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In M e m o r i a m
Op 7januari 1967 overleed onverwacht in de leeftijd van 55jaar onze
medewerker J. PIETERS.

Zijn heengaan betekent een ernstige slag voor het onderzoek, in het
bijzonder dat van de afdeling Wildbiologie. Wij hebben de heer
Pieters leren kennen en waarderen als een man van formaat, een gaaf
mens, eerlijk, bekwaam en vol toewijding voor zijn werk. Hij was een
scherp waarnemer, een wildkenner bij uitnemendheid. In zijn vroegere
werkzaamheden als jachtopziener was dit reeds sterk in het oog gevallen, om welke reden hij in 1955 in TNO-verband bij ons Instituut
werd aangesteld toen het wildonderzoek tot verdere ontwikkeling
moest worden gebracht. Kort voor zijn dood werd de aanbeveling
onzerzijds om de heer Pieters op grond van zijn persoonlijke kwaliteiten te benoemen tot hoofdassistent, van hogerhand goedgekeurd.
Allen van het Itbon zullen in vriendschap aan hem terugdenken.

INLEIDING
AFTREDEN VAN DE VOORZITTER

D R . P. M. L. TAMMES trad per 1januari 1967 af als lid en voorzitter van ons
bestuur in verband met zijn benoeming met ingang van die datum tot directeur
van het Laboratorium voor Insecticidenonderzoek te Wageningen. Hiermede
eerbiedigde hij de oude stelregel dat directeuren van z.g. landbouwkundige instituten geen bestuurslid zullen zijn van zusterinstituten.
In de heer TAMMES verliest ons Instituut een toegewijd en hooggeschat bestuurder. In 1957, toen het Itbon de stichtingsvorm verkreeg, lid van het bestuur geworden, volgde hij in 1960 PROF. VAN POELJE als voorzitter op. Hij vatte zijn taak
ernstig op en de directie kon zich steeds verzekerd weten zowel van het altijd
opbouwende van zijn kritiek als van zijn steun waar en wanneer die nodig was.
Het onderzoek en de algemene zaken kregen gelijkelijk zijn belangstelling. Hij
zorgde er voor, dat ook in de bestuursvergaderingen de facetten van het beheer van
het Instituut niet sterker werden belicht dan die van het onderzoek. Eén vergadering was gewijd aan de financiën en de organisatie, het jaarverslag en de werkplannen, de andere aan het overzicht dat een van de onderzoekers er van zijn werk
kwam geven; dan was er nog een korte derde vergadering die werd gevolgd door een
excursie naar een van de proefterreinen. Dank zij deze werkwijze was het Itbon
voor alle bestuursleden een levend, en niet slechts een administratief begrijpelijk
lichaam. Zeer in het bijzonder in de vergaderingen van het dagelijks bestuur, die
zo mogelijk elke maand werden gehouden, wist hij het Instituut in al zijn geledingen te doen leven.
Alle medewerkers van het Itbon wensen de heer TAMMES veel voldoening in zijn
nieuwe werkkring toe.
N I E U W GEBOUW

Bij het intreden van het najaar was ons nieuwe gebouw glasdicht en kon er gestookt worden, zodat van geen weersomstandigheden meer stagnatie in de afwerking te duchten viel. In de loop van de zomer van 1967 hopen wij het te kunnen
betrekken.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

De leiding van elk landbouwkundig instituut, en dus ook die van het Itbon, ziet
zich steeds weer voor de vraag gesteld in hoeverre samenwerking met andere instellingen van onderzoek noodzakelijk of wenselijk is en welke vorm er dan aan
dient te worden gegeven. Vanzelfsprekend moet men zich hierbij instellen op de
richtlijnen die door de centraal werkende instanties - Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O ; Directie Coördinatie Onderzoek van het Ministerie
van Landbouw en Visserij - tot ontwikkeling worden gebracht. Met inachtneming
van die richtlijnen bezit elke instelling echter een grote mate van vrijheid, waarvan
zij zo effectief mogelijk gebruik moet maken.
Om een samenwerking volledig te doen slagen, zaler steeds van uitgegaan moeten
worden dat daarop slechts uitzicht kan zijn wanneer zij op onderzoekersniveau tot

stand is te brengen. Een goede verstandhouding tussen enkele onderzoekers levert
menigmaal verrassende resultaten op en daarentegen is een ogenschijnlijk perfect
doorgeprate organisatie een doodgeboren kind wanneer zij bij de onderzoekers
geen weerklank vindt. Derhalve is het onmisbaar, hen van geval tot geval -voor het
denkbeeld te winnen en hen van harte te laten meespelerü
~"Een belangrijk gevolg van samenwerking"~kan zijn, dat een efficiënter gebruik
van mankracht en soms ook van materiaal wordt bereikt dan wanneer iedere instelling zich als zelfstandige eenheid gedraagt.)"Van organisatorische zijde gaan hierbij
de gedachten wel eens wat veel uit naar het hierdoor voorkómen van duplicaties in
het_onderzoek. De kans hierop is namelijk lang niet zo groot als soms wordt gerneend, omdat de meeste onderzoekers een duidelijke afkeer hebben van het entameren van een onderzoek dat reeds door een ander ter hand is genomen en zij
Jjaarne berejd_zijn het terrein van een collega te vermijden.JDit is een normale instelling van iemand die het onderzoek verder wil brengen. Weliswaar maakt hij
daarbij graag gebruik van hetgeen elders is gevonden, maar toch wil hij een eigen
floe **»gebied hebben waarop hij in alle rust, dus zonder vrees voor concurrentie kan
/ ytyttù/c»Ce. werken. Het plotseling, veelal in het buitenland, opduiken van een onderzoeker
frt*(t*i<ijetit'
die met precies hetzelfde onderzoek bezig is, wordt in de regel als onprettig
,<
ondervonden, vooral als zijn activiteit pas blijkt bij het verschijnen van een pu<j>*«fcti* »***
7><at****y* f s blikatie. Dit is een reëel voorbeeld van duplicatie en het zou natuurlijk een goede
*/6 "^ ^/
/ . zaak zijn als de organiserende instanties van her en der de onderzoekers volledig
jat êï'fa**' **y 'op de hoogte konden stellen van lopend werk op hun terrein. Thans rest onder%iuxrt***> •*!" zoeker A niet anders dan contact te zoeken met zijn gepubliceerd hebbende collega
tn* f~ ^jf^y
B, en vaak zal dat dan leiden tot een streven naar een divergentie van hun terrein
nut&j
van onderzoek. Maar zulk een reactie is niet ieders doen. Ook bestaan er onder'

zoekers die zich niets aantrekken van het onderzoek van anderen en zelfs zich bij
voorkeur bewegen op een gebied dat door een ander wordt geëxploreerd. Dit berust
op een karakterfout, en ook geen op samenwerking gerichte instantie kan die verhelpen. Gelukkig zijn dergelijke onderzoekers over het algemeen niet de beste,
zodat zij meer ergeren dan het onderzoek verstoren.
De conclusie mag zijn, dat samenwerking op onderzoekersniveau gewoonlijk
niet zozeer bevorderlijk zal zijn voor het buitensluiten van duplicaties als wel voor
het opvullen van hiaten en het beter in elkaar doen passen van de verschillende
onderzoekingen tot een groter geheel. Hoe groter het gebied is dat men overziet,
des te scherper wordt men er zich van bewust wat men weet en waar de knelpunten
zijn voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied als geheel. En het zijn deze
knelpunten die een grote attractie voor sommige onderzoekers zijn, want juist op
dit gebied zijn goede resultaten te verwachten.
Uitgaande van de opvatting dat samenwerking zich primair moet voltrekken
op onderzoekersniveau, streeft een veelzijdig georiënteerd instituut als het Itbon
op verschillende wijzen naar verwezenlijking hiervan. Over de enthousiaste medewerking onzerzijds in een werkgroep als die voor geïntegreerde bestrijding van
insektenplagen en de discussiegroep voor biologische bodemverbetering is in
vroegere jaarverslagen uitvoerig bericht. Thans is gewas te maken van de pogingen
van de directies van Itbon en I.O.O. (Instituut voor Oecologisch Onderzoek) om
tot een nauwe samenwerking te geraken. Hun staat voor ogen een 'centrum van
veldecologisch onderzoek' waarvan de twee instellingen autonome onderdelen
zullen zijn. Zij zijn begonnen met een gemeenschappelijke bibliotheek en daarnevens met voor het gehele personeel een gemeenschappelijk koffiekwartier in de

ochtenduren, dat het contact bevordert en het maken van afspraken voor vakbesprekingen in de hand werkt. Vervolgens is overgegaan tot gemeenschappelijke
bijeenkomsten van het wetenschappelijke personeel, waarin de onderzoekers om
de beurt een uiteenzetting geven over de stand van hun onderzoek en dit onderwerpen aan de kritiek van hun collega's. Thans staat op het programma de formering van kleine werkgroepen van onderzoekers die zich op verwante terreinen
bewegen. In dit verband wordt gestreefd naar samenwerking met het Rivon en
eventueel ook individuele onderzoekers van andere instellingen, teneinde in die
groepjes een discussie mogelijk te maken die mede kan bijdragen tot het opsporen
en vervolgens opvullen van hiaten in het onderzoek.
Een andere poging, waaraan de Nationale Raad volledig zijn fiat en ook zijn
financiële steun heeft gegeven, is het streven naar een coördinatie van de onderzoekingen in het gemeenschappelijke grensgebied van bosbouw, natuurbeheer,
wildbeheer en recreatie. Hier moest samenwerking bepaald eerst op directieniveau
worden gevonden, om de eenvoudige reden dat er geen basis voor samenwerking
der onderzoekers aanwezig was, ook niet kon zijn, omdat het gebied waarop de
samenwerking nodig zou zijn te weinig omschreven was. Het beschikken over een
overzicht aangaande het lopend onderzoek op de betrokken gebieden en de hiaten
die hierbij aan het licht zouden komen, werd als een noodzakelijke voorbereiding
gevoeld. Zulk een overzicht is verleden jaar in boekvorm verschenen als publikatie
van vier samenwerkende instellingen (BURGER: Open vragen en wensen, Meded."
Itbon nr. 78). Op basis van dit boek streven die instellingen thans naar een verwerkelijking van de samenwerking, die uiteindelijk op onderzoekersniveau zal
moeten plaatsvinden.
Zoals gezegd, voelt het Itbon het streven naar samenwerking als noodzakelijk
voor het eigen onderzoek. Hier moet echter iets aan worden toegevoegd. Een inefficiënte samenwerking - hiertoe behoort de samenwerking om de samenwerking kost veel tijd en levert weinig of niets op, en zij moet dan ook worden gecorrigeerd
of, indien dit niet mogelijk blijkt, worden beëindigd. Zij werkt noch verruimend
noch stimulerend op het eigen onderzoek. De onderzoeker wordt er door gefrustreerd, hetgeen zelfs kan leiden tot een vermindering van het streven naar een
werkelijk goed contact met anderen. Zolang wij er voor zorgen, dat het organiseren
van samenwerking geen hobby wordt van directies of coördinerende instanties en
op onderzoekersniveau wordt verwezenlijkt, zal een instituut als het Itbon de goede
vruchten plukken van elke binding die zich ontwikkelt binnen het eigen vakgebied.
Een streven hiernaar is dus onze taak.

ORGANISATIE ENALGEMENE GEGEVENS
BESTUUR

In devacature IR. J.W. HUDIG benoemde deminister vanLandbouw en Visserij
op voordracht van hetLandbouwschap M R . N .M . Z I J P totlidvan ons bestuur.
D R . P.M .L. TAMMES trad afalslidenvoorzitter omredenen die reeds in de
Inleiding zijn vermeld. Hetvoorzitterschap is overgenomen door IR.C. H .J.
MALIEPAARD. Deze ging innovember met pensioen als directeur van Faunabeheer
en trad tegelijkertijd af als voorzitter van hetJachtfonds. Zijn opvolger in beide
functies, I R .J. A. H . J. G. BARON VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL, nam als voor-

zitter vanhetJachtfonds zitting inons bestuur.
M R . F .OORTHUYS, benoemd in decentrale directie vanhet Staatsbosbeheer, legde zijn functie aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie enMaatschapplijk Werk
neer. Zijn opvolger aan ditMinisterie, deheer P.J. DOETS, werd tevens zijn opvolger inons bestuur.
Nog niet isvoorzien inde vacture D R . IR.D .W. STOLP.
De samenstelling van hetbestuur isthans als volgt:
Erevoorzitter :
PROF. D R . G. A. VAN POELJE.

Erelid:
PROF. D R .C. J. VANDERKLAAUW.

Leden:
IR. C. H . J. MALIEPAARD, voorzitter 1;
IR. J. A. H . J. G. BARON VAN OLDENEEL TOTOLDENZEEL, voorzitter Jachtfonds,

ondervoorzitter ';
M R . N . M . Z I J P , Landbouwschap 1;

D R . IR.L. J. VAN DIJK, inspecteur Directie Akker- en Weidebouw;
IR. D. SIKKEL, hoofd van destafafdeling Bosbouw van het Staatsbosbeheer;
IR. W.E. MEYERINK, houtvester Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij;
J. P. DOETS, hoofd vande afdeling Natuurbescherming vanhet Ministerievan
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;
JHR. M R .D . A. W. VAN T E T S VAN GOUDRIAAN, voorzitter Bosschap.

Adviserend lid:
PROF. D R .D . J. KUENEN, hoogleraar in de algemene zoölogie te Leiden.

De directeur van hetItbon ismet hetsecretariaat belast.
RAAD VOOR ADVIES

De Raad voor Advies bleef alsvolgt samengesteld:
1
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Tevens lid van het dagelijks bestuur.

PROF. D R . D.J. KUENEN, hoogleraar indealgemene zoölogie te Leiden, voorzitter;
PROF. D R .E. G. MULDER, hoogleraar in de microbiologie te Wageningen,
ondervoorzitter;
PROF. D R .L. C. P. KERLING, directeur van het Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten te Baarn;
PROF. D R . J. DE WILDE, hoogleraar in de entomologie te Wageningen.

PERSONEEL

DRS. W.J. DOUDE VAN TROOSTWIJK trad in dienst vandeDirectie Faunabeheer;
zijn opvolger aan onze afdeling Wildbiologie is DRS.L. HARTSUIJKER.
IR. P. GRUYS ging na afsluiting van zijn Bupalus-onderzoék over naar de Werkgroep Geïntegreerde (voorheen: Harmonische) Bestrijding van Plagen T N Oin de
functie vanwetenschappelijk beheerder vandeproefboomgaard 'de Schuilenburg'
te Lienden, Betuwe; administratief is hij tot de Itbon-formatie blijven behoren.
DRS. S. BROEKHUIZEN heeft, in TNO-dienst, zijn plaats aan ons Instituut ingenomen.
Mejuffrouw J. A. BREEDEVELD, assistente, nam ontslag wegens huwelijk; de
heer H. NIJLAND is haar opvolger. In de vacature H. C. HOLLEMAN, assistent,
werd als laborante aangesteld mejuffrouw T . BRUGGE. De werkzaamheden van
mevrouw A. PALSTRA-MUTTER, die verleden jaar wegging wegens haar huwelijk,
zijn overgenomen door de heer J. M. BODT, laboratoriumbediende; in zijn plaats
kwam mevrouw E. A. W. SELIER-VAN AKEN.

In dienst trad de heer H. PLEKKENPOL, belast met de boekhouding.
De Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
detacheerde bijonsInstituut de heer H. J. TEN HOVE ter assistentie bijhet onderzoek datin hetkader vanhet I.B.P. (Internationaal Biologisch Programma) wordt
uitgevoerd.
De gemeente Arnhem detacheerde bij ons Instituut de heer D . DIJKEN; mejuffrouw S. AKKERMAN aanvaardde een functie elders en de heer P. RIPPING verliet
ons om gezondheidsredenen.
Gedurende de tijd dat mejuffrouw E. JANSEN, assistente, metverlof was zonder
behoud van salaris (juni t/m augustus) is haar werk verricht door mevrouw
F. JOOSTEN-VAN DEN BROEK HUMPHREY.

Het ophet Itbon werkzame personeel bestond op31december uit61 leden,t.w.
1 directeur, 15biologen, 9 stafassistenten, 14assistenten, 1hoofd algemene zaken,
1 bibliothecaresse, 7 administratieve krachten, 5 gedetacheerden voor speciale
diensten, 3 technici, 1tuinman en 4 huishoudelijke krachten.
Hulp bij het onderzoek verleenden deze zomer JKVR. E. FEITH (afd. Populatiedynamica), L. H. M . THISSEN (idem), I. J. W. M . ROTHUIZEN (afd. Plagen) en
A. J. JANSEN (idem, als volontair). Hun aantal was aanzienlijk lager dan in 1965,
een gevolg van de terughoudendheid dieis betracht wegens de personeelsstop die
de regering injuni afkondigde.
De naam van de afdeling 'Plagen' is veranderd in 'Schadelijke dieren'.
De werkzaamheden waren bij het ingaan van het nieuwe verslagjaar als volgt
over destaf verdeeld:
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Directie
Algemene Zaken
Bibliotheek
Afd. Schadelijke dieren:
Schadelijke vogels, zoogdieren
Bosinsekten
Nevenwerking biociden
Afd. Wildbiologie:
Roodwild en waterwild
Andere zoogdieren, wildziekten
en afweermiddelen
Jachtvogels
Afd. Populatie-dynamica:
Aantalsregulatie
Populatie-genetica
Afd. Bodembiologie:
Bodem-zoölogie
Algemeen
Regenwormen
Taxonomie
Bodem-microbiologie
Bacteriën
Schimmels
Bodem-ecologie
Algemeen
Biochemische aspecten
Afd. Landschapsecologie:
Algemeen
Sociaal-levende insekten

D R . A. D. VOÛTE, plv. D R . J. VANDERD R I F T
E. SITTROP
W. I. T E M M E -RADSTAKE
DRS. C. W. STORTENBEKER 1
D. D O O M
DRS.

P. FUCHS

J. A. EYGENRAAM 1
DR. J. L. VAN HAAFTEN
DRS. L. HARTSUIJKER
f
t
f
\

PROF. D R . H. K L O M P 2
D R S . S. BROEKHUIZEN
D R S . M. H. DEN BOER
H. F . H. BLANKWAARDT

D R . J. VAN DER D R I F T 1
D R . IR. J. A. VAN RHEE
J. H. DE GUNST
D R . JOHA. C. W E N T
DRS. H. M. NAGEL-DE BOOIS
G. MINDERMAN
DRS. M. J. H. A. VAN DER LINDEN
D R . R. J. VAN DER LINDE ]
DRS. E. T . G. ELTON

CONTACTEN EN VOORLICHTING

De heer VOÛTE hield ophetsymposium 'De mens in dichte pakking', te Amsterdam op 20 en 21juni gehouden door de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, een inleiding getiteld 'Dynamiek van populaties'. - Voor de
stichting 'Het Geldersch Landschap' en vervolgens enige andere instellingen hield
hij eenvoordracht over natuurbeheer in Gelderland. - Over de publikatiemogelijkheden in het Zeitschrift für angewandte Entomologie voerde hij besprekingen met
de redacteur, Prof. Dr. W. Zwölfer te Freiburg. - Hij werd lid van de Natuurwetenschappelijke Adviescommissie Noordhollands Duinreservaat, ingesteld ten
behoeve van continuïteit en coördinatie vanhet natuurwetenschappelijk onderzoek
in dat reservaat. Het is een pendant van de commissie voor de terreinen onder
Afdelingshoofd.
PROF. KLOMP (Zoölogisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool) is buitengewoon
medewerker van het Itbon en heeft de leiding van deze afdeling.
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Wassenaar van de Haagse Duinwaterleiding, hetz.g.Meyendel-Comité. - Ook
werd hij bestuurslid van het Nederlands Jachtmuseum, datin kasteel Doorwerth
tot stand komt, en adviserend lidvande Bosbouwvoorlichtingsraad, nieuw ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. - Met de heer
EYGENRAAM werkte deheer VOÛTE mee aande cursus Bos-en Wildbeheer, uitgeschreven door de Landbouwhogeschool en te Hoog-Soeren gehouden onder
leiding vanProf. Dr. G. Hellinga.
De heer VAN DERDRIFT bezocht de algemene vergadering vanhet I.B.P. (Internationaal Biologisch Programma), dieop4en 5juni te Parijs voor detweede maal
bijeen was. - Hij werd lid van het bestuur der Nederlandse Bodemkundige
Vereniging.
Vijf onderzoekers vanonze afdeling Bodembiologie namen deel aanhet3ecolloquium van het Soil Biology Committee van de Internationale Bodemkundige
Vereniging, van 5-10 september gehouden in de Forschungsanstalt für Landwirtschaft te Braunschweig: de heer VAN DER DRIFT - tevens voorzitter vanhet
colloquium - , mevrouw NAGEL-DE BOOIS, de heren MINDERMAN en VAN RHEE -

die alle drie eeninleiding hielden - endeheer VAN DER LINDEN.
Mejuffrouw WENT nam deel aan de algemene vergadering van de Society for
General Microbiology, die van 27-29 september bijeen wasin de University of
Bristol; bij deze gelegenheid bezocht zijhet Long Ashton Research Station.
De heer STORTENBEKER woonde het14e internationale ornithologische congres bij,
van 24-30 juli te Oxford gehouden. - In een vergadering te Wageningen van
specialisten in planteziekten hield hij een lezing over de bestrijding van enkele
voor de landbouw schadelijke vogels.
De heer FUCHS heeft de 14evergadering vande International Council for bird
preservation (Cambridge, 11-15 juli) bijgewoond, in het bijzonder voor de onderdelen ' T h eeffect of toxic chemicals on bird life' en 'Modern agricultural development'. In aansluiting hierop bezocht hij drie instituten waar werk wordt verricht
dat hetzijne raakt. - Ookditjaar bezocht hijhet Internationaal Symposium over
fytofarmacie en fytiatrie te Gent.
De heer EYGENRAAM was tegenwoordig op de 12evergadering, te Slimbridge,
van de Executive Board vanhet I.W.R.B. Onder het gezag vandit Bureau kwam
een 'Duck Working Group', die werd opgericht tijdens de2eEuropese conferentie
tot behoud van watervogels (Noordwijk, 9-13 mei); behalve de congressisten
EYGENRAAM en DOUDE TROOSTWIJK (thans Faunabeheer) namen ook onze medewerkers J. J. SMIT en W. A. WEYLAND deel aan de besprekingen die aandeoprichting voorafgingen. - De heer EYGENRAAM werd opgenomen in de lijst van
medewerkers vanhetZeitschrift für Jagdwissenschaften en deheer B.E. SCHAFFNERtrad toe totderedactie van DeSchouw, orgaan van deVereniging van vrienden
van deHoge Veluwe.
De heer VAN HAAFTEN bezocht hetInstituut für Jagdkunde te Bonn. - Hij hield
te Gatersleben (Oost-Duitsland) op het symposium van de Arbeitsgemeinschaft
für Jagd- undWildforschung eenlezing over de kwaliteit vanhet reewild in verschillende biotopen. - Hij werkte meeaan twee televisiefilms (programma 'ZooZoo') over resp. zeehonden en enig Nederlands wild; voor de eerste film bezocht
hij de Farne Islands. - Zijn cursus te Ede voor de opleiding van natuurgidsen
(Instituut voor natuurbeschermingseducatie) kwam in december tot een einde;
het afnemen van schriftelijk en mondeling examen moet nog volgen. - De heer
VAN HAAFTEN en met hem de heren T H . H. KLINKSPOOR, T H .H . W. MUTTER en
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W. A. WEYLAND bezochten de bos-, jacht- en visserijtentoonstelling te Recklinghausen.
Ten aanzien van de lezingen en causerieën die van de zijde van de afdeling
Wildbiologie werden gehouden, zij volstaan met de vermelding dat de heer
EYGENRAAM sprak voor de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten en die
tot behoud van het Veluws hert, en de heer VAN HAAFTEN voor deVereniging voor
zoogdierkunde en zoogdierbescherming, die ditmaal te Antwerpen vergaderde.
Menigmaal doet de afdeling het voorlichtende werk met behulp van eigen films.
Tot nogtoe zijn er vier tot stand gekomen, met dien verstande dat er steeds weer
aan gewijzigd wordt. De onderwerpen waren achtereenvolgens eendenkooien,
goudplevieren, zeehonden en herten; globale vertoningsduur resp. 40, 35, 45 en
70 minuten. In alle gevallen was onze fotograaf, de heer MUTTER voornoemd, de
cameraman, werkend op aanwijzingen vandeonderzoeker. Enige films over andere
onderwerpen zijn het beginstadium nogniet voorbij.
De 'Discussiegroep Wildproblemen' vanhet Itbon kwam ditjaar zeskeer bijeen.
De sprekers waren achtereenvolgens de heren EYGENRAAM (voedselkeus van het
edelhert blijkens maaganalyses), D R .J. W. M . VAN DE W A L , uit Leusden (jachtmethoden van roofvogels), VAN HAAFTEN (ontstaan en verspreiding van het zwarte
reewild in Europa), DEN BOER (genetica en wildbeheer), DOUDE VAN TROOSTWIJK

