerd worden als ze al vol in
blad zitten, wat daardoor natuurlijk veel opvallender verloopt. Omstreeks
midden-zomer wordt de uitbreiding van de bastbrand definitief gestuit, waarna
de tak (als hij niet is gedood) de wond kan gaan overwallen. Op de dode delen
verschijnen nu echter sporodochiën en peritheciën van de parasiet, die sporen
leveren voor nieuwe infecties.
De infectie verloopt dus in twee stadia. Dit heeft tot gevolg dat antagonistische
houtschimmels een grote rol spelen in de beperking van de ziekte: wanneer de
basis van een schaduwtakje door een andere schimmel is gekoloniseerd, kan
Nectria cinnabarina het gezonde hout niet meer bereiken. Nadere studie zal
moeten leren, of het evenwicht tussen de parasiet en de antagonisten misschien
kunstmatig te beïnvloeden is ten nadele van de parasiet. Anderzijds maakt dit
gecompliceerde infectieverloop het waarschijnlijk moeilijk een snelle en natuurgetrouwe inoculatiemethode te vinden, wat het oorspronkelijke doel van deze
studie is. Een eerste proef hierover is inmiddels ingezet.
27

De Hollandse iep, die geen last heeft van invuren, wijkt in gedrag op tenminste
twee punten van de iep Chr. Buisman af. De schaduwtakjes sterven iets vroeger
af, hetgeen misschien van belang isvoor de afsluiting van de twijgbases; en mocht
de schimmel al eens in het hout doorgedrongen zijn, dan wordt hij reeds bij het
begin van de vegetatieperiode gestuit in zijn uitbreiding, zodat er hoogstens zeer
kleine bastbranden kunnen ontstaan.
Nectria is op de iep Chr. Buisman normaliter geen wondparasiet; op de eveneens zeer vatbare Ulmus pumila treedt de schimmel echter uitsluitend als zodanig
op. Inoculaties in wonden, sinds de voorzomer maandelijks op verschillende clonen
uitgevoerd, gaven bijzonder sterk wisselende resultaten; een herhaling hiervan is
nodig, voordat conclusies kunnen worden getrokken.
Bij het onderzoek, dat in 1953 werd verricht, werd de schimmel Nitschkia cupularis van een parasitair gedrag verdacht. Het lukte niet deze schimmel in reincultuur te kweken, zodat er niet mee kon worden geëxperimenteerd. Het is echter wel duidelijk geworden, dat de zwam niet op de iep, doch hoogstens op
Nectria cinnabarina parasiteert; hij groeit secundair op door Nectria veroorzaakte
bastbranden, en belet deze te sporuleren.
Het verdere onderzoek over het invuren is vooral gericht op het opsporen van
de oorzaak of oorzaken van resistentie tegen deze ziekte; dit zal hopelijk leiden
tot het vinden van een natuurgetrouwe inoculatiemethode. Daarnaast moet worden bepaald, welke graad van vatbaarheid door de practijk nog juist kan worden
geduld.
NATUURBESCHERMING, WILD, JACHT, WOESTE GRONDEN EN RECREATIES

De onderwerpen, die in de titel van dit hoofdstuk worden genoemd, hangen
sterk met elkaar samen. Zij alle handelen over de vrije natuur in en buiten het
cultuurgebied. Gemakshalve en omdat het onderzoek organisatorisch zo is ingericht, worden de onderzoekingen in twee ondergroepen gerangschikt, namelijk
wild en jacht, en natuurbescherming, woeste gronden en recreatie.
Het wild- en jachtonderzoek geschiedt thans voor een deel onder auspiciën
van het Comité voor Jachtonderzoek en voor het overige in opdracht van de
afdeling Wild- en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De werkzaamheden voor het Comité voor Jachtonderzoek hebben betrekking op de eenden, het korhoen en het pelswild. Bij het
onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening word uitgevoerd, wordt uitgegaan van de volgende premissen:
1.het is gewenst, dat in ons land de in het wild levende dieren op een zo hoog
mogelijk niveau worden gehouden;
2. de landbouw moet afdoende worden beschermd tegen schade, door dieren toegebracht.