(kolganzen), en - in één bijeenkomst - VAN HAAFTEN (de vos als overbrenger van
hondsdolheid) en C. J. VERMEULEN, inspecteur in algemene dienst van de veterinaire inspectie vandevolksgezondheid (deziekte derhondsdolheid zelf). Gespreksstof in deze laatste bijeenkomst bood ook de film 'Tolwutgefahr für Mensch und
Tier', diein leen wasgegeven door hetMinisterie vanLandbouw en Visserij. Deze
film is onderzijds ook vertoond voor achtereenvolgens het eigen personeel, personeel in de buitendienst van de Gemeente Arnhem en personeel van het Kroondomein, omdat zijeenkijk geeft opdesymptomen vandeziekte enmendiesymptomen moet kennen omteweten hoezich inhetveld tegedragen bijhet ontmoeten
van eenhondsdol dier.
De geweiententoonstelling, op 9, 10en 11juni weer gehouden in het Huis der
Provincie te Arnhem, trok 700 bezoekers. Dit was minder dan het vorige jaar,
wellicht een gevolg van het bijzonder warme weer. Ingezonden waren de geweien
van de 73 herten diein het seizoen 1965/66 op de Veluwe geschoten waren (zuidwest 12,zuidoost 26, noord 15,staatswildreservaat 20). Voor 12dezer beschouwde
de jury het afschot als onjuist, met in één geval de aantekening dat op speciale
vergunning welgeschoten had mogen worden, gezien de kwaliteit van de overige
herten in het revier. Het aantal geweien van herten dieop andere wijze het einde
hadden gevonden, bedroeg 5en datder aanwezige afworpstangen 112; deze laatste
bewezen op overtuigende wijze de aanwezigheid van herten van veel betere kwaliteit dan dievan de geschoten dieren. De inzending van de Vereniging tot behoud
van hetVeluws hert bestond ditmaalvoornamelijk uiteen groot diorama met veleop
de Veluwe voorkomende soorten vogels en wild. Ookwaser op de tentoonstelling
een stand betreffende vogelbescherming en nestkasten.
BIBLIOTHEEK

Er werden 3438 titels geklasseerd en in de catalogus opgenomen. Het bezit aan
lopende periodieken bedroeg op 31 december 519,aan boeken 2413en aan overdrukken 23.000. Ditjaar verschenen 22 aanwinstlijsten.
14

H U L P BIJ ONDERWIJS EN STUDIE

De heer EYGENRAAM trad ook ditjaar aan de Landbouwhogeschool op als docent
in de wildbiologie, en de heer STORTENBEKER aan de Utrechtse universiteit als
docent in de landbouwdierkunde en de toegepaste entomologie.
De volgende studenten in de biologie deden in de loop van dit jaar op ons
Instituut onderzoek voor een doctoraal onderwerp: mejuffrouw R. J. OSINGA,
Leiden (concurrentie bij bastkevers in dennehout), G. VAN TONGEREN, Leiden
(schade van bepaalde kevers aan dennen), F. DE VRIES, Utrecht (verticale migratie
van micro-artropoden in een bosbodem), R. J. DE BOER, Utrecht (voedselkeus van
micro-artropoden in bosstrooisel), P. H. A. M. HEITKAMP en P. J. C. M. VAN DER
SCHOOT, beiden Utrecht (predatie door marterachtigen). Als praktikant was werkzaam de heer C. VAN DOORN van de tuinbouwschool te Frederiksoord (nevenwerking van biociden; mierenonderzoek: tolerante fase, en invloed van merktechnieken op de resultaten van proeven).
Mejuffrouw MARTHA A. TRACY (Junior Radcliffe College, Cambridge, Mass.,
V.S.) en vervolgens mejuffrouw HELEN JONES (School of Agriculture van de University of Nottingham, Engeland) werkten deze zomer op ons Instituut om enig
inzicht te verkrijgen in microbiologisch bodemonderzoek. Eveneens als volontair
werkte op de afdeling Wildbiologie de heer C. J. PEKELHARING, met het oog op een
in Nieuw-Zeeland te aanvaarden functie; hij bestudeerde o.a. moeflons.
In het najaar kwam de heer D. H. TOBING, M.A. in Science education-Biology
van de State University of New-York, te Albany, en in de laatste twee jaar lector
aan de landbouwkundige faculteit van de Universiteit van Noord-Sumatra, te
Medan, bij ons werken om zich te bekwamen op landschapsecologisch gebied.
Hem is een onderzoek naar het gedrag en de voedingsgewoonten van de moeflon
opgedragen.
Evenals verleden jaar kwam D R . P. F. VAN HEERDT van het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht een dag op bezoek met de studenten voor K 4.
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AFDELING SCHADELIJKE DIEREN 1
VOGELSCHADE

In 1966 is vooral onderzoek verricht aan de spreeuw. Opnieuw werden de slaapplaatsen in de Betuwe opgespoord. Deze bleken op dezelfde plaatsen te liggen als in
1965 of in de onmiddellijke omgeving ervan. Ook dit jaar toonden waarnemingen
van vrijwillige medewerkers door het hele land en ook eigen observaties aan, dat in
juni en juli de grote concentraties jonge spreeuwen niet uitsluitend in de fruitgebieden te vinden zijn. Het lijkt erop dat de spreeuwen primair graslandgebieden
opzoeken en vandaar op kersen en ander zacht fruit afkomen, indien aanwezig.
Als dit zo is, zou het kunnen zijn dat men door stelselmatige verstoring van
slaapplaatsen in een fruitgebied de spreeuwen ertoe kan brengen een ander graslandgebied op te zoeken. Afgelopen zomer namen wij op twee plaatsen in de Betuwe
een proef met een verstoring. Beide keren ontruimden de spreeuwen na een actie
van één avond de slaapplaats volledig. Afgaande op tellingen langs een proeftraject van 30 km leek het erop dat in één geval de aantallen in het fourageergebied
ongeveer gehalveerd waren; in het andere geval was er geen verschil te zien in aantallen voor en na de actie. Komend seizoen zullen we een uitgebreide proef nemen
met stelselmatige verstoring van roestplaatsen en uitwijkplaatsen in de Betuwe.
Ook dit jaar was er een hergroepering van de spreeuwenpopulatie omstreeks
eind juli-begin augustus, waarbij de dichtheden in de Betuwe sterk afnamen.
Begonnen werd met onderzoek naar het antwoord op de vraag waarom verjaging
van spreeuwen met behulp van op de band opgenomen angstkreten in de praktijk
zo slecht voldoet. Het bleek dat de toepassing succes heeft als de methode intelligent gebruikt wordt. Ook werd een begin gemaakt met onderzoek naar de
eisen die aan de apparatuur gesteld moeten worden wat betreft de kwaliteit van het
uitgezonden geluid. Met name het belang van de hoge frequenties in de angstkreet
moet verder onderzocht worden. Over de kans op gewenning hebben we nog geen
gegevens verkregen.
De proeven met vangkooien voor mussen werden voortgezet. Ondanks diverse
verbeteringen bleken de mogelijkheden nog steeds gering te zijn.
In samenwerking met de Directie Faunabeheer werd een begin gemaakt met
waarnemingen over het direct effect, en ook het effect op langere termijn, van de
vergiftigingsacties tegen mussen die in enkele polders worden uitgevoerd.
Op de eendenkwekerijen rondom Harderwijk doen we enkele proefjes over mogelijkheden om met eenvoudige middelen de schade van turkse tortel, duiven en
spreeuwen te beperken.
In 1966 kwamen geen klachten binnen over schade door ganzen aan tarwe en er
werd dan ook geen verder onderzoek over verricht.
Het onderzoek op het vliegveld Schiphol naar de ecologische bindingen van
enkele vogelsoorten met het milieu zal nog minstens een jaar worden voortgezet.
Definitieve conclusies zijn nog niet bereikt.
Opgericht is een 'Werkgroep Bestrijding van Vogelaanvaringen', met als leden:
Faunabeheer, Itbon, K.L.M., Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine,
Luchthaven Schiphol en Rijksluchtvaartdienst.
1
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Eerdere naam van deze afdeling: „Plagen".

Winterbloemkool, waarvan het blad is weggevreten door houtduiven en
watervogels.

***?% J f i r S v iff?
D E WOELRAT

Het onderzoek over de woelrat (Arvicola terrestris), in 1965 begonnen wegens
de toenemende schadelijkheid van het dier, hebben wij ditjaar voortgezet.
De 'droge'-woelratpopulatie in hetzuiden van Limburg is,vermoedelijk door de
zeer natte zomer van 1965, vrijwel verdwenen. Na de winter van 1965/66 waren er
slechts enkele klachten over geringe schade. Verder onderzoek wasdanook vrijwel
onmogelijk.
De door wijlen de Itbon-assistent J. PIETERS ontwikkelde, sterk verbeterde fuik
voor het vangen van 'natte' woelratten werd op een aantal plaatsen uitgezet ter
vergelijking met de gebruikelijke versie. De eerste ervaringen zijn gunstig.
Met een ook door PIETERS voorgestelde methode voor het vangen van 'droge'
woelratten werd een succesvolle proef genomen.
In het zuiden van Limburg en in Noord-Holland nam de heer J. W. KOENDERS
van Faunabeheer voorlopige proeven met tulpebollen van verschillende rassen.
De woelrat bleek enige voorkeur te vertonen voor bepaalde rassen.

NEVENWERKING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP WILD

Dit jaar begonnen weeen onderzoek over nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen ophetNederlandse wild. Hetvindt plaats binnen hetkader vande werkgroep
'Vogels en Zoogdieren' van de C.N.B. ( = 'Commissie T N O voor Onderzoek inzake Nevenwerkingen van Bestrijdingsmiddelen').
In onsland had zulk een onderzoek van KOEMAN EN VAN GELDEREN, I960, over
het voorkomen van bestrijdingsmiddelen-residu's bij roofvogels en uilen en enkele
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visetende vogelsoorten zulke verontrustende resultaten opgeleverd, dat het noodzakelijk werd geacht ook voor andere soorten vogels en zoogdieren de besmettingssituatie regelmatig na te gaan. In aansluiting aan het onderzoekprogramma van de
afdeling Wildbiologie richten wij onze aandacht speciaal op het voorkomen van
bestrijdingsmiddelen bij wild en de uiteindelijke invloed ervan op de wildstand en
de predatoren van wild. Naar aanleiding van suggesties, dat zaadbeschermingsmiddelen een belangrijke bron van vergiftiging zouden kunnen vormen voor een
aantal wildsoorten, zijn we ons allereerst gaan bezighouden met de invloed van
deze middelen.
Als proefterreinen kozen we Oostelijk Flevoland en het noordelijk deel van
Drente. Dank zij de regelmatige hulp van jachtopzieners zijn al meer dan 300
dieren verzameld (geschoten of dood gevonden), waaronder 140 houtduiven,
11 holenduiven, 48 fazanten, 4 patrijzen, 55 kraaien, 19 eenden en 24 zoogdieren,
merendeels uit Drente.
Grote vogelsterfte in Drente
Juist in Drente is in het voorjaar van 1966 een omvangrijke vogelsterfte geconstateerd waarvan de omvang vooral is gebleken uit een inzamelingsactie van het
'Comité ter instandhouding van de Drentse fauna'. Begin april, ongeveer veertien
dagen na het begin van de inzaai van de zomergranen, vond men de eerste dode
en stervende duiven. In de eerste helft van april is de inzaai onderbroken door het
aanhoudende natte weer, maar zodra hij was hervat meldden enkele jachtopzieners
opnieuw een grote sterfte; toen niet alleen van duiven, maar ook van vele andere
vogelsoorten, waaronder een relatief groot aantal buizerden.
Alle verschijnselen alsook de gegevens over het voorkomen van residu's van
bestrijdingsmiddelen bij houtduiven, fazanten en buizerden wijzen er op, dat de
oorzaak van deze sterfte zo goed als zeker gezocht moet worden in de toepassing
van middelen ter behandeling van de zomergranen. In het algemeen was de sterfte
van houtduiven niet acuut: de dode en de stervende dieren werden niet op de akker
aangetroffen, maar onder de roestplaatsen in aangrenzende sparrebossen. De
hieruit getrokken conclusie dat de sterfte niet een gevolg zou zijn van misbruik van
parathion, is later bevestigd bij analyse van een aantal duiven door het Centraal
Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam: geen van deze vogels bleek parathion
te bevatten. Daarentegen werden zowel bij buizerden (gegevens van KOEMAN) als
bij houtduiven en fazanten die dood gevonden waren (zie tabellen 1en 2), in vrijwel
alle gevallen hoge residu's van gechloreerde koolwaterstof-insekticiden gevonden,
met name dieldrin, dat als bestanddeel van bepaalde zaaizaadbehandelingsmiddelen in ruime mate wordt toegepast.
De dode buizerden werden in dezelfde bossen aangetroffen als de duiven, veelal
bovendien in de nabijheid van aangevreten kadavers van deze dieren. Algemeen
wordt dan ook verondersteld, dat dode en stervende duiven een belangrijke bron
van vergiftiging voor de buizerd hebben gevormd; enkele directe waarnemingen
bevestigen bovendien deze veronderstelling. Onderzoek van de maaginhoud van
een beperkt aantal buizerden heeft echter tot enig voorbehoud geleid. In een aantal magen vonden we haarballen, wat er dus op wijst dat ook muizen tot het dieet
van de dode buizerden hadden behoord. Dit betekent natuurlijk niet zonder meer,
dat deze muizen inderdaad hebben bijgedragen tot de geleidelijke vergiftiging
van hun predator, maar er is reden om met deze mogelijkheid rekening te houden.
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Ken aantal van de honderden doodgevonden vogels, bijeengebracht door het Drentse
comité. (Foto 'Lux', Assen.)

Residu-verloop gedurende de zaaitijd
De analysegegevens van geschoten houtduiven (tabel 1) hebben inmiddels
duidelijk aangetoond, dat in de zaaitijd een sterke toename optreedt van het dieldrin-gehalte ' in de lever. Deze toename hangt samen met de consumptie van met
dieldrin behandeld graan. In het allereerste begin van de zaaitijd, wanneer een deel
van de houtduivenpopulatie kennelijk nog geen graan heeft gegeten, is deze samenhang zeer duidelijk. Van vier duiven, die nog geen graan in de krop hadden, bevatte slechts één exemplaar een analyseerbare hoeveelheid dieldrin (0.16 p.p.m.);
bij drie andere, die alle meer dan 200 graankorrels in de krop hadden, werd dieldrin gevonden in gehalten die uiteenliepen van 0.43 tot 27.1 p.p.m.; hierbij moet de
laatste waarde echter wel als uitzonderlijk hoog worden beschouwd.
Bij de fazanten (tabel 2) vinden we in het algemeen lagere dieldrin-gehalten,
maar ook hier treedt een duidelijke toename op in de loop van de voorjaarszaaitijd.
De ontwikkeling van ons onderzoek werd in het verslagjaar bepaald door de
beperkte mogelijkheden om de verzamelde monsters te doen analyseren. Sinds oktober geschiedt dit door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T N O te
Zeist, waardoor al een zeer duidelijke verbetering is bereikt. Tot nu toe werden
27monsters (levers van houtduiven en fazanten) geanalyseerd. Het aantal monsters
die door het Itbon en door andere instituten (o.a. het Rivon) worden aangeboden,
overtreft echter voorlopig nog de capaciteit van het C.I.V.O.
1

Behalve op dieldrin is ook geanalyseerd op heptachlooreposide en D D E . Zie de tabellen.
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Tabel 1. Analyse-gegevens van houtduiven (gehalte in p.p.m.), 1966.
Reg.-nummer

20 maart

4j5 mei

+
++
+++

12
15
22
26
27
28
29
32
61
72
93
103
96 e.a.*
118*
124*
128*

Graan
in krop

+++
geen

+++

geen

+++

geen
geen

++
+++
+++
+++
+++

Dieldrin Heptachloorepoxide
27.1
n.a.
3.25
0.16
0.43
n.a.
n.a.
n.a.
2.58
1.67
13.45
10.45
44.20
62.20
136.00
73.70

= 1—50 graankorrels in de krop
= 50—200 graankorrels in de krop
=• > 200 graankorrels in de krop
= dood gevonden
= niet analyseerbaar

Tabel 2. Analyse-gegevens van fazanten (gehalte in p.p.m.), 1966.

3 april
4j5 mei

26 juli

;.-nummer
37
95
144*
145*
146*
191

Dieldrin
1.40
0.10
12.00
0.90
19.5
n.a.

DDE
n.a.
0.35
1.90
0.45
0.95
0.95

* = dood gevonden
n.a. = niet analyseerbaar
Ook in het komende jaar zullen wij ons voornamelijk verdiepen in de invloed
van zaaizaadbehandelingsmiddelen op de wilde fauna. Ten behoeve van dit
onderzoek gaan we exacte gegevens verzamelen over het gebruik en de keuze van
die middelen; hierbij zal er speciaal op worden gelet of het gebruik van de z.g.
'gecombineerde middelen' (dit zijn middelen die behalve een fungicide ook een
insekticide bevatten) op verantwoorde wijze geschiedt, dus alleen indien een aantasting van het gewas door insektelarven kan worden verwacht. Voorts ligt het in de
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0.16
n.a.
0.09
0.44
2.35
0.49
1.19
0.02
0.16
n.a.
1.66
n.a.
0.83
0.09
0.15
2.28

bedoeling, de sterfte van een aantal vogelsoorten kwantitatief globaal te becijferen
door intensieve bemonstering van een aantal niet al te grote proefpercelen.
De betekenis van muizen als mogelijke bron van vergiftiging van roofvogels en
uilen zal nader worden getoetst.
Op langere termijn wordt een laboratoriumonderzoek over de overdracht van
biociden in voedselketens overwogen. Met de praktische voorbereiding van een
dergelijk onderzoek wordt waarschijnlijk al in 1967 een begin gemaakt.
I N S E K T E N P L A G E N

I N

H O U T O P S T A N D E N

Satijnvlinder (Leucoma Salicis L.)
Aantastingen door de rupsen van de satijnvlinder waren het laatste tiental jaren
in hoofdzaak in onze zuidelijke provincies van betekenis. Het verloop van de plaag
die zich in de jaren 1954—1960 in België en de genoemde provincies van ons land
voordeed, is beschreven door NEF(Nederl. Bosb. Tijdschr. 35,6, 1963,p. 157-170).
Behoudens een paar kleine aantastingsplaatsen in wegbeplantingen was in 1962 de
satijnvlinder uit praktisch alle oorspronkelijke aantastingsgebieden verdwenen.
Tussen 1963 en 1965 ontwikkelden zich voornamelijk op 4 plaatsen haarden, waarin de populieren werden kaalgevreten, met name de wegbeplantingen bij Rilland
(Z.), bij Moerdijk, tussen de grote rivieren bij Zaltbommel, en een afzonderlijke
haard bij Roermond. De drie eerstgenoemde haardgebieden groeiden in 1966 uit
tot een aantastingsstrook die door vloeiende lijnen vrij scherp wordt begrensd. De
zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de verbindingslijn Sluiskil-RillandBreda-'s-Hertogenbosch-Nijmegen, de noordelijke door die van Sluiskil-GoesTholen-Moerdijk-Gorinchem-Waardenburg naar ongeveer halverwege ArnhemNijmegen (fig. 1).

Fig. 1. Aantastingsgebied van de satijnvlinder in 1966.
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Het is te verwachten dat in 1967 binnen deze strook de ook totdusvernog slechts
matig tot ontwikkeling gekomen populaties zullen uitgroeien tot plagen. In hoeverre deze situatie zich zal wijzigen, hopen we in de komende jaren te kunnen
vaststellen.
Grote populiereboktor (Saperda carcharias L.)
In het onderzoek bij Nuland naar een mogelijke populatiebeweging in de richting
van uitstralend licht is de eerst gebruikte 150 W gloeilamp vervangen door een
kwiklamp. Het uitstralend vermogen blijkt hierdoor sterk te zijn verbeterd.
Omdat in een wegbeplanting bij Cuyck een aantal populieren zó ernstig door
dit insekt is aangetast dat de groei erdoor verminderde en men uitbreiding vreesde,
werd van gemeentewege besloten de sterkst aangetaste exemplaren te vellen. Wij
zullen trachten er een dergelijk exemplaar omstreeks ultimo mei geveld te krijgen,
hopende met de hieruit in juni/juli verschijnende imagines de met ijzergaas ingekooide populieren op het terrein van het laboratorium te kunnen infecteren. Een
op deze wijze gecontroleerde kweek zal ons meer inzicht kunnen verschaffen omtrent de levenswijze van dit insekt.
Kleine dennehoutkever (Gnathotrichus materiarius FITCH)
Deze uit de Verenigde Staten of Canada omstreeks 1930 op het vasteland van
Europa (Frankrijk) geïmporteerde scolytide (3 mm lang en 1 mm breed), die tot de
z.g. Ambrosia-kevers behoort, boort zich in het hout van coniferen. In Nederland
is de soort door ons injuni 1965het eerst en in groot aantal gevonden in een gevelde,

liet boormeel uit de gevelde grovedennestam duidt hier op aantasting door de kleine dennehoutkever (Gnathotrichus materiarius).
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niet ontschorste douglasstam bij Vaassen. In 1966 werd het insekt daar opnieuw
waargenomen, maar bovendien nog op een viertal plaatsen op de Veluwe, waarvan
zich er twee op de 'Hoge Veluwe' in stammen en stobben van groveden bevonden.
Dank zij deze omstandigheid waren we in staat met de studie van zijn biologie een
begin te maken. De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met enige literatuurgegevens, worden, mede in verband met de belangstelling die in het buitenland
van de zijde der toegepaste entomologie voor dit insekt bestaat, binnenkort in het
Engels gepubliceerd. Aan dit onderzoek, dat naar we verwachten ook in 1967 wordt
voortgezet, zal dan een bestrijdingsproef worden toegevoegd.
Heidekever (Lochmaea suturalis THOMS.)
Door het bijzonder lage populatie-niveau van Lochmaea was het onmogelijk om
voldoende kevers voor laboratoriumonderzoek te verzamelen; daarom is het
onderzoek gestaakt. Er zijn in het najaar een paar meldingen binnengekomen van
haarden in Drente en Limburg.
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Broedgangen van de kleine dennescheerder (Myelophilus minor) in grovedennestam.

Bastinsekten in niet-opgewerkt dennehout
De student G. VAN TONGEREN voerde in 1966 als doctoraal onderwerp een onderzoek uit naar de invloed van een nieuwe kapmethode op het populatieniveau van
een aantal bastkevers. Bij deze nieuwe methode blijft zowel bij dunning als bij
eindhak veel meer ongeschild hout in het bos achter dan bij de oude methode.
Zoals te verwachten was, gaat de nieuwe methode gepaard met aantalsverhoging
van primair schadelijke bastkeversoorten. Voor de dennescheerder, Myelophilus
piniperda, heeft het hout afkomstig van dunningen grotere betekenis dan dat van
eindhak. Voor de tweetandige denneschorskever, Pityogenes bidentatus, blijkt echter
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het omgekeerde het geval te zijn. De kleine dennescheerder, Myelophilus minor,
kwam uitsluitend voor in de proefpercelen te Ommen, en wel in het dunne, gladde
bastgedeelte van oude opstanden; de verzamelde gegevens bleken onvoldoende om
een uitspraak te kunnen doen over zijn ontwikkeling met betrekking tot de gevolgde kapmethode.
Uit het onderzoek kon niet worden afgeleid of de genoemde insekten met de
geconstateerde verhoging van hun aantallen het schadelijk niveau bereikten.
De mening dat in de herfst gevelde bomen minder attractief als broedgelegenheid voor de dennescheerder zijn dan in de winter gevelde, werd niet bevestigd.
Misschien heeft het uitzonderlijk regenrijke seizoen in 1966 het uitdrogen van
het in de herfst van 1965 gekapte hout zodanig vertraagd, dat bomen die in normale
jaren niet aantrekkelijk meer zouden zijn geweest, het thans nog zijn gebleven.
Voor Pityogenes daarentegen blijkt het hout afkomstig van herfstvellingen duidelijk minder gewild te zijn.
Omdat het van belang is te weten op welk niveau de dennescheerder van economische betekenis wordt en het effect van het tijdstip van velling nog niet duidelijk
werd, zal het onderzoek dienen te worden voortgezet.
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AFDELING WILDBIOLOGIE
Daar het onderzoek er te veel onder begon te lijden, is aan de 'dienstverlening'
een sterke beperking opgelegd. Deze beperking zal ook in de komendejaren moeten
worden volgehouden, temeer daar de bezetting van de afdeling voor het onderzoek
krap is en mutaties met de daarbij behorende inwerkperiode van het nieuw aangestelde personeel hun invloed doen gelden.
Het in gang zijnde onderzoek kon normaal worden voortgezet. Dat naar de
levenswijze van de reeën is in hoofdzaak stopgezet. Slechts werd een beperkt
onderzoek verricht naar het voorkómen van de schade door het aanleggen van
proefaanplantingen met diverse houtsoorten. In plaats van het beëindigde onderzoek is de studie van de vos ter hand genomen in verband met het optreden van
hondsdolheid juist over onze grenzen en met het oog op de mogelijkheid van het
binnendringen van deze ziekte in ons land. Bovendien stelt een gastmedewerker
een onderzoek in naar de levenswijze van de moeflons.
Ons patrijzenonderzoek isvoortgezet, na onderbroken te zijn geweest in verband
met het vertrek van de onderzoeker.
Met het Rivon is nader contact gezocht met betrekking tot ons onderzoek over
vos en waterwild.
ZOOGDIEREN

Edelhert
De voedselproeven met grassen op wildakkers vonden normale voortgang. De
door de herten geprefereerde soorten hielden zich onder alle voorkomende weersomstandigheden goed. De produktie was ruim voldoende. Wat betreft de resistentie tegen ziekten werd ervaren dat alle vier rassen van kropaar (Dactylus glomerata)
die in onze proeven zijn opgenomen, reeds in het eerste jaar vatbaar bleken voor
'roest'. De smakelijkheid vermindert daardoor merkbaar.
Een monocultuur van gewoon struisgras (Agrostis tenuis) vertoonde in het
tweede jaar de bekende aantasting van Gäumannomyces graminis. Deze schimmel

Voorbeeld van opbrengstkooi (op gras).
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veroorzaakt ronde geelbruine plekken, waarbinnen het gras afsterft. Hoewel
het zich latervan het midden uit herstelt, is de kwaal voor ons aanleiding niet verder
te gaan met monoculturen van Agrostis. In mengsels hebben wij Gäumannomyces
nog niet kunnen vaststellen. Volgens de deskundigen van het IVRO (Instituut
voor rassenonderzoek van landbouwgewassen) is het mengen van grassoorten een
doeltreffend middel om deze ziekte te voorkomen.
Daartoe in staat gesteld door een gift van de Vereniging tot behoud van het
Veluws hert, zetten wij in mei een aantal bemestingsproeven met heide op. Een
vijftal proefterreinen, vier van 1 en één van 0.5 ha, werden op diverse plaatsen van
de Veluwe uitgezocht. De leeftijd van het gewas en de begrazingsdruk waren verschillend. De omgeving fungeerde als blanco-proef. In één geval, nabij de Imbos,
werd gebruik gemaakt van vijf opbrengstkooien, gelijk die ook zijn toegepast op
grasproefvelden in het Kroondomein: vier op het proefveld en één op de blancoproef. Op iedere ha werd een indeling in vier stroken gemaakt, waarop de kunstmeststoffen superfosfaat, patentkali en magnesammon werden uitgestrooid.
Strook 4 kreeg 50 kg, 25 kg en 31.25 kg, strook 3 het dubbele, strook 2 het
drievoudige en strook 1 het viervoudige van deze hoeveelheid. Kalk werd vermeden, omdat dit niet gunstig heet te zijn voor heide.
De reactie van het gewas kon reeds na korte tijd worden waargenomen: een
weelderige groei, toenemend met de hoeveelheid kunstmest, en een bloei die met
enkele weken werd vertraagd en uitbundig was. In oktober werden in de opbrengstkooien monsters verzameld om de aanwas en de chemische samenstelling te bepalen. De resultaten zijn nog niet bekend. Wel kan reeds worden vermeld, dat de
herten een voorkeur voor de zwaarbemeste heide aan de dag legden.
Bij vergelijkbare proeven in Schotland was de groeistimulatie na drie jaar nog
zichtbaar, terwijl daar geen ongunstige nevenwerkingen werden bespeurd.
De ontwikkeling van ons eerste wildbosje is dermate gunstig geweest, dat niet
na 3 jaar maar reeds na 2 jaar, d.i. voorjaar 1967, aan openstelling kan worden
gedacht.
Ree
Naar aanleiding van vragen gerezen tijdens de cursus Bos- en Wildbeheer voor
houtvesters (mei 1966 te Hoog-Soeren), werden proeven ingezet ter vermindering
van veegschade door reeën in bossen. In samenwerking met het Bosbouwproefstation werden beplantingen aangelegd met gemengd plantsoen om ons tedoen vaststellen of er een voorkeur bestaat voor het vegen van bepaalde houtsoorten. Wanneer er enkele economisch onbelangrijke houtsoorten boven waardevolle houtsoorten voor het vegen worden verkozen, beantwoorden de proeven aan onze
bedoeling.
Moeflon
Op verzoek van de directeur van het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' is dit
jaar een begin gemaakt met een onderzoek naar de leefgewoonten van de moeflon.
Gedurende het najaar werd de maaginhoud van geschoten exemplaren geanalyseerd. Kaken zijn verzameld met het oog op een mogelijke leeftijdsbepaling.
Van de snijtanden zijn hiervoor coupes gemaakt, aan de hand waarvan de leeftijd
van het betrokken dier kon worden bepaald. De methode en het resultaat worden
in een publikatie vastgelegd.
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Kolonie grijze zeehonden (Halichoerus grypiis) in het Farne Islands-reservaat aan de
oostkust van Engeland. Onder: een jong van 2 à 3 dagen. - Koto's van 4-11-1966.
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Zeehonden
In het Waddengebied bleef de zeehondenstand praktisch gelijk. Het aantal
jongen was groter dan in de vorige jaren.
In het Deltagebied liep de stand iets terug door het verloren gaan van een voor
de zeehonden belangrijke bank in de Grevelingen.
Dit jaar kregen wij drie meldingen van grijze zeehonden (Halichoerus grypus),
waarvan één in de Zeeuwse stromen. Dit was een bijna volwassen mannetje, dat
zich van dichtbij liet fotograferen en filmen. Het betreft hier de eerste waarneming
in Zeeland.
Kleine roofdieren
In het Noordhollands Duinreservaat hebben dezelfde studenten als vorig jaar
hun waarnemingen over kleine roofdieren gedurende drie maanden voortgezet.
Het materiaal bestaande uit gevangen en geschoten hermelijnen en wezels, werd
doorgezonden naar het Zoölogisch Museum te Amsterdam, waar een gedeelte
reeds is bewerkt op een mogelijke leeftijdsbepaling.
VOGELS

Fazant
In verband met de vorig jaar in het Noordhollands Duinreservaat gevonden
aanwijzingen, dat de stand in de zomer wordt gereguleerd, werd een terrein met
een goede fazantenstand als vergelijkingsobject gekozen: de polder Oostelijk
Flevoland. Naast de reproduktie werden de gewichten van geschoten vogels bestudeerd. In het laatstgenoemde gebied lagen de gemiddelde gewichten op een
veel hoger niveau, terwijl de gemiddelde toomgrootte zich eveneens gunstig onderscheidde van die in het Noordhollands Duinreservaat.
Waterwild
De besprekingen met beheerders van gebieden waar duikeenden kunnen worden
geringd, leidden in twee gevallen tot een goed einde. Met de uitvoering van de
plannen kon om praktische redenen nog geen begin worden gemaakt.
Het beleid inzake het ringen van ganzen werd in dier voege gewijzigd, dat kleinere
aantallen kolganzen en grotere aantallen van de onderberingde soorten zouden
worden gemerkt. Met de genuanceerde premieregeling en het verplaatsen van enige
ganzenvangers in Friesland bleek dit beleid te zijn gediend.
Tijdens de 2e Internationale Conferentie voor het behoud van het waterwild
(Noordwijk, mei 1966) werden afspraken gemaakt voor een intercontinentale telling. Vooral dank zij het ringonderzoek buiten de Sowjet-Unie waren de Russische collega's in staat het gehele overwinteringsgebied van hun broedpopulaties
uit te lijnen. Het reikt van de Noordkaap tot in Nigeria en van Ierland tot WestPakistan. De in Noordwijk opgerichte Eendenwerkgroep besloot de telling te
houden op 15januari 1967. Van de omvang der medewerking hangt af of reeds in
1968 naar een wat hogere telfrequentie kan worden gestreefd.
De groep vrijwillige medewerkers aan de nationale waterwildtellingen werd
verder uitgebreid. Door geregeld verschijnende verslagen schijnen wij het enthousiasme op peil te kunnen houden.
28

^PaÈ^** T**"™*»--»WiJL^A«»* * **

De vos, belangrijkste overbrenger van rabiê"
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De terugmeldingen van de wintertaling (4265 in getal) werden aan een bewerking onderworpen ten einde mortaliteitspercentages te berekenen. Het resultaat
was weinig bevredigend omdat in te veel gevallen leeftijd en sexe van de geringde
vogels niet waren vermeld. Daarom stelden wij in overleg met het Staatsbosbeheer
plannen op om een nieuw ringprogramma ten uitvoer te leggen in drie staatseendenkooien (Korverskooi op Texel, De Sompen bij Haarsteeg en de kooi bij
Capelle) en in de kooi Bakkerswaal van de stichting 'Het Zuidhollands Landschap'.

WlLDZIEKTEN

Het onderzoek naar het voorkomen van rabiës (hondsdolheid) met het doel
uitbreiding naar ons land te verhoeden, werd in de loop van dit jaar ter hand genomen. O.m. wordt aandacht besteed aan vangmethoden en aan de ethologie van
de vos, die althans in West-Europa de belangrijkste overbrenger van deze ziekte is.
Met Duitse en Zwitserse collega's werd over dit onderwerp van gedachten gewisseld.
In dezomer en herfst van dit jaar werden veel hazen het slachtoffer van pseudotuberculose, terwijl ook het optreden van Graphidium strigosum veel frequenter
was dan in andere jaren. Zoals gewoonlijk verrichten wij het grootste deel van de
secties in samenwerking met D R .P. ZWART van het Veterinair Pathologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
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AFDELING POPULATIE-DYNAMICA
Het onderzoek in deze afdeling was wederom voor een belangrijk deel gericht op
de analyse van de factoren die de grootte en de samenstelling van een populatie van
de dennespanner (Bupalus piniarius L.) bepalen.
GRUYS sloot dit jaar zijn onderzoek over de groeiremming van de spanners af en
zal de resultaten in 1967 tot een proefschrift verwerken. Zijn opvolger, BROEKHUIZEN, is belast met een fundamenteel onderzoek over de populatie-dynamiek
van hazen. Hiertoe werd besloten, omdat bij de bestudering van de biologie van het
wild telkens weer bleek, hoe gering onze kennis is van de factoren die de bevolkingsdichtheid van jachtdieren bepalen.
POPULATIE-SCHOMMELINGEN VAN DE DENNESPANNER

Het jaar 1966 was voor de populatie van de dennespanner in de Plijmen (Hoge
Veluwe) niet alleen zeer ongustig, maar bovendien sterk afwijkend. Nadat reeeds
in 1965 de poppen voor bijna de helft geparasiteerd waren door een sluipwesp,
die in voorgaande jaren nooit talrijk was opgetreden (n.1.Poecilostictus cothurnatus),
bleek in 1966 meer dan 60% door deze soort te zijn geïnfecteerd. Hierdoor steeg
de totale popmortaliteit door parasieten in mei tot ruim 80% en daalde de vlinderdichtheid tot een ongekend lage waarde.
Ook in een ander opzicht gedroeg de spanner zich abnormaal. De larvale dichtheid was in de herfst van 1965 reeds laag. Op grond hiervan was een geringe groeiremming te verwachten en dus een hoge reproduktie in 1966. In tegenstelling tot
wat in andere jaren bij lage dichtheid werd gevonden, bleven de larven toch in
groei achter en steeg de reproduktie niet tot de verwachte waarde. Hoewel het
waarschijnlijk is dat weersfactoren hiervoor verantwoordelijk zijn, is het thans nog
niet mogelijk de juiste oorzaak aan te wijzen.
PREDATIE EN DENNESPANNER-MORTALITEIT

In de periode 1950-1965 was gebleken (zie Advances in Ecol. Res. vol. 3, 1966),
dat de mortaliteit van de larven een sleutelpositie inneemt bij de bepaling van het
verloop der aantalsfluctuaties. Daarom werd in 1965 besloten deze sterfte in meer
details te bestuderen en, onder andere, na te gaan wat de betekenis is van de roofvijanden. Van de vele op dennen voorkomende spinnen, wantsen en kevers werd
vastgesteld welke soorten de rupsen van Bupalus als voedsel accepteren. Voorts
werd hun dichtheid gemeten en werden op grote schaal in het veld monsters verzameld. De hierin gevonden roofdieren werden gedroogd om later met de serologische techniek te kunnen vaststellen welke exemplaren spanners hebben gegeten. Dit onderzoek is nog maar kort op gang. Over de resultaten kan nog geen
verslag worden uitgebracht. Wij hopen hierop later terug te komen, wanneer de
resultaten van enkele jaren vergeleken kunnen worden.
D E FUNCTIE VAN DE DICHTHEIDSAFHANKELIJKE GROEI

In het vorige verslag werd uitvoerig stilgestaan bij de vraag naar de functie van
de groeiremming bij de larven van de dennespanner (p. 26, 27). Zowel GRUYS als
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KLOMP hebben zich met dit probleem beziggehouden. Zij zijn daarbij van sterk
verschillende gezichtspunten uitgegaan.
Het uitgangspunt van GRTJYS was de veronderstelling omtrent een verband met
de verspreiding van de vlinder. De lichte vlinders, die ten gevolge van een hoge
populatiedichtheid ontstaan, zouden, volgens deze veronderstelling, wellicht een
grotere verspreidingsactiviteit vertonen dan de zware vlinders uit een ijle populatie,
en daardoor een grotere kans hebben in een minder dicht bevolkt gebied terecht te
komen, wat de sterftekans van hun nageslacht, ten gevolge van parasieten en predatoren, zou kunnen verminderen.
Om deze hypothese te toetsen, hebben we in de eerste plaats metingen van de
vleugeloppervlakte verricht bij vlinders uit solitaire en gezamenlijke kweken. Uit
de vleugeloppervlakte en het gewicht van de vlinder vlak na het uitkomen werd de
vleugelbelasting berekend. De vleugelbelasting bleek, zoals ook te verwachten was,
een positieve correlatie te vertonen met het vlindergewicht; bij de relatief grote
vlinders uit de solitaire kweken was zij dan ook groter dan bij de kleinere dieren
die in het larvestadium samen waren opgekweekt. Er waren overigens geen aanwijzingen dat de vleugelgrootte in mindere mate door de dichtheidsinvloed werd
gereduceerd dan de overige afmetingen.
Een geringere vleugelbelasting zou kunnen wijzen op een betere verspreidingsmogelijkheid, maar dit gegeven bewijst natuurlijk nog niet dat de vlinders uit een
ijle populatie in sterkere mate migreren dan die uit een dichte bevolking. Daarom
hebben we, in de tweede plaats, getracht ook directe informatie te verkrijgen over
de verspreidingsactiviteit. Deze waarnemingen werden uitgevoerd op de Johannahoeve te Oosterbeek, en door de medewerking van enkele lepidopterologen elders
verkregen we ook waardevolle gegevens uit Diepenveen in Overijssel en Stein in
Limburg.
Op de Johannahoeve werden twee vanglampen opgesteld, één in een grovedennenbos en de tweede in een weiland, op ongeveer 300 meter afstand van het bos.
In het bos werden gemerkte Bupalus-vMnders losgelaten, afkomstig uit de solitaire
en gezamenlijke kweken van 1965, op ongeveer 50 m afstand van de eerste lamp.
Met deze opstelling werd beoogd de emigratie van de vlinders uit het bos, en
eventuele verschillen hierin tussen beide categorieën, na te gaan. Een direct antwoord op de gestelde vraag leverde dit helaas niet op, doordat in de lamp in het
weiland in het geheel geen Z?M/>a/ws-vlinders werden gevangen. Dit was niet verwacht, daar verscheidene vangsten van Bupalus in lampvallen, op vaak aanzienlijke
afstand van dennenbos, uit de literatuur bekend zijn. De vangsten in Diepenveen
en Stein, in boomgaarden, van dit jaar suggereren hiervoor wel een verklaring:
mogelijk richten de dennespanners die het bos uitvliegen zich op bosachtige begroeiing. In de lamp die op de Johannahoeve in het bos was geplaatst, werd wel
een gedeelte van deuitgezette vlinders teruggevangen; wat de mannetjes betreft was
het percentage teruggevangen exemplaren van beide categorieën ongeveer gelijk
(21%), van de wijfjes kwamen er meer uit de groep 'solitair gekweekt' dan uit de
groep'samen gekweekt' in de lamp, n.1. respectievelijk 7 % en 2 % . Door het ontbreken van vangsten in de lamp buiten het bos is dit verschil niet te interpreteren:
betekent het dat de 'solitaire' vlinders, in tegenstelling tot de veronderstelling,
juist het actiefste zijn, óf betekent het, dat de solitaire vlinders in het bos blijven,
dicht bij de plaats van uitzetten, en de andere groep zich verder verspreidt ?
Betere gegevens hebben de vangsten van wilde vlinders opgeleverd. Zij zijn
samengevat in tabel 3. In Diepenveen was één lamp opgesteld op de rand van een
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dennenbos, en een tweede in een booomgaard, op ongeveer 200 m afstand van de
eerste lamp. De lamp in Stein was eveneens geplaatst in een boomgaard, in een
omgeving waar dennenbos ontbreekt. Als het geoorloofd is de vangsten van deze
uiteenliggende plaatsen met elkaar te vergelijken, zouden de volgende conclusies
getrokken kunnen worden. Als we een geslachtsverhouding van ongeveer 1 :1
aannemen, en dat is op grond van KLOMP'S onderzoek zeker geoorloofd, dan blijkt
in het bos een veel groter percentage mannetjes dan wijfjes gevangen te worden,
wat op een grotere activiteit van de mannetjes wijst. Op de rand van het bos is de
verhouding van de geslachten in de vangst één, en erbuiten zijn de wijfjes talrijker.
De vlinders die buiten het bos komen zijn kennelijk voor het merendeel wijfjes.
Deze resultaten stemmen goed overeen met literatuurgegevens over vangsten van
Bupalus buiten het biotoop; ook hierin blijken steeds de ÇÇin aantal te overheersen.
- De grootte van de in het bos gevangen wijfjes verschilde niet duidelijk met die
erbuiten.Vermeldingswaard is noghet aantal legrijpeeieren dieindevlinders werden
aangetroffen: dit was op alle vier de plaatsen gemiddeld ongeveer vijftig (bij een
totale voorraad van 170 tot 180), en wijfjes die hun gehele eivoorraad reeds hadden
gelegd waren er niet.
De conclusie uit deze waarnemingen luidt, dat het mogelijk moet zijn om de in
de aanvang van dit verslag geuite veronderstelling te toetsen door middel van vanglampen die in en buiten het bos geplaatst zijn. Zulke waarnemingen zouden over
een aantal jaren moeten worden verricht, zo mogelijk in combinatie met een dichtheidsmeting van de populatie in het bos.
Tabel 3. Vangsten van Bupalus piniarius in Robinson-hogedrukkwiklampen, gedurende
de gehele vluchtperiode van 1966.
Aantal
Plaats

gevangen
vlinders

Tweezijdige kans op een even extreme of een extremere geslachtsverhouding, bij een veronderstelde
geslachtsverhouding van 1 : 1

Johannahoeve, Oosterbeek,
in een grovedennenbos

ó": 54
9: 13

Diepenveen, op de rand
van een grovedennenbos

o": 5
$: 5

Diepenveen, in een
boomgaard

o": 1
?: S

0.22

Stein, in een boomgaard

ó*: 3
?: 10

0.09

<0.01

gecombineerd:
<0.05

Het uitgangspunt van KLOMP bij het onderzoek over de betekenis van het contact tussen de larven hing samen met het in de literatuur herhaaldelijk vastgestelde
feit, dat voor cryptische larven van betekenis is zoveel mogelijk gespreid in het
milieu voor te komen. KLOMP veronderstelde nu, dat herhaald contact met andere
larven de dieren uit een eilegsel tot migratie zou brengen. Het optreden van de
groeiremming werd daarbij als een neveneffect van het contact gezien, waarvan het
nadeel niet zou opwegen tegen het voordeel van de dispersie.
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Om deze veronderstelling te toetsen werd de groeiremming van Bupalus en
Ellopia (die hun eieren in legsels van 3-8 stuks afzetten) vergeleken met die van
andere soorten, waarvan de vlinders de eieren solitair en sterk gespreid op de
bomen afzetten. De resultaten hiervan zijn voor de vrouwtjes in tabel 4 weergegeven:
Tabel 4. Groeiremming van 2 bij 2 gekweekte larven.
Bupalus 1966
Ellopia 1965 zomergeneratie
wintergeneratie
Ellopia 1966 zomergeneratie

.5.7%
4.3%
7.2%
6.5%

Thera obeliscata 1965 zomergeneratie
wintergeneratie
Thera firmata 1965/1966
Semiothisa 1965

4.8%
.1.4%
0.0%
4.9%

+ = groeiremming statistisch significant.