Ten einde een oplossing te vinden voor de, op het oog tegenstrijdige stellingen
van het Ministerie is het nodig allereerst naar middelen te zoeken, waarmee het
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wild wordt afgehouden van de cultuurgewassen. Een literatuuronderzoek hieromtrent toonde aan, dat de meeste stoffen, die als repellent kunnen worden gebruikt, slechts zo lang hun waarde als zodanig zullen behouden, als de voor de
dieren nodige voedingsstoffen te vinden zijn in het voedsel. Is dit laatste niet het
geval, dan leert het wild na korte of lange tijd de repellent te associëren met het
ontbrekende voedingsbestanddeel, waardoor het middel inplaats van een afstotende, een aanlokkende werking kan verkrijgen. Er is een groot aantal stoffen,
dat voor onderzoek op repellentwerking in aanmerking komt. Verschillende van
deze stoffen zullen in de proeftuin op konijnen worden beproefd.
Voorts is het nodig op de hoogte te zijn van de wijze, waarop de verschillende
wildsoorten schadelijk zijn, dat wil zeggen dat bekend moet zijn welk voedsel
zij eten en waar zij het verzamelen. In verband hiermede wordt thans een onderzoek ingesteld naar de inhoud van een aantal magen van herten, reeën, wilde
zwijnen en moeflons. Enkele magen werden reeds bewerkt, maar dit aantal is
nog te gering om resultaten te kunnen vermelden. Naast het onderzoek van de
maaginhoud worden de gedragingen van de dieren in het veld nagegaan, met
de bedoeling hun gebruik van het biotoop te bestuderen.
Ten slotte is het van belang te weten hoe dicht de stand is van de verschillende
wildsoorten. Er werd reeds begonnen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen,
met behulp waarvan t.z.t. een behoorlijk gefundeerd inzicht kan worden verkregen.
Op het gebied van het waterwild werd een onderzoek ingesteld naar de leeftijd van de wilde eenden, die in eendenkooien gevangen worden. Hierbij bleek,
dat de overgrote meerderheid uit jonge vogels bestaat; slechts bij uitzondering
werden wilde eenden, ouder dan 3 jaar aangetroffen. Voor de oudere eenden zijn
de kooien dus goede en veilige dagrustplaatsen. In het gehele land werden waarnemingen gedaan naar de geslachtsverhouding van de wilde eend. Deze bleek
zich in de loop van herfst en winter te wijzigen ten gunste van de wijfjes, maar
tellingen, verricht kort voor het begin van het broedseizoen, gaven toch nog 112
woerden op 100 wijfjes. Bij dit waterwildonderzoek werd grote hulp van de
kooikers ontvangen, daartoe gestimuleerd door het bestuur van hun vereniging.
Ten behoeve van de korhoenders werd een oppervlakte heide, grenzende aan
een boomgaard, afgebrand, ten einde deze dieren aan wintervoedsel te helpen.
De hoop is gewettigd, dat hierdoor de schade aan fruitbomen aanmerkelijk kan
worden gereduceerd.
In het kader van het onderzoek betreffende natuurbescherming, woeste gronden
en recreatie werd nagegaan in hoeverre het rapen van grutto-eieren invloed uitoefent op de mogelijkheden voor deze vogel om tot broeden te geraken. In tegenstelling tot de kievit heeft de grutto de neiging, wanneer het broedsel verstoord is,
het terrein, waarop het nest heeft gelegen, te verlaten. Wel wordt in de regel tot
een vervolglegsel overgegaan, maar het tweede - en wellicht een derde - legsel
wordt gebracht in een nest, dat vele kilometers is verwijderd van de eerste
broedplaats. Het onderzoek zal nog een jaar worden voortgezet.
De adviescommissie voor de Haagse Duinen zet haar werkzaamheden voort.
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