Bij geen der soorten is de groeiremming zo sterk als bij Bupalus. Dit geldt ook
voor Ellopia, die op grond van de hypothese een ongeveer even sterke remming
zou moeten vertonen. De resultaten laten dus geen ondubbelzinnige uitspraak
toe.
Het verschil tussen de soorten berust niet alleen op een verschil in activiteit en
ontmoetingskans. Dit bleek uit een proef waarin Bupalus en Ellopia gemengd werden gekweekt. Hierin werden de larven van de eerste door die van Ellopia even
sterk geremd als door Bupalus zelf, terwijl Bupalus-larven op Ellopia geen groter
groeiremmend effect hebben dan Ellopia op Ellopia. Blijkbaar zijn 'enkele' storingen voor Bupalus voldoende om een volledige groeiremming te vertonen, terwijl
bij Ellopia de reactie door vele storingen niet wordt versterkt.
Noch door het werk van GRUYS, noch door dat van KLOMP werd ons inzicht in
de functie van de groeiremming dus veel verder gebracht. Meer onderzoek is
gewenst. Mede door het vertrek van GRUYS staat het echter niet vast of in 1967 aan
dit probleem zal worden gewerkt.

GENETISCHE SAMENSTELLING VAN BUPALUS-POPULATIE

Het onderzoek van DENBOER naar het voorkomen van de gele vorm in dennespanner-populaties werd voortgezet. De opzet van dit werk is in het verslag over
1965 uiteengezet.
In 1966werden kruisingen opgezet om de homozygoot-gele dieren af te zonderen.
Deze werden verkregen door van de families met uitsluitend gele nakomelingen een
deel onderling te kruisen en een ander deel te kruisen met groene dieren. Op grond
van de resultaten verkregen uit de tweede groep van kruisingen kan dan worden
vastgesteld, welke van de eerste kruisingen zuivere lijnen opleveren.
Hoewel de kweken ernstig te lijden hadden van een schimmelziekte, is het toch
gelukt een bruikbaar aantal homozygoot-gele dieren te isoleren. Hoewel deze
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morfen in het bos uiterst zeldzaam zijn, was het toch van groot belang ze te kweken,
omdat de gele dieren in dejonge larvale stadia niet van groene te onderscheiden zijn.
Bij een vergelijking van de vitaliteit der morfen onderling is het noodzakelijk reeds
in dejonge stadia met zekerheid te weten met welke genotypen men te doen heeft.
In de oudere stadia kunnen de heterozygoten gemakkelijk aan de kleur worden
herkend. Daarom kon bij deze dieren reeds met de genoemde vergelijking worden
begonnen. De resultaten hiervan zijn nog niet geheel uitgewerkt.
INVLOED VAN PREDATIE OP SAMENSTELLING

In 1965 was gebleken, dat de gele spanners voor koolmezen veel gemakkelijker
te vinden zijn op de groene dennenaalden dan de groene rupsen. Nu was bekend,
dat in het dennenbos ook - en misschien zelfs vooral - door zwarte mezen en
goudhaantjes op de benaalde twijgen naar voedsel wordt gezocht. Daarom werden
dit jaar door BLANKWAARDT een aantal zwarte mezen met de grootste zorg grootgebracht en gewend aan het jagen op dennetwijgen. Vervolgens werden een serie
keuze- en zoekproeven opgezet geheel vergelijkbaar met die van de koolmees (zie
verslag 1965, p. 29).
Op een neutrale ondergrond werden de morfen - in gelijke aantallen aangeboden - in ongeveer gelijke aantallen als prooi genomen. Van de 80 dieren die op
twijgen werden weggepikt, waren er slechts 17groen. Werd groen tegen geel op de
twijgen geplaatst in een verhouding 19 op 1, dan waren er van de 120 gevangen
rupsen slechts 81groen. De proeven werden zorgvuldig uitgevoerd, zodat de rupsen
in een door hen zelf gekozen houding op de twijgen zaten en het optreden van een
leerproces bij de zoekende proefdieren was uitgesloten. Het resultaat is evident.
Gele rupsen lopen een aanmerkelijk groterrisicoomdoormezenteworden gevangen.
Nu was uit proeven van BROEKHUIZEN in 1964 een aanwijzing verkregen, dat in
dennenbos jagende wespen een voorkeur hebben voor groene spanners. Daarom
werden dit jaar proeven opgezet om dit punt nader te analyseren. D E N BOER besmeerde daartoe een aantal dennetwijgen met perssap van gele en groene spanners
en hing de 'gele' en 'groene twijgen' om en om aan een lijn op enige afstand van
een wespennest in het bos. Later deed hij dezelfde proef, maar gebruikte in plaats
van perssap normale gele en groene larven. De wespen vlogen in beide gevallen
meer aan op de 'groene' twijgen dan op de 'gele'. Ook hier was het optreden van
een leerproces of het overbrengen van informatie aan nestgenoten uitgesloten, omdat bij alle aanvliegingen de wespen werden weggevangen.
Dit is een uitermate waardevol resultaat, maar de betekenis ervan voor de probleemstelling kan toch pas blijken, wanneer meer bekend is over de rol die wespen
spelen als roofvijanden van dennespanners.
D E BEVOLKINGSDYNAMIEK VAN HAZEN

In augustus van dit jaar begon BROEKHUIZEN aan zijn onderzoek over de bevolkingsdynamiek van hazen. De werkzaamheden droegen tot nu toe een oriënterend karakter. Er werd o.a. een studie gemaakt van de relatie tussen de grootte
van de ooglens en de ouderdom. Deze betrekking zou van nut kunnen zijn bij het
vaststellen van de leeftijdsverdeling bij geschoten dieren.
Voorts werd een studieterrein uitgekozen op de komgronden in de Tielerwaard.
Hier zullen in 1967waarnemingen worden gedaan over het optreden van territoriaal
gedrag, over de grootte van de worpen en over de aard der mortaliteitsoorzaken.
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AFDELING BODEMBIOLOGIE
Beginnen wij het overzicht der werkzaamheden van de afdeling Bodembiologie
met twee punten die het werk van de hele afdeling betreffen.
Het eerste punt geldt de voorbereidende werkzaamheden in verband met het
onderzoek naar de produktie en de afbraak van organische stof in een eikenbos.
Dit is een onderzoek dat in het kader van het Internationale Biologische Programma (IBP) in samenwerking met verschillende andere instituten in Meerdink, 6 km
ten zuiden van Winterswijk, uitgevoerd zal worden en waarvoor de Biologische
Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een subsidie
verleende. Dank zij deze subsidie was het mogelijk speciaal voor dit onderzoek een
assistent aan te trekken, de heer H. J. TEN HOVE, die op 1december zijn werkzaamheden aanving. Verder konden ten behoeve van dit onderzoek diverse apparaten
en instrumenten worden aangeschaft.

mm

Het 130-jarig eikenbos
Meerdink.
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Voordat dedefinitieve keuze van hetproefterrein opMeerdink viel, zijn verschillende andere mogelijkheden overwogen. De redenen waarom ten slotte ditbosterrein van ca. 8ha werd gekozen, zijn de volgende:
1. De opstand - een ± 1 3 0 jarig eikenbos, plaatselijk met beuken gemengd - is
redelijk gelijkmatig. Er zullen een aantal proefvakken van0.25ha worden uitgezet waar demetingen kunnen worden verricht.
2. Deeigenaar, de Stichting 'HetGelders Landschap', was bereid hetterrein voor
5jaar tenbehoeve vanhetonderzoek aanhetItbon teverhuren; verlengingvan
de huurtermijn zal mogelijk zijn.
3. Eenaandebosrand gelegen schuur isin de huur begrepen. Zijwordt tot veldlaboratorium ingericht en zal voorzien worden van aansluiting op water en
electriciteit.
4. De afgelegen ligging maakt de kans op storing door het publiek klein.
De resultaten vandeeerste oriënterende onderzoekingen enwaarnemingen worden zodadelijk apart vermeld.
Het tweede punt waarbij vrijwel alle onderzoekers van de afdeling betrokken
waren, was het colloquium van het Comité voor Bodemzoölogie van de Internationale Bodemkundige Vereniging, dat van 5-10 september in Braunschweig
is gehouden. Mevrouw NAGEL-DE BOOIS, MINDERMAN en VAN RHEE brachten

delen vanhunwerk in discussie, en VAN DERDRIFT gafeen samenvatting vanhet
geheel der gehouden voordrachten. Het colloquium heeft niet alleen een nuttige
gelegenheid geboden totuitwisseling van ervaringen metcollega's uitalle delender
wereld, maar ook tot het leggen van contacten met onderzoekers die eveneens
bij het Internationale Biologische Programma betrokken zijn, contacten dieongetwijfeld zullen leiden tot wederzijdse bezoeken in de komende jaren.

MEERDINK

Bodemkartering
Dank zij de medewerking van de afdeling Bosbouw van de Stichting voor
Bodemkartering kon het terrein in het afgelopen jaar gekarteerd worden. Het
grootste deel ervan werd gekarteerd alsgooreerd-grond op zeer fijn en matig fijn
zand metkeileem op diepten variërend van40-120 cm. Waar dekeileem geheelof
vrijwel geheel aan de oppervlakte kwam, is de bodem gekarteerd als leekeerdgrond. Op enkele plaatsen konden holt-, veld- en laarpodzol-gronden onderscheiden worden. Vanveel belang is de grondwaterstand. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand isinhetgrootste deel van hetterrein 20-40 cmbeneden maaiveld;
de gemiddeld laagste grondwaterstand isoveral dieper dan 120 cm. In enkele laagten is de g.h.g. 0-20cm en hier treden danookgeregeld plassen op. Waar zich
de podzolgronden ontwikkelden, is de gemiddelde hoogste grondwaterstand meer
dan 40cmbeneden maaiveld. In delaagste delen heeft zich zowel opde gooreerdals op de leekeerd-gronden een venig profiel ontwikkeld. Het is duidelijk datde
waterhuishouding vangroot belang zalzijn bijhet onderzoek naar de afbraak van
de organische stof in de grond.
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Houtopstand
In een drietal proefperken van 0.25 ha heeft het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek de houtopstand gemeten. De diameter van de eiken op 1.30 m
hoogte varieerde in hoofdzaak tussen 30 en 60 cm met een gemiddelde diameter
van 44 cm. Bij de beuken waren deze waarden resp. 5-35 cm en 16 cm. De hoogte
van deze eiken lag in hoofdzaak tussen de 25 en 30 m; die van de beuken tot in het
kronendak reikend (diameter > 20 cm) lag rond de 20 m. Een eerste onderzoek
aan boorspanen bracht aan het licht dat de leeftijd der eiken varieerde tussen
105 en 135jaar. Zowel grondvlak (27-34 m 2 /ha) als stamtal (173-229/ha) zijn hoog
in vergelijking tot de, Deense, opbrengsttabel. De schattingen van de grondvlakaanwas, gebaseerd op boorspanenonderzoek, liggen tussen de uitersten van 7.2 en
23.9 cm 2 /jaar en hebben als gemiddelde 13.0 cm 2 /jaar.
Wortelmassa
Gedurende de zomer zijn op een drietal plaatsen geregeld metingen van de
hoeveelheid wortels verricht. Cilindervormige monsters met een doorsnede van
20 cm 2 en een hoogte van 40 cm werden boven een zeef met een maaswijdte van
2.5 mm uitgespoeld. De hoeveelheid kleine wortels met een doorsnede van minder
dan 2 mm varieerde van 2-5 g per cm 2 . In dezelfde monsters varieerde de hoeveelheid strooiseldeeltjes ( > 2,5 mm) tussen 10 en 15 g/dm 2 . De grotere wortels
( > 2 mm) werden bepaald in monsters van 0.1 m 2 oppervlak en 40 cm diepte.
Door omrekening op een zelfde oppervlakte-eenheid zijn de twee monsters te
combineren, waardoor een karakteristiek van de beworteling is te verkrijgen.
Tabel 5 geeft de resultaten van een dergelijk bewortelingsmonster in proefvak I.
De rizomen van adelaarsvaren zijn apart vermeld. Opvallend is de geringe wortelmassa van 403 g per m 2 in vergelijking tot waarden van 1300-2200 die op droge
zandgronden gevonden werden. In dit geval is de hoeveelheid der kleinste wortels
( < 0.5) met 17.5% relatief gering en is de beworteling van de organische oppervlaktelaag zeer gering.
Tabel 5. Wortelanalyse bij proefvak I, Meerdink, 28-12-1966.
Wortels in g/m 2
Monster-opp.
Doorsnee in

20 cm

2

< 0 . 5 0.5-1 1-2

0.1 m
2-A 4-8

Rizomen in g/m 2

2

0.1 m 2
>8

2-4 4-8 > 8

mm
diepte in cm
(+ 10)—(+ 5)
( + 5)— 0
0— 5
5—10
1 0 — 15
1 5 — 20
Totaal

%
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2.5 — 3.5
7 4.5 9
13 10 15
13.5 9 5
16
8 13
18
5 14

8.0 2.7
—
— — 10.9
7.4 2.6
—
5.9 3.5 118.5
24.7 4.7
—
26.6 21.4
—

70 36.5 59.5
17.5 9 15

72.6 34.9 129.4
18 8.5 32

totaal
16.7
31.4
48.0
155.4
66.4
85.0
402.9

%
4
8
12
38.5
16.5
21

— 11.9 5.0
1.9 3.8 —
— 65.0 34.0

totaal %
16.9 10
5.7 3.5
99.0 57

— 6.2 45.6

51.8 30

1.9 86.9 84.6
11 50 49

173.4

Bladstrooisel
De bladval zette dit jaar zeer laat - half oktober - in en was begin december
voltooid. Onmiddellijk na de beëindiging is in elk der proefvakken het versgevallen
strooisel van 10 oppervlakken van f m 2 verzameld. In de proefvakken I, II en I I I
werd resp. 198, 160 en 202 g/m 2 aan eikestrooisel en 15, 79 en 63 g/m 2 aan beukestrooisel vastgesteld.
Tabel 6. Analyse van een monster (]/am2) opgevangen blad in proefvak I.
Aantastingsgraad blad
Aantal bladeren . . . .
— in % totaal
Gewicht in g
Gem. gew. p. blad in mg

Gaaf < 5 % 5-10% 10-25% 25-50% >50%
218
225
202
185
131
172
19.2
19.9
17.8
16.3
11.6
15.2
21.8
24.9
22.3
18.6
12.0
10.2
100
111
110
101
92
59

Totaal
1133
109.8

Produktie aan blad (1133-218) X 0.111 + 21.8 = 123.4 gram
Verlies door aantasting 123.4—109.8 = 13.6 g = 11%van de produktie.
Gedurende de bladval is in een aantal vangzakken van | m 2 oppervlakte het blad
opgevangen. Uit de analyse van dit blad (zie tabel 6) blijkt, dat de onderscheiden
graden van aantasting vrij gelijkmatig vertegenwoordigd zijn. Merkwaardig is dat
het gave blad steeds gemiddeld lichter en kleiner is dan het < 5% aangetaste blad.
Wanneer het gemiddeld gewicht van dit laatste als beste benadering genomen
wordt voor niet aangetast blad, laat zich uit de gemiddelde gewichten van de verschillende aantastingsgraden het verlies van blad aan dierlijke vraat in de boomkroon berekenen. Dit bleek in proefvak I 1 1 % en in II 27% van de produktie aan
blad te bedragen. Bij deze schattingen wordt er van uitgegaan dat er ten gevolge
van de aantasting (hoofdzakelijk Tortrix viridana) geen bladeren geheel verdwenen
zijn.
Bodemfauna
Om een eerste indruk te krijgen van de samenstelling van de bodemfauna zijn
verschillende elkaar aanvullende verzameltechnieken toegepast: Ie tijdvangsten,
waarbij op verschillende punten gedurende 1 man-uur in de strooisellaag gezocht
wordt; 2e trechterval-vangsten, waarbij op zes plaatsen van 13 juni-22 november
actief op de grond lopende dieren gevangen werden; 3e onderzoek van grondmonsters van 0.1 m 2 oppervlakte, die hetzij in het veld werden uitgezocht op de aanwezigheid van regenwormen, hetzij op het laboratorium in Tullgren-apparaten
werden uitgedroogd, waarbij een groot deel der aanwezige grotere dieren gevangen
wordt. Voor het verzamelen van mijten, springstaarten en enchytraeën dienden
monsters van 20 cm 2 oppervlakte.
Het verzamelde materiaal is gedeeltelijk uitgewerkt. Voorlopig kan worden
vastgesteld dat regenwormen - in tegenstelling tot in de aangrenzende percelen
bouw- en weiland - zeer schaars zijn: drie soorten worden aangetroffen in een
totale dichtheid van < 10 per m 2 . De enchytraeën-bemonsteringen leverden tot
nu toe slechts twee soorten op (tot 100 per 100 cm 3 in strooisel- en humuslaag).
Ook mollusken lijken niet rijk vertegenwoordigd te zijn. Van elk van de groepen
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miljoenpoten, duizendpoten, pissebedden en hooiwagens werden 5-6 soorten
verzameld. Van de spinnen zijn 32 soorten gedetermineerd. Bij de insekten treden
vooral de kevers op de voorgrond waarvan weer de belangrijkste families zijn:
Carabidae met 20 soorten, Staphylinidae (20 soorten) en Elateridae (3 soorten).
Ongetwijfeld zullen hier bij het verdere onderzoek nog veel nieuwe soorten worden
toegevoegd.
De resultaten van de trechtervallen tonen bij enkele belangrijke soorten ongelijkmatigheid in de verspreiding aan, die schijnt samen te hangen met de ondergroei.Waar deze ontbreekt werden geen of zeer weinig miljoenpoten en pissebedden
gevangen (luchtvochtigheid ?), maar was de vangst van enkele grotere loopkeversoorten juist vrij groot (minder mechanische belemmeringen ?).
De macrofauna is nog zeer onvoldoende kwantitatief bemonsterd. Een serie van
drie monsters van 0.1 m 2 in mei leverde gemiddeld een dichtheid van 182/0.1 m 2
op. Chironomidae, Geophilidae en Elateridae namen hier met resp. 31,21 en 8% de
belangrijkste plaatsen in. In december-monsters was de gemiddelde dichtheid
339/0.1 m 2 , waarin naast de zoeven genoemde groepen (nu resp. 40, 9 en 12% van
het totaal) Cecydomyidae met 14% sterk vertegenwoordigd waren.
Van de micro-artropoden werden tot nu toe ca. 60 soorten mijten (w.o. 40
Oribatei) en 12 soorten springstaarten vastgesteld. Onderzoek van drie boorkernen van 20 cm 2 tot 40 cm diepte toonde duidelijk aan,dat verreweg het grootste
deel der micro-artropoden de F-laag bewoont: op 532 micro-artropoden in de
slechts 2-3 cm dikke F-horizont werden er 95 in de H-horizont (6-20 cm dikte)
en 5 in de bovenste 25 cm van de minerale grond aangetroffen. De gemiddelde
dichtheid van de micro-artropoden in de strooisellaag bedroeg 4.6 per cm 3 , in de
humuslaag 0.4. Per 10 cm 2 werd de dichtheid van de micro-artropoden berekend
op 678 waarvan 6 3 % Oribatei en 2 1 % Collembola waren.
De bodemfauna in het algemeen kunnen we vrij sterk gevarieerd noemen. In
kwantitatief opzicht lijkt zij ook behoorlijk ontwikkeld.
Micro-organismen
Voor het mycologisch onderzoek werd het nodig geacht om over een proefplek
te beschikken die zo min mogelijk door andere onderzoekingen verstoord wordt.
Een eventueel aanwezige vegetatie onder de bomen zou dit proefoppervlak homogeen dienen te begroeien. Als mogelijke proefplekken zijn vlak bij elkaar liggend
uitgezocht één onbegroeid, één met braam, en één met varen begroeid gedeelte.
Nylongaas waarlangs mycelium kon groeien, werd voor een periode van 3 weken
in de grond geplaatst. Na afloop van deze periode bleek het gaas uit de plek met
bramen het meest, en dat uit de plek met varens het minst begroeid te zijn. Dit
laatste was te verwachten omdat de grond tussen de vele varenwortels los en vol
holten is, waardoor een goed contact tussen grond en gaas niet mogelijk was.
Snippers van dit nylongaas zijn gewassen om schimmelsporen te verwijderen en
op kersagar gebracht om het mycelium tot een schimmelkolonie te laten uitgroeien.
In alle oppervlaktelagen bleek de schimmelbegroeiing voor 30-50% uit Mortierella
rammaniana te bestaan. In het braamgedeelte blijken enkele schimmelsoorten voor
te komen die niet in het onbegroeide terrein gevonden werden. Omdat het onderzoek op eikestrooisel geconcentreerd is, werd het wenselijk geacht het mycologisch
spectrum niet met enkele braamgebonden soorten uit te breiden. Het varengedeelte
leek minder geschikt door de technische moeilijkheden, veroorzaakt door de tal40

rijke holten in de grond. In het terreindeel zonder ondergroei is begonnen met de
geregelde meting van myceliumgroei. Enkele incidentele inventarisaties zijn uitgevoerd.
Voor het onderzoek naar de microbiële aantasting van cellulose werden met
cellofaan beklede glasplaten in de grond gebracht voor een eerste oriëntering. Van
de sterkte en het verloop van de aantasting valt nog niets te zeggen.
BODEMFAUNA

Voedselopname en groei onder natuurlijke en geconditioneerde omstandigheden
De waarnemingen naar de wisselingen in voedingsactiviteit in de loop van het
jaar bij Glomeris marginata onder natuurlijke en onder constante omstandigheden
werden voortgezet, en wel gedeeltelijk aan de reeds sinds 1965 gekweekte dieren
(waarvan het aantal tot slechts 3 terugliep), gedeeltelijk aan nieuwe dieren. Bij alle
oude proefdieren bleek de totale defecatie in 1966 in verhouding tot het lichaamsgewicht vrijwel gelijk aan die in 1965: gemiddeld het 8-voudige (zie tabel 7).
Tabel 7. Gewichtstoename en defecatie van drie exemplaren van Glomeris marginata
gedurende 1966.
Nr.

Omstandigheden

G2
G10
G9

Natuurlijk
Constant 15°C
Constant 15° C

Gewicht
Gewichtstoename Defecatie '66 en ('65) Gewichts3-l-'67
1966
toename
mg
mg
% lich.gew. mg
%lich. gew. in %
defecatie
272.3
92.9
215.4

25.1
23.4
36.0

9.2
25.1
16.7

1847.4
865.4
1627.0

679 (675)
1.36
931(1020) 2.71
770 (785) 2.21

Opvallend is de geringe relatieve gewichtstoename van het proefdier G2. Dit
zou veroorzaakt kunnen worden doordat dit dier, blijkens zijn lichaamsgewicht
vrijwel volgroeid, weinig meer eet. Vergelijking van de relatieve defecatie met die
van de andere proefdieren heeft geen zin omdat deze dieren onder andere omstandigheden gehouden zijn. Gedurende twee seizoenen (zomer en herfst) kon van
drie nieuwe dieren ( G l , G5 en G7, overgebleven van 10!) van uiteenlopende afmetingen de defecatie onder natuurlijke omstandigheden bepaald worden en vergeleken met proefdier G2 (fig. 2). De absolute hoeveelheden excrementen nemen
duidelijk met het lichaamsgewicht toe, maar per eenheid lichaamsgewicht schommelen zij slechts weinig. Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat de geringe gewichtstoename van proefdier G2 in de eerste plaats een gevolg is van de relatief geringe
consumptie. Eerder lijkt het een gevolg van de omstandigheden waaronder de
dieren buiten gehouden werden en die gemiddeld minder gunstig waren dan de
omstandigheden in de thermostaat van 15° C. Hiervoor pleit ook het verschil in de
verhouding tussen gewichtstoename en defecatie onder de twee omstandigheden.
Dit zou inhouden, dat de groei bij Glomeris bevorderd wordt door constante gunstige milieu-omstandigheden zonder dat dit gepaard gaat met een grotere consumptie. De efficiency van de bouwstofwisseling zou gemiddeld ca. 2X zo hoog zijn
bij een constante temperatuur van 15° C als bij natuurlijke temperaturen met hun
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Fig. 2. Defecatie in mg (kolommen) en in % lichaamsgewicht (punten) van 4 exemplaren
van Glomeris marginata van juni t/m december 1966 bij natuurlijke omstandigheden.

sterke variaties van dag tot dag en van seizoen tot seizoen. In deze proeven was de
invloed van het vochtgehalte door regelmatige bevochtiging geëlimineerd. De waarnemingen, die voor langere perioden moeten worden verricht en voortdurend
beperking ondervinden van seizoen of ontsnappen van individuen, worden ook
volgend jaar voortgezet.
Enzymatische aantasting van het organische-stikstofcomplex
Om een inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de algemeen als moeilijk
aangenomen aantastbaarheid van het organische-stikstofcomplex in strooisel
zochten wij naar een hanteerbaar biologisch systeem waarin deze aantasting duidelijk aantoonbaar is. Uitgaande van vroegere aanwijzingen is de mogelijkheid verder
onderzocht om uit de darm van twee soorten miljoenpoten een stikstofcomplex
mobiliserend systeem te isoleren. Hiertoe zijn voedselexperimenten met blad verricht om een indruk te verkrijgen over de grootte van de stikstofmobilisering in
vivo. Daarnaast is getracht in vitro mobilisering te laten plaatsvinden aan strooiselcomponenten met behulp van darmextracten. Ook is met een proteinase van
Streptomyces de eiwitafbraak aan blad nagegaan.
Glomeris marginata en Chromatoiulus projectus werden gedurende drie dagen
gekweekt op vochtig overwinterd hazelaarblad. Om een interfererende microbiële
activiteit in de excrementen zo laag mogelijk te houden, zijn deze om de vijf uur
verzameld. Als gevormde splitsingsprodukten uit het N-complex van voedsel,
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voedselrest en faeces beschouwden wij de hetzij in trichloorazijnzuur (TCA) hetzij
in wolfraamzuur (TA) oplosbare N-verbindingen. De verhouding tussen oplosbare stikstof en totaal-stikstof, waarmee de splitsingsgraad werd aangegeven, ligt
mogelijk voor de faeces iets te laag door het buiten beschouwing laten van een
eventuele netto stikstofassimilatie door de dieren (zie fig. 3). Deze netto N-assimilatiekan nooit aanzienlijk zijn geweest, omdat de concentrering van totaal-stikstof in
de excrementen als gevolg van assimilatie van niet-stikstofcomponenten tot een
retentiepercentage van 5 à 10 doet besluiten, hetgeen niet uitzonderlijk laag is.
Bij Glomeris, experiment 1/4> steeg tijdens darmpassage de hoeveelheid gesplitst
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Fig. 3. Oplosbare stikstof in procenten van totaal-stikstof in voedselresten en faeces van
Glomeris en Chromatoiulus.
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materiaal van 6% in het voedsel tot 12% in de faeces, bij Chromatoiulus van 5%
tot zelfs 18%. De vraag rijst hierbij of het N-complex in blad uit fracties bestaat die
verschillen in aantastbaarheid en hoe ze dan zijn te karakteriseren. Bij Glomeris,
experiment 12/3, is de geringe toename in oplosbaar materiaal wellicht te verklaren
uit het reeds voor het grootste deel in het voedsel gesplitst aanwezig zijn van de
goed aantastbare fractie. Voor wat betreft het verschil tussen Glomeris en Chromatoiulus is het opmerkelijk dat bij Chromatoiulus geregeld een hogere proteolytische
activiteit ten opzichte van haemoglobine en caseïne werd gevonden en een geringere consumptie, waardoor het voedsel misschien langzamer de darm passeert;
bovendien heeft Chromatoiulus een langer darmkanaal met een kleinere diameter,
als gevolg waarvan de enzymen eventueel beter inwerken. U i t ^ . 3 is te zien, dat
bij Glomeris ammonium het belangrijkste eindprodukt is van het hier beschouwde
stikstofmetabolisme.
Pogingen om een duidelijke mobilisering van het stikstofcomplex uit blad in een
reageerbuis te bewerkstelligen met behulp van darmextracten uit Glomeris en
Chromatoiulus, gaven weinig resultaat, terwijl toch de afbraak van haemoglobine
en caseïne zeer goed aantoonbaar is. Componenten uit het blad blijken zelfs de
Proteolyse van caseïne door darmenzym sterk te remmen. Er werd een zwakke
aanwijzing gevonden dat bij p H = 7 de proteolytische activiteit van darmenzym
niet geremd wordt door bladcomponenten. Overigens ligt het pH-optimum voor
haemoglobinesplitsing door het darmenzym bij p H = 5 . Werd gemalen blad enkele
dagen vochtig gehouden, waarbij een begroeiing met micro-organismen optrad,
dan werd met darmenzym een splitsing van enkele procenten van het N-complex
gevonden. Het grootste deel van deze splitsing was echter ook zonder toevoeging
van enzym te bereiken. De vraag is of het hier gaat om een autolyse van microorganismenmateriaal of dat er sprake is van een versterkte inwerking van microorganismen op het stikstofcomplex in het blad. Haemoglobine en een homogenaat
van penicilliummycelium gaven met Glomeris-enzym een even grote splitsing van
het N-complex te zien. De helft echter van de myceliumsplitsing moest aan autolyse toegeschreven worden. De vraag rijst in hoeverre in het darmkanaal autolyse
van microörganismen-materiaal optreedt.
Met een handelspreparaat van proteinase, afkomstig van Streptomyces griseus,
kon bij p H = 7 , 5 3 5 % van het N-complex uit blad gemobiliseerd worden.
Verder werk zal zich richten op karakterisering van de stikstofverbindingen in
strooisel en op de mogelijkheid tot enzymatische afbraak daarvan.
Dynamiek van regenwormpopulaties
Voor een goed begrip met betrekking tot de voortzetting van het onderzoek in
Beuningen zullen we onderstaand de belangrijkste aspecten over de gehele voorafgaande periode (1960-1965) nogmaals bespreken.
Het wormenleven vertoonde over het geheel genomen een geringe stabiliteit, wat
deels aan de weersomstandigheden deels aan de ziektebestrijding moet worden
toegeschreven. De periode 1959-1965 was gekenmerkt door een opeenvolging van
extremen in weertype, hetgeen althans in de boomgaarden B, C en D , waar de
ziektebestrijding nagenoeg geen schade aan de wormen berokkende, duidelijk tot
uitdrukking kwam in de wormenstand. Lange perioden van droogte in 1959-1960 en
1964 alsmede de strenge winter 1962-1963, beide voor ons land weinig voorkomende weersomstandigheden, hadden een negatief effect op het wormenleven.
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In de natte periode van 1960-1962 en later ook in die van 1965 herstelden de populaties zich betrekkelijk snel. De populatie in de hoogstamboomgaard A werd kennelijk geheel beheerst door ziektebestrijding. Met name de bespuitingen met koperoxychloride hadden daar de wormen in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar
bijna volledig vernietigd. Bij deze populatieschommelingen trad duidelijk een
nauwe samenhang tussen dichtheid en aantal jonge dieren aan het licht. Uit onze
laboratoriumproeven evenwel bleek dat een hoge dichtheid samengaat met een
lage coconproduktie, en een lage dichtheid met een hoge. Voor wat betreft de
werking van koperoxychloride stelden wij experimenteel vast dat dit middel de
coconproduktie drukt. Hierover zo dadelijk meer.
Gelet op de abnormale weersomstandigheden in de achter ons liggende periode
leek het gewenst althans het veldonderzoek nog enige jaren voort te zetten. De
inventarisaties worden nu met een lagere frequentie en wel van zes per jaar uitgevoerd. Hierdoor zijn we in staat ook andere veldgegevens te verzamelen. Zo is
dit jaar een aanvang gemaakt met het periodiek schatten van de coconproduktie.
Hiertoe worden maandelijks per object drie grondmonsters van 4 liter uitgewassen
op een zeef met een maaswijdte van 1.5 mm. Dit kan van nut zijn voor de interpretatie van de bevolkingsdynamiek. De eerste uitkomsten geven echter nog geen
duidelijk beeld. Wel was blijkens de wormentellingen de dichtheid van 300 p. m 2
in het natte jaar 1965 nog toegenomen tot 500/600 per m 2 , zeer waarschijnlijk als
gevolg van het uitzonderlijk natte weer in de zomer 1966. Ook in dit geval weer
nam met de dichtheid het aantal juvenielen sterk toe.
Het laboratoriumonderzoek inzake het dichtheidseffect bij Allolobophora
caliginosa werd voortgezet, nu in grond met twee verschillende vochtgehalten.
Deze waarnemingen worden uitgevoerd in kunstmatige profieltjes van ongeveer
1 kg uitgezeefde grond. De keuze van deze werkwijze bracht de mogelijkheid tot
percolatie met water ter verwijdering van eventueel giftige afscheidingsprodukten.
Het verschil in vochtigheid wordt verkregen door wekelijks resp. 30 en 70 cc
water aan de profieltjes toe te voegen. In tabel 8 zien we hetzelfde dichtheidseffect
Tabel 8. Aantal cocons en jonge dieren per adulte worm (Allolobophora caliginosa) bij
tweeërlei dichtheid en tweeërlei vochtgehalte.
Percolatie per week
Adulte wormen
Cocons na 75 dagen
Jonge dieren na 75 dagen
Gemiddelde reproduktie per adulte worm

3 cc water
6
1616
6
3.7

12
5
11
1.3

70 cc water
6
24
20
7.3

12
49
8
4.1

als bij onze proeven in potjes (zie jaarverslag 1963). De produktie van 4.8 cocons
per adulte worm bij hoge dichtheid en natte omstandigheden en een reproduktie
van 3.7bij lagere dichtheid en minder natte omstandigheden isin principe hetzelfde
als hetgeen wij in de boomgaarden hebben geconstateerd. Het verschil tussen het
gemiddelde aantal jonge dieren per adulte worm bij hoge en lage dichtheden was
in het laatste geval evenwel veel groter, omdat daar het verschil in waterhuishouding bij natte en droge omstandigheden veel groter was.
Ook de werking van koperoxychloride werd aan een nader onderzoek in het
laboratorium onderworpen. Het is thans onmiskenbaar (zie tabel 9) dat dit middel
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Tabel 9. Aantal cocons en jonge dieren per adulte worm (Allolobophora caliginosa)in
grond met verschillende Cu-concentraties.
Cu-concentratie in d.p.m.
Cocons na 45 dagen
Cocons na 70 dagen
Na 225 dagen:
Cocons
Jonge dieren

Contr.
4.8
6.7
18.8
11

50
5.4
—
—
—

100

150

300

350

4.2
—>

1.9
8.5

0
—

—
1.6

—
—

23
5

10.3
1

de coconproduktie drukt, zij het pas bij iets hogere concentraties dan die in de
boomgaardgrond ( ± 8 0 d.p.m.) . Onder veldomstandigheden bepalen vele andere
factoren mede de coconproduktie. Het is mogelijk dat het vergiftigingseffect hierdoor dusdanig wordt gemodificeerd dat vergiftiging al bij lagere concentraties
optreedt. Een alternatief is geringe levensvatbaarheid van de cocons die geproduceerd zijn in met koper besmette grond. In een van onze experimenten (zie de
tabel) was immers het aantaljonge dieren in de controles aanzienlijk hoger dan dat
in de met koper besmette grond; dit is een aspect dat thans nader wordt bekeken.
Regenwormen en grasproduktie
Bij de vakkenproef in Oostelijk Flevoland (zie fig. 4) werd ook dit jaar het gras
in drie stadia gemaaid. Daar in 1965 de tweede snede abusievelijk niet werd gewogen, vermelden we ook van 1966 slechts de drogestof-produktie gebaseerd op
de eerste en derde snede. Deze bedroeg voor de Allolobophora caliginosa-vakjes,
de A. chlorotica-vakjes en de controles gemiddeld resp. 83.4, 85.0 en 82.1 kg/are;
daarmee was ook dit jaar het effect van de wormen vrijwel nihil. In 1965 waren de
cijfers resp. 65.5, 67.2 en 64.5; het aanzienlijk verschil tussen de twee jaren moet
in werkelijkheid nog groter zijn geweest omdat dit jaar de eerste snede een week
vroeger, de tweede drie weken later en de derde snede op vrijwel dezelfde datum
plaatsvond. De bemesting- en weergegevens, de twee factorencomplexen die in
hoofdzaak de hoogte van de grasgroei bepalen, lopen in de twee jaren maar weinig
uiteen. De (kas)stikstofgiften bedroegen in 1965 en 1966 resp. 1000 en 800 kg/ha;
aan superfosfaat werd per seizoen 300 kg/ha toegediend. Voor wat betreft het weer
is te stellen dat zowel in 1965 als in 1966 de zomer natter en minder zonnig was
dan normaal.
Gezien de veel hogere grasproduktie in 1966 moeten we wel opmerken dat het
pas in 1964ingezaaid grasbestand nog niet in evenwicht is met zijn groeiomstandigheden. Het is dan ook de vraag of wormen onder deze omstandigheden wel een rol
hebben kunnen spelen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van de wormen
niets te wensen overliet. Sinds 1964 zijn aan A. caliginosa en A. chlorotica resp. 670
en 650 adulte en sub-adulte dieren per vak ingebracht. Inventarisaties in oktober
van dit jaar toonden aan, dat in twee van de vier A. caliginosa-vakjes, en wel op
twee meter afstand van de entplaats, de populatiedichtheid resp. 500 en 650 per m 2
bedroeg, beide met een hoog percentage aan juveniele dieren, namelijk resp. 52 en
57. In de vier A. chlorotica-vakjes hadden de populaties op een afstand van eveneens
twee meter van de entplaatsen gemiddeld een lagere dichtheid, namelijk 115 stuks
A. caliginosa en 148 stuks A. chlorotica per m 2 , beide met het eveneens hoge percentage juvenielen van resp. 70 en 55. Juist dit hoge percentage juveniele dieren
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Fig. 4. Vakkenproef in Oostelijk Flevoland.
Gearceerde vakjes = zonder wormen
A = Allolobophora caliginosa

= Allolobophora chlorotica
= entplaats
= inventarisatieplaats

duidt op een gunstige ontwikkeling, omdat immers is uitgegaan van adulte en
sub-adulte dieren.
Het is moeilijk om aan de hand van deze gegevens een nauwkeurige schatting
van de verplaatsingssnelheid van de wormen te maken omdat deze gedurende een
periode van twintig maanden successievelijk werden ingebracht. Hierdoor is niet
na te gaan welke wormen wel en welke niet aan de verplaatsing hebben deelgenomen. Uit onze inventarisaties blijkt dat zich in de A. caliginosa-vakjes na twee
jaar op een afstand van twee meter van de entplaats een populatie heeft ontwikkeld
met een dichtheid die overeenkomt met de totaal ingebrachte hoeveelheid. Deze
verplaatsing zouden we de effectieve verspreiding willen noemen. Voor A. chlorotica
is deze minder. Op grotere afstanden van de entplaatsen neemt de dichtheid geleidelijk af. Ongeveer tien meter van de entplaatsen, dat is dus in de controlevakken,
vonden wii uitsluitend A. caliginosa variërend in aantal tussen 0 en 20 per m 2 .
Ook dit wijst erop dat A. caliginosa zich sneller verspreidt dan A. chlorotica.
Onze ervaring met deze vakkenproef heeft geleerd dat, om gedurende enige
jaren de relatie tussen wormenactiviteit en plantengroei met succes te kunnen
voortzetten, grotere proefterreinen gewenst zijn. Daarom doen wenu het opbrengstonderzoek ook op een tweetal fruitbedrijven bij Dronten van resp. H. Claassen en
H. J. Scholten. Per bedrijf entten wij op twee plaatsen; de twee controleplekken
liggen er in het eerstgenoemde bedrijf beide ca. 150 m vandaan, in het andere bedrijf resp. 80 en 150 m. Als proefbomen (vier per plek) dienen Golden Delicious in
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Jonge boomgaard met strokenbehandeling. Op de voorgrond de
vier proefbomen (met piket).

vrijespilvorm op M IX in zwartgehouden stroken (zie foto). Op het bedrijf van de
heer Claassen experimenteren we met uitsluitend A. caliginosa, waarvan intussen
460 stuks per proefboom zijn ingebracht. Op het andere bedrijf, waar de invloed
van een mengsel van A. caliginosa + Lumbricus terrestris wordt nagegaan, waren
eind 1966 440 stuks A. caliginosa en 320 stuks L. terrestris per proefboom ingebracht.
Vooruitlopend op het opbrengstonderzoek werd in het najaar de scheutgroei
van alle proefbomen gemeten. In beide bedrijven was het schot op de controleplekken groter dan op de wormenplekken; op het perceel Scholten waren de waarden in centimeters resp. 419 en 343, op het perceel Claassen 283 en 256. In deze
fase van het onderzoek komen deze verschillen hoofdzakelijk op rekening van
verschillen in de kwaliteit van het plantmateriaal. De grotere scheutgroei bij
Scholten is toe te schrijven aan het leeftijdsverschil van de boompjes. De heer
Scholten plantte tweejarige boompjes en de heer Claassen éénjarige; beide bedrijven
zijn pas in het voorjaar 1966 ingeplant.
Het verschil tussen de activiteiten van het mengsel A. caliginosa -\- L. terrestris
en die van uitsluitend A. caliginosa (zie de 2 foto's) was na zes maanden reeds
duidelijk merkbaar, onder meer in de strooiselafbraak. Dit verschil in strooisel-
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Links: strooiselvertering op proefplek metLumbricus lerrestris en Allolobophora caliginosa is vrijwel volledig.
Rechts: strooiselvertering op proefplek met alleen A. caliginosa blijkt belangrijk minder.

vertering zijn wegaan benutten omdeafbraak opdeproefplekken te vergelijken.
In hetnajaar werden daartoe zowel opdewormen- alsopdecontroleplekken gelijke hoeveelheden appel- en pereblad gedeponeerd op basis van rond twee ton
droge stof perha. Nagegaan zalworden hoesnel ditbladmateriaal verdwijnt.

Faunistiek
Van dein Meerdink gevangen oppervlaktefauna, strooiselmacrofauna en microartropoden stelden wijnaamlijsten op. Verschillende soorten werden aangetroffen
die nieuw zijn voor de Nederlandse fauna: de hooiwagen Ischyropsalis helwigii
(PANZ.) en de oribatide Cepheus dentatus ( M I C H . ) .

Onderzoek van eenmonster uithetI.B.P.-proefterrein opTerschelling leverde
één genus: Cernosvitoviella sp., entwee soorten: Fridericia callosa (EISEN) 1878en
Lumbricillus kaloensis NIELSEN en CHRIST. 1959, nieuw voor Nederland.
De carabiden, verzameld mettrechtervallen in verschillende bosopstanden in de
Noordoostpolder gedurende de periode 29-6 tot 24—8 1965,werden gedetermineerd.
Van 14soorten werd de verhouding vanmacroptere en brachyptere vormen nagegaan in de verwachting dat wellicht de macroptere vormen in dit nog recent
bevolkte gebied zouden overheersen. Hetresultaat bevestigde deze veronderstelling niet. Van8 alsdimorf in de literatuur gekenschetste soorten waren bij 5de
brachyptere vormen het talrijkst, terwijl hetbij deoverige 3slechts omkleine verschillen ging. Sprekend is, dat van 619 exemplaren van de dimorfe Agonum
obscurum HERBST slechts 2 macropteer waren. Vier alsmacropteer bekend staande
soorten werden overigens slechts in gering aantal alleen in macroptere vorm aangetroffen. Vantwee brachyptere soorten, Stomis pumicatus PANZ. en Pterostichus
vulgaris L.,werd deeerste uitsluitend brachypteer aangetroffen, detweede echter
ook inmacroptere vorm (6 macropteer, 23 brachyteer). Dit isdeenige soort waarbij
in afwijking van literatuurgegevens een tendens naar macropterie was vast te
stellen.
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BACTERIOLOGIE

Het analyseren van de bacteriën uit de drie terreintypen in Hackfort werd dit
jaar voortgezet en is thans zover gevorderd, dat de gegevens in een computor verwerkt kunnen worden.
In het jaarverslag over 1965 zijn reeds enige vergelijkingen getrokken tussen
isolaties uit 1963 en 1964 (in beide jaren ± 100 per terreintype). Thans kunnen
hieraan de gegevens over de groeidichtheid in de media van LOCHHEAD, een analyse
naar bacterievorm en een vergelijking van enkele fysiologische eigenschappen worden toegevoegd.
Voedingseisen
De percentages van de groeidichtheid in de media volgens LOCHHEAD van de
isolaties uit 1963 zijn reeds in het jaarverslag over 1963 te vinden. Thans is een
vergelijking gemaakt met de groeidichtheid van de isolaties uit 1964.
In fig. 5 geeft de eerste kolom in elke groep het aantal bacteriën aan, dat groeit
op de volledige voedingsbodem, waaraan dus allevoedingsmiddelen zijn toegevoegd
(voedingsmedium Va). De tweede kolom geeft het aantal aan, dat blijft groeien
wanneer grondextract weggelaten wordt (medium III), de derde kolom het aantal
bacteriën dat zich ontwikkelt wanneer ook groeistoffen worden weggelaten (medium II). De laatste kolom tenslotte geeft het aantal wanneer ook nog aminozuren
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Fig. 5. Het percentage bacteriën, in 1963 en 1964 uit 3 terreintypen geïsoleerd, dat op vier
verschillende Lochhead-voedingsbodems groeit.
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zijn weggelaten en de voedingsbodem alleen uit het basale medium bestaat (medium I). Bij kalkrijke muil ziet men in beide jaren een sterke daling van het aantal
bacteriën met het eenvoudiger worden van het milieu.
In de zure muil heeft het weglaten van het grondextract en de groeistoffen veel
minder invloed dan bij de bacteriën uit de kalkrijke muil. Het weglaten van de
aminozuren heeft vooral in 1964 een veel grotere invloed. Toch is er ook hier weer
een duidelijke overeenkomst tussen 1963 en 1964.
In de mor is de invloed van het weglaten van het grondextract en de groeistoffen
nog geringer dan in de zure muil, maar er is weinig overeenkomst tussen de bacteriën geïsoleerd in 1963 en 1964. Dit wordt veroorzaakt doordat de isolaties in
1964 afwijkend waren voor de mor. Er was datjaar één bacteriesoort die zeker 78%
van de onderzochte isolaties uitmaakte, terwijl in 1963 70% van de geïsoleerde
bacteriën niet identiek was. Dit verschijnsel trad niet op in de kalkrijke en de zure
muil.
LOCHHEAD zelf gebruikt voor zijn analyse niet het criterium of een bacterie al
dan niet groeit, maar plaatst in één groep de bacteriën die voor de eerste maal een
groei van 50% of meer hebben. Dit wordt berekend door de maximale groei per
bacterie op 100 te stellen. De groeidichtheid wordt met behulp van een nefelometer gemeten. De maximale groei per bacterie (100%) kan dus zeer sterk variëren.
Tabel 10 laat zien in welke media voor de eerste maal een groeidichtheid boven de
50% optreedt, beginnende bij medium I en gaande naar medium Va. Ook hierbij
is er weer een redelijke overeenkomst tussen 1963 en 1964 voor de bacteriën van
de kalkrijke muil. Voor de zure muil en de mor is er enige overeenkomst tussen de
bacteriën die in groep I en groep Va vallen. Evenals infig. 4 is er een toename van
het percentage bacteriën dat in groep Va valt, gaande van mor over zure muil naar
de kalkrijke muil.
Tabel 10. Analyse naar voedingseisen van in Hackfort geïsoleerde bacteriën.

Medium waarin de groei
voor de eerste maal50%
of meer is
I.
II
III
Va

Percentage bacteriën met deze groei op drie
terreintype in 1963 en 1964
Kalkrijke muil
1964
1963
5
23
27
45

5
17
39
39

Zure muil
1964
1963
6
35
37
22

7
58
16
19

Mor
1963
1964
4
36
46
14

15
67
12
6

In de kalkrijke muil zijn de bacteriën die de hoogste eisen aan de voeding stellen,
het talrijkst. Kalkrijke muil is het terreintype waar de grootste soortenrijkdom aan
hogere planten optreedt.
Morfologische eigenschappen
De bacteriën, geïsoleerd in de drie terreintypen, behoren tot een van de volgendemorfologische groepen: sporevormendebacteriën; bacteriën die uitsluitend uit
staafjes bestaan; bacteriën met staafjes en coccen (Arthrobacler) en bacteriën die
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uitsluitend coccen vormen; bacteriën waarbij de staafjes hoeken vormen ('coryneform'); bacteriën die vertakkingen vertonen (Nocardia). Deze laatste kunnen ook
weer uiteeenvallen in coccen of korte staafjes.
Tabel 11 geeft het voorkomen in percenten van deze bacterievormen, geïsoleerd
in 1964 in de drie onderzochte terreintypen.
Tabel 11. Analysenaarmorfologische eigenschappen van in Hackfort geïsoleerde bacteriën.
Bacterievorm

rijke muil

Zure muil

Mor

Staafjes
Arthrobacter
Coryneform
Nocardia
Sporevormers
Diversen

23
53
12
2
4
6

44
26
8
5
14
3

88
3
4
0
2
3

In de kalkrijke muil treden meer Arthrobacter's en 'coryneform's' op en in de
mor meer staafvormige bacteriën. De zure muil is intermediair tussen de kalkrijke
muil en de mor wat het voorkomen van deze bacterievormen betreft.
Fysiologische reacties
Tabel 12 geeft, als vervolg op het verslag over 1963, de percentages van de in
1963 en 1964 geïsoleerde bacteriën die een aantal karakteristieke fysiologische
reacties vertoonden.
Tabel 12. Analyse naar fysiologische eigenschappen van in Hackfort geïsoleerde bacteriën.
Kalkrijke : muil
1964
1963

Fysiologische reactie

Caseïne-vertering
Arginine-afbraak
Reactie van Kovacs
Reactie van Voges-Proskauer
Methyl rood-reactie

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

4
51
9
12
8
13

16
54
11
19
0
17

Zure muil
1963
1964
1
47
13
5
4
19

1
43
8
8
3
10

Mor
1964
1963
4
32
11
32
4
13

Uit de tabel blijkt, dat een hoog percentage van de geïsoleerde bacteriën caseïne
afbreekt. Dit percentage is zowel in 1963 als in 1964 het hoogste voor de kalkrijke
muil en het laagst voor de mor. Verder valt op, dat het voorkomen van een oxydasereactie (methode volgens KOVACS) het hoogste is voor de mor en veel lager voor de
zure en de kalkrijke muil. Van deze reactie is bekend dat zij veel voorkomt bij bepaalde staafvormige bacteriën. Deze staafvormige bacteriën komen ook het meeste
in de mor voor. De andere reacties treden alle slechts in zeer geringe mate bij de
onderzochte bacteriën op.
Samenvattend kan men dus zeggen, dat er een duidelijk aantoonbaar verschil is
tussen de bacteriegroepen die uit de verschillende terreintypen geïsoleerd zijn en
dat dit verschil zowel in 1963 als in 1964 optrad.
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Hackfort-onderzoek
De metingen van myceliumgroei en myceliumgehalte zijn dit jaar gestaakt.
De waarnemingen van enkele jaren zijn vastgelegd in een artikel waarvan de
conclusie is dat in kalkmull de schimmelactiviteit minstens zo groot is als in zure
muil en mor. Deze waarneming, die alleen voor Hackfort werd gedaan, is inmiddels
bevestigd door een soortgelijk onderzoek in veengrond in Engeland.
Verhoging bacterie-activiteit onder invloed van schimmelsporen
In het vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt van de eerste resultaten
van het onderzoek dat naar aanleiding van een publikatie van LINGAPPA EN
LOCKWOOD (1964) is ondernomen. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt
van een aantal in Hackfort voorkomende bodemschimmels: Pénicillium nigricans,
Trichoderma viride en Mortiereïla rammaniana, en enkele niet-bodemschimmels:
de op fruit voorkomende Glomerella cingulata en de parasitair in de grond voorkomende Fusarium solani f. Cucurbita.
Door toevoeging van schimmelsporen aan grond zou een sterke vermeerdering
van bacteriën plaatshebben die de kieming der sporen kan belemmeren. Deze toevoeging geschiedt in wisselende, maar hoge, concentraties van 0.6-2.4 mg droge
stof per gram grond. De sporen worden levend of dood (gekookt) toegevoegd.
De ademhaling van de grond, die een maat is voor de bacteriële activiteit, wordt
gemeten in Warburgvaatjes bij 10° of 25° C, soms 30° C.
Met Glomerella en Fusarium lukte het om door toevoeging van dode sporen in
alle 0-cm lagen een verhoogde bacterie-activiteit te krijgen. Met levende sporen
lukte dat alleen in de 0-cm lagen van type I I en I I I (resp. zure muil en mor).
In de 10-cm lagen van de minerale grond geven alle soorten dode schimmelsporen
aanleiding tot verhoogde bacterie-activiteit. Per schimmelsoort is soms een relatie
aanwezig tussen de hoeveelheid toegevoegde droge stof en de ademhalingstoename
van de bacteriën. In elk geval is de relatie tussen de grootte van de ademhalingstoename en het gewicht aan toegevoegde schimmelsporen sterk afhankelijk van de
schimmelsoort, waarbij Glomerella de sterkste verhogingen geeft. Een moeilijkheid
is, dat de reactie op een zelfde hoeveelheid schimmelsporen niet constant is bij de
grondmonsters uit diverse jaargetijden. Proeven zijn daardoor moeilijk onderling
te vergelijken.
Ook levende sporen geven, aan de 10-cm lagen toegevoegd, een verhoging van
de bacterie-activiteit. Meestal is deze verhoging bij toevoeging van levende sporen
van Glomerella en Fusarium groter dan wanneer dode sporen van deze twee soorten
worden toegevoegd.
Tot nu toe zijn onze resultaten niet erg in overeenstemming met die van L I N GAPPA EN LOCKWOOD. Als wij een verhoging van de bacteriële ademhaling vinden,
is die lang niet zo groot als bij L. & L. bij gebruik van een zelfde concentratie
schimmelsporen. Inmiddels beschikken we echter over wat meer gegevens die
L. & L. niet in hun publikatie vermelden. Zij gebruikten akkergrond in hun
proeven, en die heeft in het algemeen een veel minder stabiele microörganismenpopulatie dan bosgrond. Daarbij komt, dat zij voor hun proeven vaak gebruik
maakten van grond die maanden tevoren verzameld was en die voor gebruik weer
bevochtigd moest worden. Een microörganismen-populatie pleegt, voor zover zij
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nog in leven is, vrij heftig te reageren op bevochtiging na uitdrogen. Dat kan iets
verklaren van de veel sterkere effecten die L. & L. vonden. In onze proeven wordt
altijd gebruik gemaakt van grond die enkele uren tevoren verzameld is.
Voortzetting van deze proeven over bacteriën en hun reactie op schimmelsporen
lijkt gewenst omdat er tot nu toe aanwijzingen zijn dat er een verschil is in reactie
op bodemschimmels en niet-bodemschimmels. Daarnaast is het nuttig om na te
gaan of er werkelijk sprake is van een verschil tussen akker- en bosgrond bij dit
soort proeven. Het kan zijn dat het 'Lingappa & Lockwood-effect' in zijn sterke
vorm incidenteel is, of veroorzaakt wordt door proefomstandigheden.
Bacterievermeerdering onder invloed van schimmelsporen
Dit onderwerp hangt nauw samen met het vorige. Het hoeft echter niet geheel
op hetzelfde neer te komen. Uit een beperkt aantal proeven zijn tot nu toe de volgende resultaten gekomen:
1. Toevoeging van levende Glomerella-sporen aan I (kalkmull)-lO cm laag geeft
geen vermeerdering van het aantal bacteriën. Dit staat in tegenstelling tot de
bovengenoemde verhoging van de ademhaling.
2. Toevoeging van dode Glomerella-sporen aan de 1-10 cm laag geeft na 2 dagen
een vermeerdering van het aantal bacteriën van:
2X bij uitzaai op wateragar,
4x bij uitzaai op natriumalbuminaat-agar,
5X bij uitzaai op grondextract-agar.
3. Toevoeging van dode sporen van Fusarium solani, Glomerella cingulata, Pénicillium nigricans en Trichoderma viride aan de 10-cm lagen van I (kalkmull),
II (zure muil) en I I I (mor) geeft na 3 dagen bij uitzaai op natriumalbuminaatagar een vermeerdering van het aantal bacteriën te zien die varieert van 1.5 tot
4 maal. Bij de III-10 cm vindt ten opzichte van de controle de grootste toename van bacteriën plaats. Er bestaat enig verband tussen de hoeveelheid toegevoegde droge stof en de bacterietoename voor elk type apart.
Gegevens over een eventuele toename van bacteriën in de 0-cm lagen bij toevoeging van schimmelsporen zijn er nog niet.
De voedingsbodem waarin de grond wordt uitgezaaid voor de bacterietelling,
blijkt uiterst belangrijk te zijn. Elke bodem is selectief, en we moeten aannemen dat
niet de bacteriepopulatie in zijn geheel verveelvoudigt doch dat het enkele soorten
betreft. Omdat we speciaal in de schimmelminnende bacteriën geïnteresseerd zijn
is er een poging gedaan om een aantrekkelijke voedingsbodem te maken van mycelium, sporenexudaten of sporenhomogenaat. Geen van deze bodems gaf andere
telresultaten dan de wateragar.
Behoud kiemkracht van sporen in de grond
Ook dit onderwerp houdt verband met het eerste. Wanneer de kiemkracht van
schimmelsporen in de grond verdwijnt zullen we aan bacteriële invloed moeten
denken, een invloed die zich bijvoorbeeld kan uiten in een tijdelijke verhoging
van het aantal bacteriën. Het is echter niet zo dat schimmelsporen die kiemkrachtig blijven geen invloed op de bacteriepopulatie hebben.
Uit de eerste proeven met 2 schimmelsoorten in grond uit Hackfort van 0 cm
diepte blijkt dat het aantal kiemkrachtige sporen van Pénicillium nigricans na 2
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weken nog niet verminderd is. Bij Glomerella treedt in 6 dagen een reductie op
van 80%, die na 2 weken istoegenomen tot 99%. In de I-Ocm laag begint de achteruitgang iets eerder dan in de II-O en de III-O cm lagen. In de 10-cm lagen is de
kiemkracht van Pénicillium en Trichoderma na twee weken nog niet verminderd.
De controle in gewassen en gesteriliseerd metselzand gaat echter wel enigszins
achteruit. Glomerella en Fusarium gaan al na 3-7 dagen in aantal achteruit. De
achteruitgang is het sterkst in de III-10 cm laag. De zandcontrole van deze twee
soorten gaat eveneens achteruit.
Voorlopig ziet het er naar uit, dat de twee bodemschimmels in de grond een
uiterst gunstige overlevingskans hebben vergeleken met hun controle in steriel
schoon zand en vergeleken met de twee niet-bodemschimmels.
Kiemremmende bacteriën en actinomyceten
Uit proeven met de 3-laag methode van HERR (zie vorig jaarverslag) bezitten
we een collectie bacteriën en actinomyceten die de kieming van schimmelsporen
remmen. Hieruit zijn geselecteerd bacterie 218, die de kieming van Glomerella
gedeeltelijk en die van Pénicillium nigricans volledig remt, en actinomyceet 227,
die zowel de kieming van Glomerella als van Pénicillium volledig remt. Bacterie
en actinomyceet zijn beide uit de kalkmull geïsoleerd. Zij zijn gezaaid in gesteriliseerde grond van 10 cm diepte uit de kalkmull. Bacterie 218 neemt sterk in aantal
af onder invloed van toegevoegde dode Glomerella-sporen. Ook de aantallen van
de actinomyceet liggen in grond met dode Glomerella-sporen zowel na 3 als na
24 uur lager dan in grond waaraan die niet zijn toegevoegd.

Kiemremming van schimmelsporen: lichte zone's rondom actinomyceet-kolonies geven aan
waar de kieming van Pénicillium nigricans geremd is.

55

Wanneer echter gewassen en steriel zand wordt genomen in plaats van 1-10 cm
grond, dan wordt het aantal actinomyceten in 24 uur tot 20% gereduceerd. Als dit
zand dode Glomerella-sporen bevat, is de reductie beperkt tot 50%. Dit experiment
is niet gedaan met de bacterie.
Deze beide experimenten hebben ongelijke resultaten. Duidelijk is echter dat de
kiemremmende organismen de geremde organismen niet als voedsel gebruiken.

BODEMECOLOGIE

Het onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking gehad op de volgende punten:
Karakterisering van de aantastbaarheid van organische stof
Aansluitend op de oxydatieve bepalingen aan grondmonsters zoals deze in 1965
werden uitgevoerd, is ditjaar getracht het verloop van de oxydatie bij toenemende
sterkte van de oxydans continu na te gaan. Dit zou op zodanige wijze moeten gebeuren, dat niet aan ieder monster een aantal veel tijd vragende afzonderlijke bepalingen bij verschillende concentraties oxydans uitgevoerd moeten worden.
Hiertoe werd een oscillometer ingeschakeld. Het is echter duidelijk geworden, dat
dit apparaat niet geschikt is om snel veranderingen te registreren in verdunde bariet-oplossingen. Bij glazen vaten bleek de invloed van de ionen-uitwisseling met de
glaswand belemmerend te werken. Later bleek, door gebruik te maken van een
geheel uit paraffine bestaand meetvat, dat de grootte en snelheid van de gasbellen
en de circulatiesnelheid van de bariet-oplossing meer bepalend zijn voor de oscillometer-uitslag dan de chemische veranderingen in de oplossing, teweeggebracht
door de opname van koolzuur.
Cellulose-bepalingen
Op verzoek van D R . F. M. MULLER van het IBVL (Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten) hebben wij gezamenlijk strooiselmonsters
genomen in Hackfort om daarop zijn wijze van chemisch onderzoek van compost
en stro toe te passen en te vergelijken met de door ons gevolgde werkwijze bij
bosstrooisel. De uitkomsten van de verschillende werkwijzen vertonen een matige
overeenstemming. Het op te stellen rapport zal als basis kunnen dienen voor een
discussie over de vele tegenstellingen die zich met betrekking tot cellulose-bepalingen in de literatuur voordoen.
Polyfenolen en humus
Het onderzoek aan eikeblad naar de fenolische componenten die mogelijk een
rol kunnen spelen bij de humusvorming, gaat gestaag voort. De invloed van de
groeiplaats op de looistofspiegel is nogmaals nagegaan. In tegenstelling met een eerdere analyse bleken nu wel belangrijke standplaatsverschillen op te treden: zie
tabel 13. De eiken op de armste standplaats voor wat betreft waterhuishouding en
rijkdom aan mineralen, het Otterlose Zand, vertoonden het hoogste gehalte van de
eiken op mor. Het mor-type van Hackfort neemt een tussenpositie in ten opzichte
van het gehalte op de muil-standplaatsen en die op de sterker uitgesproken morplaatsen.
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Tabel 13. Analyse van groen eikeblad uit top van bomen van ongeveer gelijke hoogte.
Gehalte in % oorspronkelijk drooggewicht.

Standplaats

Hackfort I mull
Hackfort II mull
Hackfort III mor
Kemperberg . . .
Otterlose Zand . .

Geëxtraheerd
door 70%
methanol
27.0%
26.5
29.0
29.3
33.2

'Looistoffen' verkregen door:
a. Binding aan b. Neerslaan met
huidpoeder
loodacetaat
6.5%
7.2
7.6
10.1
11.7

6.5%
7.9
9.4
11.1
12.6

V a n I R .H . HOESTRA w e r d e n enige m o n s t e r s o n t v a n g e n van wel en van niet d o o r
a p p e l m o e h e i d g e k e n m e r k t e g r o n d e n . D o o r o n s zal nagegaan w o r d e n of in d e ext r a c t e n verschillen te o n d e r k e n n e n zijn in de fenolische v e r b i n d i n g e n en of deze
eventuele verschillen van invloed k u n n e n zijn o p de wortelgroei.
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AFDELING LANDSCHAPSECOLOGIE
Wat wij onder landschapsecologie verstaan, is omschreven in het verslag over
1963 (p. 31/32) en nader uitgewerkt in het jubileumboek (p. 157 e.V.).
Behalve onderzoekingen op landschapsecologisch gebied zijn in de afdeling
ook die over sociale insekten ondergebracht en een prognose-onderzoek dat eveneens niet in rechtstreekse betrekking tot de landschapsecologie staat. Momenteel
beperkt het onderzoek der afdeling zich Ie tot enkele schadelijke insekten, voornamelijk van loofhout, t.w. de bastaardsatijnvlinder, de plakker en de ringerups, en
2eenkele op groveden levende insekten. Bovendien wordt de rode bosmier onderzocht. In het verleden is veel aandacht besteed aan het probleem van de beschutting in het cultuurland en aan problemen samenhangende met de recreatie (duinonderzoek). Met betrekking tot het vraagstuk van de beschutting komt nog één
project p.m. in het werkprogramma voor.
Tot het onderzoek inzake beschadigers van groveden behoort onder meer het
z.g. prognose-onderzoek. Dit heeft als praktisch doel de prognose van eventuele
schade door de dennebladwesp, Diprion pint. Hiertoe wordt jaarlijks in een aantal
bossen de populatiedichtheid bepaald door middel van faecesvallen. Aan de hand
van een bepaalde norm wordt vervolgens beoordeeld of in de volgende generatie
kans bestaat op schade. De laatste jaren zijn wij tot het inzicht gekomen, dat de
jaarlijkse bepalingen van de faecesval niet alleen van ogenblikkelijk belang zijn,
maar ook van groot theoretisch belang, o.m. wanneer het onderzoek ter verbetering van de prognose zal kunnen worden uitgevoerd op landschapsecologisch
niveau.
REGULATIE DOOR DE VOEDSELPLANT

In het kader van de Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen T N O
(Project IV-4-1 van de Werkgroep) wordt onzerzijds een onderzoek betreffende
regulatie door de voedselplant uitgevoerd. Aangezien het van lange duur is, kan
het van nut zijn onderstaand eens een overzicht te geven van het onderzoek als
geheel.
Aanleiding tot het onderzoek vormden indertijd de gegevens over de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.), in hoofdzaak afkomstig van de waarnemersorganisatie van het Itbon. De genoemde soort bleek in het zuiden des lands
en in de duinstreek van tijd tot tijd hevige plagen te vormen, respectievelijk in de
eiken en in de duindoorn. In midden-Nederland (o.a. de Veluwe) bleken plagen
slechts bij uitzondering voor te komen. Uit de noordelijke provincies werd in
recente tijd geen schade gemeld. Naarmate de plaag in heviger mate optrad, werden
er meer houtsoorten aangetast, en wel min of meer in een vaste volgorde. De hypothese werd gesteld, dat voor deze bewegingen van de populatie(s) de kwaliteit
van het voedsel mede verantwoordelijk zou kunnen zijn, in die zin dat de geschiktheid van het voedsel voor het instandhouden van de populatie van plaats tot plaats
zou kunnen verschillen, en variëren van seizoen tot seizoen, zulks onder invloed
van de wisselende weersomstandigheden. Een onderzoek werd aangevat ten behoeve van de bestrijding van de bastaardsatijnvlinder in het bijzonder en van ons
inzicht in de oorzaken van schommelingen in de populatiedichtheid van fytofage
insekten in het algemeen.
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Zeer diclite populatie van de bastaardsatijnvlinder (liuproctis chrysorrhoea L.),
begin januari 1966 aangetroffen in een haard westelijk van Ileesch (X.Br.).

Winternest op eik van de bastaardsatijnvlinder met enkele jonge rupsen.
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Inleidend onderzoek
In het eerste jaar, 1957, was het onderzoek er op gericht uit te maken, of in ons
land een invloed van het voedsel op de dichtheid van de populatie inderdaad aantoonbaar is, en of deze invloed van plaats kan verschillen. Daartoe werden:
a. nesten met rupsen uitgezet en wekelijks geobserveerd op verschillende houtsoorten, te Otterlo (Veluwe), Arnhem en Heesch (N.-Br.);
b. rupsen gekweekt in kweekkasten op verschillende voedselsoorten (eik, appel
en meidoorn) onder een afdak in de tuin van het laboratorium.
Het feit, dat de rupsen hierbij sommige houtsoorten actief verlieten, op de
Veluwe meer dan in het zuiden (Heesch), en het duidelijke effect van de voedselplant op de grootte van de pop (pop meidoorn > appel > eik), werden opgevat
als een eerste bevestiging van de bovengenoemde hypothese en bij gevolg werd een
invloed van het voedsel op de populatiedynamiek van de bastaardsatijnvlinder
waarschijnlijk geacht.
In 1958 werden, in de plaats van de moeilijk controleerbare uitgezette kolonies,
kweken van bepaalde aantallen dieren in kooien op het laboratorium gebruikt,
met als voedsel blad van meidoorn en eik van verschillende vindplaatsen. Concentratie van de kweken in dezelfde ruimte (afdak in de tuin van het laboratorium)
maakte het voedsel tot de enige variabele. Ook de mortaliteit van de rupsen werd
achterhaalbaar. Materiaal van de top, de zuidzijde en de noordzijde van de kroon
van ieder van de bedoelde vindplaatsen werd in afzonderlijke kweken aan de
rupsen gevoerd.
Uit de resultaten kwamen regionale verschillen in de geschiktheid van het voedsel niet duidelijk tot uitdrukking. Wel bleek een duidelijk verschil te bestaan tussen
het voedsel afkomstig van verschillende delen van de boomkroon. Daarbij was
voedsel van de noord-(=schaduw-)zijde van de kroon duidelijk het minst gunstig
(tabel 14).
Tabel 14. Resultaten van de kweken met de bastaardsatijnvlinder in 1958.
Kweken van40rupsen iederwerden in duplo uitgevoerd. Het getaltussen haakjes= n = het aantal dieren waarop het gemiddelde of het totaal is gebaseerd.
Vindplaats v.h. voedsel
Eik
Heesch
1
Oosterbeek \ Top . .
Otterlo
>
idem Zuid
idem Noord
Eik als geheel . . . .
Meidoorn
Berghem "I
Arnhem
<•Top . .
Harskamp >
idem Zuid
idem Noord .
. . .
Meidoorn als geheel .
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Gemiddeld
popgew. in gr.

Eieren totaal
in 6 weken

25.0%

0,199 (180)

23745 (98)

42.0
56.6

0,149 (139)
0,127 (104)

12306 (81)
4722 (47)

41.2%

0,165 (423)

40773 (226)

32.5%

0,223 (162)

22214 (70)

42.1
48.3

0,223 (139)
0,204 (124)

19676 (67)
16378 (58)

40.9%

ÖJ2Ï7~(425"r

58268 (196)

Gemiddelde
sterfte

Het onderzoek in zijn tegenwoordige vorm
Het onderzoek kreeg in 1959 in hoofdzaak de vorm waarin wij het ook nu nog
uitvoeren. Hierbij is op te merken, dat het aanvankelijk is voortgezet met twee andere beschadigers van de eik, t.w. de plakker (Lymantria dispar L.) en de ringelrups (Malacosoma neustria L.), omdat de brandharen der rupsen van de bastaardsatijnvlinder te veel hinder veroorzaakten. Met deze laatste kon sinds 1962 weer
worden geëxperimenteerd. De laatste jaren was geen materiaal beschikbaar van de
ringelrups.
In 1959 kozen wij nieuwe vindplaatsen voor het voedsel. Het regionale principe
werd gehandhaafd, en verder kozen wij de vindplaatsen naar hun vermoedelijke
vochtigheidstoestand. Het voedsel werd in principe beperkt tot de eik. Deze
vindplaatsen waren: twee boswallen te Eerbeek (G.) op lage zandgrond ('E. Nat' en
'E. Droog'), een boswal te Rozendaal (Veluwezoom) op hoge zandgrond, een wegbeplanting bij Alverna (bij Nijmegen), een houtwal tussen bouwakkers op zandgrond bij Grave en een houtwal op droge zandgrond bij Mill. In de voederperiode
van de rupsen wordt van iedere voedselsoort een monster verzameld en voor chemische analyse gezonden naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Deze analyse omvat droge stof, suikers en ruw eiwit.
Aan de kweken worden bepaald mortaliteit, popgewicht en aantal eieren in het
ovarium. Dit is de experimentele kern van het huidige onderzoek.
Daarnaast volgen wij in het veld, t.w. in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
en Overijssel, deontwikkeling van de populaties van de bastaardsatijnvlinder en de
plakker. Dit gedeelte van het onderzoek ontwikkelde zich logisch uit de tochten
welke toch reeds moesten worden ondernomen voor het verzamelen van materiaal
voor bovengenoemd onderzoek. Hierbij dienen als objecten wegbepalingen en
andere dicht bij de hoofdwegen gelegen eikenaanplantingen. Bij de bastaardsatijnvlinder wordt na de bladval aan de hand van de hectometerpalen genoteerd waar
de concentraties zich bevinden en er worden notities gemaakt over de talrijkheid
van de nesten. Van de plakker tellen wij op een groot aantal plaatsen het aantal
op de stammen aanwezige eierhoopjes. Van de ringelrups voeren wij geen inventarisaties uit, omdat ons hiervoor geen snelle methode bekend is. Grote waarde
wordt gehecht aan het localiseren van kleine populaties in perioden dat geen plagen
optreden. De te Linne (L.) gevonden haard van de bastaardsatijnvlinder schakelden wij in 1964 in als vindplaats van het voedsel voor de kweken.
Van een groot aantal eikenaanplantingen - op plaatsen waar regelmatig plagen
optreden en op plaatsen waar dit niet of in mindere mate het geval is - wordt de
groei van de bomen bepaald door middel van de aanwasboor, met als doel uit te
maken of er een verband bestaat tussen het optreden van plagen en het verloop
van de groei van de bomen.
Er zijn enkele onderzoekingen verricht naar aanleiding van toevallige waarnemingen, o.a. inzake de synchronisatie tussen de ontwikkeling van het eikeblad
en de ringelrupsen.
Enkele voorlopige resultaten
De gegevens van de chemische bladanalyse zijn dit jaar verder uitgewerkt.
Omdat het Bedrijfslaboratorium genoodzaakt was te experimenteren met de suikerbepalingen, stonden er met betrekking tot 1963 aanvankelijk alleen analyses ter
beschikking in alcoholisch extract, terwijl alle andere suikeranalyses werden uit61

gevoerd na extractie met water. Wanneer de gegevens van 1963zullen zijn gecorrigeerd, kan het gehele materiaal verder worden bewerkt. Zolang kunnen de gevonden waarden worden gebruikt als relatieve waarden. In onderstaand overzicht
van enkele voorlopige resultaten zijn de gegevens van 1966nogniet verwerkt.
De gehalten aan droge stof, eiwit en suikers waren in materiaal van de noordzijde van de kroon steeds lager dan in materiaal van de top en van de zuidzijde.
De verschillen tussen de top en de zuidzijde waren doorgaans niet groot. Dit
resultaat suggereert een oorzaak van de invloed van het voedsel in 1958,toen de
kweken op materiaal van de noordzijde (schaduwblad) eeneiproduktie van slechts
één-vijfde te zien gaven vergeleken met die op materiaal van de top (tabel 15).
Tabel 15. Verschillen in de chemische samenstelling van het eikeblad, 1959-1965.
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De onderzochte delen van de boomkroon (Top, Zuid en Noord) zijn verticaal naar afnemend gehalte aan droge stof, suikers en eiwit gerangschikt. Er ontstond, in plaats van
één serie van onderling vergelijkbare getallen, een aantal van zulke series omdat: Ie maar
een deel van de vindplaatsen geregeld kon worden gebruikt (0), 2e van Alverna (A) alleen
de noord- en de zuidzijde konden worden gebruikt, en deze vindplaats een jaar in zijn
geheel overgeslagen moest worden, en 3e Linne (Li) pas in 1964 voor het eerst werd
gebruikt.
0 = de vindplaatsen Eerbeek Droog, Eerbeek Nat, Rozendaal, Grave en Mill.

De reacties van de rupsen op het voedsel laten zich verder illustreren met voorbeelden uit 1959en 1960.De zomer van 1959waszeer droog, die van 1960 meer
normaal. In 1960 vertoonde het blad een lager watergehalte danin 1959 als nawerking van de droogte. In dezomer van 1959werd bij de plakker eenpositieve correlatie gevonden tussen het aantal overlevende rupsen in de kweek en het watergehalte van het blad. In 1960 was dit verband er niet, niettegenstaande het lage
watergehalte van het blad. In 1959was de waterbehoefte van de rupsen blijkbaar
groot, en deze behoefte kon praktisch alleen door het water in het voedsel worden
gedekt. In 1959 zowel als in 1960vertoonde het popgewicht een zwakke positieve
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correlatie met het watergehalte van het voedsel. In 1959 werd - nog steeds bij de
plakker - een negatieve correlatie geconstateerd tussen het aantal overlevende
rupsen in de kweek en het suikergehalte van het blad. In 1960 was deze correlatie
er niet.
Evenals bij de plakker vertoonde in 1959 ook bij de ringelrups het aantal overlevende rupsen in de kweek een positieve correlatie met het watergehalte van het
voedsel en een negatieve correlatie met het suikergehalte. Bij plakker en ringelrups
was in 1959 de reactie van het popgewicht op het eiwitgehalte van het blad onduidelijk.
Bovenstaande relaties tonen de reacties van de rupsen op de kwaliteit van het
voedsel, en bovendien laten zij zien dat de reacties van de rupsen kunnen verschillen, al naar de omstandigheden in het desbetreffende seizoen.
Met betrekking tot de resultaten van de chemische analyse van het voedsel en
van het onderzoek naar de reacties van de rupsen op het voedsel moet worden
opgemerkt dat deze resultaten een steun vormen voor de in de aanvang gestelde
hypothese. Gedurende het onderzoek traden echter geen plagen van betekenis op.
Verwacht mag worden dat het onderzoek duidelijker resultaten zullen kunnen opleveren in perioden waarin plagen van de onderzochte soorten meer algemeen zijn.
Uit het onderzoek inzake de synchronisatie tussen de ontwikkeling van het eikeblad en van de ringelrupsen is gebleken, dat naast de chemische samenstelling
ook de structuur van het blad van belang kan zijn, omdat onder bepaalde omstandigheden jong zacht blad beter werd opgenomen dan volgroeid blad.
Veldonderzoek 1957-1966
Het experimentele onderzoek is opgezet om uiteindelijk te kunnen begrijpen
wat er buiten gebeurt, en om zo mogelijk de situatie hier min of meer te kunnen
beheersen. Het veldonderzoek heeft tot doel onze beperkte kennis van de verschijnselen in het veld uit te breiden, hetgeen vooral van belang is voor de perioden gedurende welke de dieren niet in grote aantallen optreden. Pas wanneer de veldwaarnemingen en de resultaten van het experiment met elkaar in harmonie zijn,
mag worden aangenomen dat een deugdelijk inzicht in de verschijnselen buiten zal
zijn verkregen.
Bij develdwaarnemingen inzake de bastaardsatijnvlinder isgebleken, dat ondanks
het feit dat er gedurende het onderzoek geen sprake was van grote plagen, er toch
op enkele plaatsen populaties met grote dichtheid aanwezig waren, waarvan sommige lokaal kaalvraat aan de eiken veroorzaakten. Zulke haarden zijn aanwezig te
Echt en Linne in Limburg, bij Son ten noorden van Eindhoven en in de buurt
van Roosendaal in Noord-Brabant. Op verschillende andere plaatsen werden
populaties met geringere dichtheid geconstateerd. De genoemde haarden vertoonden vanjaar op jaar duidelijke fluctuaties: verschillen in de talrijkheid van de nesten en kleine verschuivingen in de plaats van de concentraties. Een oude haard ten
westen van Heesch (N.-Br.) was jarenlang slechts door een geringe populatie
vertegenwoordigd, maar heeft zich gedurende 1966 weer massaal vermeerderd.
Het genoemde haardje bij Eindhoven was gedurende enige jaren geconcentreerd
in een aantal slecht groeiende Amerikaanse eiken van een wegbeplanting. De aangrenzende, beter groeiende Amerikaanse eiken waren toen niet of zo goed als niet
aangetast. Steekproefsgewijs heeft de Stichting voor Bodemkartering vastgesteld
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dat een verschil in de vruchtbaarheid van de grond hoogstwaarschijnlijk oorzaak
was van het verschil in de groei van de bomen. Ook in Echt bleek de grond in ed
haard minder goed dan daarbuiten, echter zonder dat in die haard sprake was van
slechte grond voor eiken. In de herfst van 1966 was in het haardje bij Eindhoven
bijna geen nest meer te vinden. De waarnemingen van de Stichting voor Bodemkartering hadden, zoals reeds vermeld, steekproefsgewijs plaats, en gedurende
slechts één dag. Het zal noodzakelijk zijn dit onderzoek meer systematisch uit te
voeren en het uit te breiden tot andere objecten.
De plakker was steeds aanzienlijk minder talrijk dan de bastaardsatijnvlinder.
Gedurende de periode van het onderzoek kon van een massaal optreden slechts
worden gesproken in 1961 bij Etten (N.-Br.). Enige tijd is deze populatie vervolgens geconcentreerd geweest op één kleine eik. Nog later was de grootste concentratie te vinden op een groep aan de eiken grenzende berken. In het najaar van 1966
waren de berken, voorzover nog aanwezig, echter praktisch weer vrij van plakkers.
Een weinig volkrijke populatie was aanwezig op de eiken.
Zoals reeds vermeld, wordt bij het veldwerk in ruime mate gebruik gemaakt van
de eiken langs de wegen. Dit maakt snel werken mogelijk. Het nadeel is, dat veel
bomen in de laatstejaren moesten worden geveld voor wegverbreding, terwijl nog
aanwezige bomen over grote afstanden als kaprijp zijn te beschouwen. In verband
hiermee streven wij er naar jongere aanplantingen langs reeds verbeterde weggedeelten in het onderzoek te betrekken, teneinde de continuïteit van het onderzoek
te verzekeren. Dat dit onderzoek niet anders dan van zeer lange duur kan zijn,
wordt duidelijk wanneer men zich realiseert dat de verschijnselen welke het tot
onderwerp heeft, zich over zeer lange perioden uitstrekken.
ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE PROGNOSE VAN D I P R I O N PINI

Doel van dit in 1954 aangevangen onderzoek is steeds geweest: 'het vinden van
een methode om inlichtingen te verkrijgen over de te verwachten dennebladwespvreterij in de bossen, zodanig dat een oordeel zal zijn te vellen over de noodzaak
van een bestrijding'. Dit onderzoek heeft geleid tot het tweemaaljaarlijks uitvoeren
van een bepaling van de populatiedichtheid door middel van faecesvallen in verschillende bossen op de Veluwe en in Overijssel, en tot een norm met betrekking
tot de populatiedichtheid waarboven een bestrijding economisch verantwoord is.
Met een zekere mate van trefzekerheid kon worden gewaarschuwd wanneer in
een volgende generatie overschrijding van deze kritische dichtheid van de populatie
dreigde.
Daar bedoelde norm o.a. arbeidslonen, houtprijzen e.d. incalculeert, is hij sterk
afhankelijk van de economische situatie in den lande en behoeft hij daarom van
tijd tot tijd herberekening. Dit zal, als voorheen, worden gedaan door D R . IR. J.
LUITJES, thans werkzaam aan het Bosbouwproefstation te Wageningen.
Met betrekking tot de voorspelling van te verwachten schade op grond van de
populatiedichtheid van de voorlaatste generatie waren wij tot het inzicht gekomen,
dat de zekerheid zou zijn te vergroten door een onderzoek uit te voeren naar de
invloed van het voedsel op de bewegingen van de populaties, op landschapsecologische grondslag. Ook voor dit onderzoek zijn de jaarlijkse faecestellingen
onontbeerlijk. Door de lage populatiedichtheid van Diprion spp. van het ogenblik,
waardoor duidelijke haarden niet in het oog springen, heeft het geen zin thans
reeds het onderzoek in genoemde richting te intensiveren.
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Haardje van de bastaardsatijnvlinder
bij Eindhoven met geringe populatiedichtheid. Respectievelijk winter- en
zomeraspect.
Boom X is de/elfde als boom X X.
Op de onderste foto is het eikeblad
weggevreten in de buurt van de nesten.

Met betrekking tot de resultaten van defaecestellingen van 1966 iste vermelden
dat in de voorzomer per etmaal maximaal 50 excrementen per m 2 werden opgevangen. Dein de herfst verzamelde gegevens zijn nogniet alle uitgewerkt. Desondanks kan worden gezegd, dat zij opeen lichte stijging van de populatiedichtheid
ten opzichte van 1965 schijnen tewijzen. Alarmerend isdesituatie daarmee echter
allerminst.
INVLOED VAN BEMESTING OP BOSBESCHADIGERS

Naast debemonstering van deafdalende larven van Bupalus piniarius en Diprion
spp. inhetbemestingsproefveld te Oldebroek werden kweekproeven met Bupalus,
Panolis flammea en Diprion pint uitgevoerd optakken uitdeverschillende veldjes,
in eeninsectarium indetuin vanhetlaboratorium. Deresultaten hiervan voor de
twee eerstgenoemde soorten zijn samengevat in tabel 16.De gegevens van de dennebladwesp zijn nog in bewerking.
Tabel 16. Resultaten vankweekproeven meteentweetal beschadigers vandegroveden op
materiaal uit het bemestingsproefveld te Oldebroek.
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Bupalus piniarius
gem. popgewicht $ in mg
gem. popgewicht <? in mg
larvale sterfte in % . . .

189
129
57

186
127
49

191
130
50

183
126
57

186
129
51

189
127
55

Panolis flammea
gem. popgewicht $ in mg
gem. popgewicht <? in mg
larvale sterfte in % . . .

309
298
58

287
286
70

298
296
62

298
288
66

299
292
68

297
292
60

Wat hetpopgewicht betreft isbijBupalus alleen heteffect van de fosfaatbemesting significant, enbijPanolis alleen deinvloed van de stikstofbemesting.
De verschillen inlarvale sterfte zijn bijgeen van beide soorten significant. Inde
Bupalus-kweek isdesterfte invergelijking metdiein proeven in vorige jaren uitzonderlijk hoog geweest. Zijtrad vooral oponder de jonge rupsjes. Een verklaring
hiervoor ontbreekt. Ookde hoge mortaliteit in de Pawo/w-kweek hadvooralbetrekking opdepasuitgekomen larven. Zijbleek verband te houden metde mate
van ontwikkeling vandeuitlopende knoppen diealsvoedsel werden aangeboden.
Er waren grote verschillen in deknopontwikkeling vanboom totboom. Eenverband tussen knopontwikkeling en bemesting liet zich niet constateren.
De resultaten vande analyses op stikstof- en suikergehalte van naaldmonsters,
die parallel aan dekweekproef werden genomen, zijn nog niet bekend. Deze analyses worden verricht door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
In de aantallen afdalende dennespanrupsen waren geen verschillen tengevolge
van de bemesting aantoonbaar. De gemiddelde dichtheid, over het gehele proefveld berekend, wasin vergelijking tot het vorige jaar toegenomen (1965: 1.0 afdaler per m 2 ; 1966: 2.7afdaler per m 2 ), integenstelling tothet populatieverloop in
het proefbos van PROF. K L O M P op de Hoge Veluwe.
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De resultaten van ditjaar zijn in overeenstemming met die van het eigen onderzoek in voorgaande jaren. Zij laten zien dat, zo er al sprake is van een bemestingsinvloed op de ontwikkeling, deze eerder positief is voor de groei van de onderzochte soorten dan negatief. Dit istegengesteld aan de resultaten van het onderzoek
in Duitsland, o.a. dat van SCHWENKE, naar aanleiding waarvan ons onderzoek indertijd werd ter hand genomen. Ook uit ander onderzoek is intussen gebleken dat
een ongunstige invloed, vrijwel onmiddellijk na de bemesting, op de ontwikkeling
van bladvretende insekten geen algemene regel is. SCHINDLER EN BAULE (Allg.
Forstzeitschr. 1964, 19: 534) bijvoorbeeld konden pas in het vijfde jaar na de
bemesting een reductie van de aantasting door de dennelotrups constateren, en
GERIG vermeldt in een recent artikel (Z. angew. Ent. 1966, 58: 139) een positief
effect van een bemesting van lariks met stikstof, fosfaat en kali op de groei van
Zeiraphera griseana.
Het is de bedoeling de bemonstering in het proefveld nog enige jaren voort te
zetten, mede in verband met de interessante vergelijkingsmogelijkheid met het
populatieverloop van de dennespanner op de Hoge Veluwe.
D E RODE BOSMIER

In voorgaande jaarverslagen is herhaaldelijk sprake geweest van een 'tolerante
fase', een ieder voorjaar terugkerende periode waarin werksters van de rode bosmier Formica polyctena verdraagzaam zijn ten opzichte van koninginnen van dezelfde soort, maar uit andere kolonies of uit laboratoriumnesten. In de eerste
jaren leek het, alsof vrijwel alle nesten deze verdraagzaamheid vertoonden. Dit hield
in, dat wanneer koninginnen werden toegevoegd aan nesten zonder dat deze vooraf
op hun verdraagzaamheid waren getoetst, de kans van slagen zeer groot was. De
kunstmatige 'bemiering' van bossen werd hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.
Later bleek echter het percentage nesten met een duidelijke tolerante fase
geringer te zijn dan eerst. Het werd nu wel gewenst de nesten vooraf op hun
verdraagzaamheid te toetsen, anders zou een te groot aantal koninginnen, die
immers in de voorgaande zomer gevangen en daarna 8-10 maanden in het laboratorium verzorgd moeten worden, verloren gaan. Dit toetsen is echter vrij bewerkelijk en daardoor een ongewenste complicatie. Nog weer later rees het vermoeden,
dat de tolerante fase vooral optrad, en ook duidelijker uitgesproken was, bij nesten
die in de voorgaande zomer waren gesticht, d.w.z. nog geen jaar oud waren. Bij
oudere nesten zou het verschijnsel minder frequent en minder duidelijk optreden.
De gegevens waren destijds niet voldoende om dit vermoeden te bevestigen of te
ontkennen, maar sindsdien zijn ieder jaar enige vergelijkende proeven genomen
op nesten in hun eerste jaar en op andere nesten. De geaccumuleerde uitkomsten
laten thans de volgende conclusies toe:
1. Van de eerstejaarsnesten waren er gemiddeld 8 op de 10 tolerant ( n = totaal
aantal getoetste n e s t e n = 35).
2. Van de oudere nesten waren er in de periode 1950 t/m 1955 gemiddeld 7 à 8 op
de 10 tolerant ( n = 50).
3. Van de oudere nesten waren er in de periode 1956 t/m 1966 gemiddeld 3 à 4
op de 10 tolerant ( n = 28).
De oorzaken van het verschil tussen 2 en 3 zijn nog duister. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat in de eerste periode de nesten voor het merendeel
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Cocons en imagines van Atemeles pubicollis uit een nest van Formica polyctena.

kleiner waren dan in de tweede (voor de koloniestichting werden in de eerste periode minder mieren gebruikt dan later).
De verhouding 8 op 10 voor de eerstejaarsnesten geldt voor beide perioden en
lijkt dus zeer betrouwbaar. We kunnen daarom zeggen, dat wanneer aan eerstejaarsnesten in de tolerante fase koninginnen worden toegevoegd, zonder dat de
tolerantie daarvan eerst is onderzocht, de kans van slagen 8 op 10 is, of het risico
van mislukking 2 op 10. Aanvaardt men dit risico, dan kan het tijdrovende tolerantie-onderzoek achterwege blijven. Wellicht zal dit risico door bepaalde maatregelen
nog iets verminderd kunnen worden.
Het in het verslag over 1965 genoemde onderzoek naar de levenskansen van op
verschillende wijzen gemerkte koninginnen is nog niet afgesloten. De uitkomsten
der afzonderlijke proeven lopen nogal uiteen. Uit de gemiddelden is, echter met het
nodige voorbehoud, te concluderen dat de door ons toegepaste techniek deze
levenskansen in dezelfde mate vermindert als de door anderen, in Duitsland, gebruikte techniek (ringen). Indien deze voorlopige conclusie wordt bewaarheid,
zullen de met de beide technieken verkregen resultaten met elkaar vergeleken
mogen worden.
De waarnemingen met betrekking tot de regulatie van de populatiedichtheid
van F. polyctena werden voortgezet. Daarbij kon o.a. worden vastgesteld, dat een
middelgroot nest meer, waarschijnlijk zelfs aanzienlijk meer, dan 1400 exemplaren
van Atemeles pubicollis kan bevatten. Algemeen wordt aangenomen, dat dit
kevertje verantwoordelijk is voor het ontstaan van ziekelijke afwijkingen bij de
werksters (de z.g. pseudogynen) en dat de larven zich voeden met het jonge mierebroed. Of zij inderdaad een rol spelen bij het te gronde gaan van bepaalde kolonies,
en, zo ja, welke, is echter nog geenszins duidelijk.
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BESCHUTTINGSONDERZOEK

In het jaarverslag 1963 is medegedeeld dat een samenvatting door de desbetreffende werkgroep van het onderzoek in het proefterrein onder Lottum in de gemeente Grubbenvorst in voorbereiding was. Dit werk is thans zo ver gevorderd
dat publikatie van het verslag in de loop van 1967 kan worden tegemoetgezien.
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SUMMARY
A N N U A L R E P O R T O F T H E I N S T I T U T E FOR
B I O L O G I C A L F I E L D RESEARCH (ITBON)

PESTS

Injurious birds
Research remained concentrated on starlings and sparrows, and on the problem
of bird strikes on Schiphol Airport. The use of the distress call of starlings is used
to repel the birds from orchards, but success appeared to be small. Preliminary
research showed that the effect can be considerably improved by adjusting the
application to the behaviour of the birds and by using good apparatus. The results
of some experiments on disturbing roosting sites would seem promising for chasing
starlings from fruit-growing areas.
Periodic observations on the effect of large scale poisoning of sparrows were
started, both on the direct effect and on the long term result.
The watervole (Arvicola terrestris L.)
In Limburg the watervole has virtually disappeared, presumably as a result of
two successive wet summers. Therefore research has been stopped for the time
being.
Side effects of chemical control on game
Indications of an abnormally high mortality in birds and disturbingly high
residu levels made it necessary to begin research into the degree of contamination
in birds and game.
Observations on high bird mortality shortly after rye treated with pesticides had
been sown, and analyses of the dieldrin, heptachlorine-epoxide and D D E content
of the liver of birds shot or found dead, made it almost certain that there is a causal
relation between sowing and heavy bird mortality, particularly of wood pigeons
and pheasants (tables 1and 2). Also in buzzards that were found dead high residues
of chlorinated hydrocarbons were found, supposedly because these birds often
feed on dead or dying wood pigeons.
Insect pests
The area infested by the satin moth (Leucoma Salicis L.) seems to increase.
The extension of outbreak centres is being followed.
Research on the influence of radiating light on population changes of the large
poplar borer (Saperda carcharias L.) is being continued. Studies will be made on
the biology of this insect.
The dispersion and the biology of the pine timber beetle (Gnathotrichus materiarius FITCH) is being studied. This insect was imported in Europe around 1930,
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but only in 1965 it was found in the Netherlands in a number of localities in central Holland.
T h e population level of the heather beetle (Lochmaea suturalis THOMS.) in 1965
was so low that research was discontinued in 1966. In the course of the year,
however, a number of reports were received about local infestations.
Research into the influence of a new method of felling and thinning in woods on
the population level of some bark beetles showed that their numbers increased in
correlation with the amount of not barked timber that was left in the wood. However, it isnot yet clear whether the economically acceptable level was exceeded or not.

GAME BIOLOGY

Red deer
After the feeding experiments with grasses in game pastures, experiments on
heather fertilized with superphosphate, potassium sulphate and 'magnesamon' were
made. T h e experimental plots, which were one ha in size, were divided into four
strips. In May strip one received 50 kg, 25 kg, and 31.25 kg. Strips two, three
and four received twice, three times and four times these quantities respectively.
T h e result was a luxuriant growth increasing parallel with the quantities of
fertilizer, and abundant flowering, which was belated by some weeks. The deer
preferred the strongly fertilized heather.
Roe deer
In order to investigate whether fraying roe deer prefer certain species of tree,
forest plantations with a mixture of species were planted. If it should appear that
roe deer prefer some economically unimportant tree species, the result of this
experiment would be positive.
Moufflon
Investigations into the biology of the moufflon began. Stomach contents of shot
specimens were analysed. The age of the animals was determined from the incisors.
Seal
In the Waddensea the common seal (Phoca vitulina) remained about constant
in numbers at an estimated 1450 specimens. T h e number of young was greater
than in previous years. In the Delta area the population decreased slightly, to
about 325 specimens. This was a consequence of the Delta works, as a result of
which a shoal,important to the animals was lost. T h e grey seal (Halichoerus grypus)
was observed three times. One report related to the first observation of this seal in
the inlets of Zealand.
Small carnivores
Density assessments were continued. Ermines and weasels caught or shot were
sent on to Amsterdam University for determination of their age.
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Pheasant
Last year we got the impression that in a dune area the numerical regulation of
the pheasant population takes place in summer. For comparison, this year observations were made in a new polder with a relatively high density of pheasants. In
the polder area the average weight of the birds shot appeared to be considerably
higher and also the size of the broods was greater.
Waterfowl
A total number of 4265 recoveries of teal (Anas crecca) were analysed in order
to calculate the percentage of mortality. The result was not satisfactory because in
too many cases age and sex of the ringed birds were not reported. Consequently
plans were made to carry out a new ringing program in two State decoys, one in the
north, and the other one in the southern part of the country.
Game diseases
This year research into possible ways of preventing the spread of rabies to our
country began. Trapping methods of foxes were investigated and the behaviour of
the fox is being studied.
In summer and fall many hares succumbed to pseudotuberculosis,' and also
Graphidium strigosum occurred much more frequently than in previous years.

POPULATION DYNAMICS

Population dynamics of Bupalus piniarius
1966 was very unfavourable for the populations of Bupalus piniarius in the
Plijmen (Hoge Veluwe). The situation was very abnormal. Parasitism by the
hymenopterous parasite Poecilostictus cothurnatus was unexpectedly high, being
more than 60%.This brought the total pupal mortality by parasites in May up to
over 80%. Consequently the density of the adult Geometrids sank to an extremely
low value. The Geometrids behaved abnormally in yet another way. Because of
the low larval density in 1965 one would have expected a small retardation in
growth in 1966, and consequently a high reproduction. However, the larvae remained small and reproduction did not reach the expected level. Probably meteorological factors were responsible.
T h e research into the mortality factors was extended. It was determined which
of the several potential predators accepted Bupalus as prey. Their density was
determined, and by means ofthe serological method we investigated which specimens had eaten Bupalus.
Extensive research was carried out on the function of the density-dependent
growth. The points to consider were, firstly the difference in migration potential
between light and heavy adults in relation to the load on their wings, and secondly
the importance of the contact between the caterpillars as a stimulus to their dispersion. T h e retardation in growth resulting from contact should then be considered a side-effect of which the disadvantage was smaller than the advantage of
dispersion. Both types of research produced little result, so far.
Studies on the yellow-green dimorphism were continued. In 1966 a homozy72

gous yellow form was bred. Prédation experiments were carried out with coal
tits (Parus aterj because this species more than great tits (Parus major) hunts
on pine twigs. The results agree with last year's experiments with great tits. The
latter showed that yellow caterpillars run a considerably greater risk than green
ones. Prédation experiments were also made with wasps (Paravespula vulgaris).
Wasps appeared to have a significant preference for green, both when whole caterpillars or their juice were offered.
Population dynamics of hares
In 1966 research on the population dynamics of hares (Lepus lepus) was begun.
Only introductory work was done.
SOIL BIOLOGY

Meerdink
The annual report of the Soil Biology Department begins with a survey of the
first results from the experimental forest 't Meerdink, where during the coming
years the production and decomposition of organic matter will be studied in the
framework of the International Biological Programme.
The Soil Survey Institute at Wageningen made a detailed soil map of the forest:
on boulder clay at depths varying from 40-120 cm very fine to moderately fine
sand occur. The average highest groundwater table varies from 0-40 cm, with the
exception of some parts, mainly at the edges of the wood, where the water table is
lower. In the lowest parts a peaty profile has developed.
With the help of the Wageningen Institute for Forest Research three experimental plots of 0.25 ha were chosen where the vegetation of oak (Quercus petraea),
beech (Fagus silvatica), bracken (Pteridium aquilinum) and bramble (Rubus sp.)
will be studied in detail. The diameters of the 130 years old oaks - by far the most
common tree species in the wood - vary between 30 and 60 cm and their heights
between 25 and 30 m. According to a Danish yield table the forest is of good
quality. In cylindrical soil samples the amount of roots was determined (table 5)
and compared with the root mass of identical samples taken in a forest on dry
sandy soil. In comparison with the latter, the root mass in the Meerdink forest
appears to be very small.
Leaf litter was measured in trays of | square meter both during and immediately
after the fall of the leaves. T h e total amount varied between 220 and 260 g/m 2 .
From the damage to the fallen leaves the loss by foliage feeders was estimated to
be 11 and 27% of the net leaf-production in two of the experimental plots (table 6).
The soil fauna was preliminarily studied by several complementary sampling techniques. It seems to be rather varied; several important groups like earthworms and
molluscs were scarce. Some species new to the fauna of the Netherlands were
reported.
After preliminary observations the plots in which mycelium growths and cellulolytic activity will be measured, were chosen.
Soil fauna
In the section Soil fauna the results of the continued feeding experiments with
Glomeris marginata in the field and in the laboratory are compared with those of
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the previous year. It is tentatively stated that growth efficiency (proportional to
the ratio increase in body weight/weight of excrement) is about twice as great
at a constant temperature of 15° C as at natural fluctuating temperatures (table 7).
The enzymatic attack of the organic nitrogen complex in components of hazel
litter was studied in vivo by feeding experiments with the millipedes Glomeris
marginata and Chromatoiulus projectus, and in vitro with extracts of the intestinal
tubes of these millipedes. In Glomeris the ratio of nitrogen compounds soluble in
trichloroacetic acid or in tungstic acid to total nitrogen increased from 6% in
food to 12% in faeces, and in Chromatoiulus even from 5% to 18% (fig. 3). In
relation to this difference between Glomeris and Chromatoiulus it may be noted that
a. Chromatoiulus showed a higher proteolytic activity as to haemoglobin and
casein than Glomeris.
b. Litter consumption by Chromatoiulus is smaller than litter consumption by
Glomeris, possibly resulting in a slower foodflow through the intestines.
c. The intestines have a greater length and a smaller diameter in Chromatoiulus,
and so the enzymes work better.
Attempts to attack the nitrogen complex in leaves by extracts of intestines of
the mentioned millipedes were not successful. These extracts caused some
disintegration of this complex in ground leaves incubated during several days,
but the greater part of the disintegration also occurred without enzymes being
added. T h e question arises whether disintegration was caused by autolysis of
micro-organisms or by increased activity of micro-organisms on the nitrogen
complex. Homogenated pénicillium mycelium mixed with Glomeris enzymes
shows a disintegration of the nitrogen complex, but half of this had to be attributed
to autolysis. One wonders to what extent autolysis of micro-organisms occurs in
the millipede's intestines.
The study of fluctuations of the earthworm populations in four apple orchards
will be continued with a lower frequency of sampling ( 6 x per year). Periodic
estimates of cocoon production will be made for a better interpretation of the
fluctuations. In experiments with a varying amount of percolating water the density effect on reproduction was relatively greater at the smaller amount of percolating water (table 8).
Copper oxychloride in concentrations higher than 80 ppm decreases the production of cocoons (table 9). In the field such a decrease is already apparent at lower
concentrations. This might be caused by other influences operating in the field on
the production of cocoons, or by a smaller viability of the cocoons produced in
contaminated soil. The study of this aspect is to be continued.
Inoculation experiments with Allolobophora caliginosa and A. chlorotica demonstrated a rather high dispersal rate, especially in the first species. For studying the
effect of earthworm activity on plant growth during a period of several years new
experiments, with the controls at greater distances, have started. T h e influence of
an Allolobophora calignosa population on the growth and yield of apple and pear
trees, and the influence on the decomposition of their leaves as well, will be compared with those of a mixed population of Allolobophora caliginosa and Lumbricus
terrestris.
74

Bacteriology
Bacteria isolated in 1964 from three different soil types in the oak forest at
Hackfort were analysed by means of LOCHHEAD'S method, and the results were
compared with those of the analysis of isolates made in 1963. Bacteria from the
different soil types appear to have different food requirements. In the richest
environment (mull rich in lime) it was shown that few bacteria will grow on the
most simple medium, while many more will grow in a more complex medium. In
the poorest environment (mor) the bacteria will grow on the poorest medium or
on the poorest medium with amino acids. In acid mull the results are more or less
intermediate (fig. 5). LOCHHEAD'S criteria are applied in table 10.
As to their morphological characters the bacteria isolated from the three soil
types show differences: in mull rich in lime, Arthrobacters and coryneformous
bacteria are more abundant than in acid mull and mor; rods predominate in the
mor type; acid mull again is intermediate (table 11).
Physiological differences are given in table 12. Disintegration of casein is highest
in mull rich in lime, and lowest in mor. The oxydase reaction according to KOVACS
is strongest in mor, which is possibly related to the greater abundance of rods in
this soil type.
Mycology
LINGAPPA AND LOCHWOOD'S (1964) statement that adding fungus spores stimulates respiration of bacteria was only partly confirmed in our experiments. When
an increase was found it was much smaller than the increase they recorded. This
difference may be caused by the fact that L. &L. used soil from arable land which
generally has a less stable population of micro-organisms than the forest soils
used in our experiments. Moreover, their old soil samples had to be remoistened
before use, which usually results in a violent reaction of the micro-organisms,
whereas in our case fresh soil samples were used. There were indications that soil
fungi differ from non-soil fungi in their influence on bacterial respiration.
The measurements of the increase in bacterial numbers in soil caused by adding fungus spores greatly depend on the nature of the nutrient medium on which
the bacteria are counted: on soil extract medium the number of bacteria was increased 5fold, on sodium albuminate agar 4 fold and on water agar only 2 fold. It
is likely that specific groups of soil bacteria increase more strongly than bacteria
with less specific requirements. However, hitherto media made from mycelium or
spores did not give better results than water agar.
The germinating capacity of fungus spores may be affected by soil bacteria.
Two species of soil fungi maintained their viability in forest soil, but their germinating capacity was reduced in sterilized sand. The viability of non-soil fungi (2
species) was reduced both in forest soil and in sterile sand.
In experiments with a bacterium and an actinomycete which both reduce germination of fungus spores, it was evident that this influence was not caused by the
feeding of these organisms on fungi. Actually, adding fungus spores reduces the
numbers of the bacterium and of the actinomycete.
Soil ecology
Attempts to improve and speed up the oxydative analyses of soil samples by
introducing an oscillometer, were unsuccessful. Chemical changes influenced the
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oscillometer less than did accidental circumstances such as the development of
gas-bubbles and the circulation speed of the barite solution.
The investigations on the possible role of phenolic components in the humification process are being continued. Oak leaves from sites very poor as to water
and minerals (the Otterlo Sand) had the highest tannin contents (table 13).
LANDSCAPE ECOLOGY

Regulation through the host plant
This long-term research might be summarized as follows.
It was begun on account of old data on the Brown Tail Moth (Euproctis chrysorrhoea L.). This species often occurred in outbreak numbers in the dune area
and in the southern part of the country. In the centre of the country (for instance
'the Veluwe') outbreaks were only exceptional. With the increase of the infestation more wood species were infested. This led to the hypothesis that the suitability of the food might vary from one locality to another, and also from one year to
another.
In the first year of investigation (1957) a confirmation of this hypothesis was
found in the fact that the caterpillars actively left some wood species, on the Veluwe more so than in the south, and also in the distinct influence of the plant species on the size of the pupa. Pupae on hawthorn were larger than those on apple
and the latter were larger than those on oak. Because inplanted colonies put out
in the field, could not easily be standardized and chequed, fixed numbers of caterpillars were reared in cages in the laboratory.They were given foliage of hawthorn
and oak both from different localities and from different parts of the tree (top,
southside, northside). Clear regional differences were not found. However, food
from the northside of the tree clearly was less satisfactory than food from the top
or the southside (table 14).
In the main, at present research is carried out in the same way aswhen it started
in 1959.We chose new localities for the food in various parts of the country, and
restricted ourselves to oak, growing on soils with various moisture conditions.
During the feeding period of the caterpillars, samples for chemical leaf-analyses of
each kind of food were collected. T h e samples were examined for dry matter,
sugars and proteins. In the cultures mortality, pupal weight and number of eggs in
the ovarium were determined. In 1959 and 1960 we worked on the Gypsy Moth
(Lymantria dispar L.) and the Lacky Moth (Malacosoma neustria L.), because the
stinging hairs of the Euproctis caterpillars caused too much trouble. Since 1962,
however, we work on the Brown Tail Moth and the other species.
According to table 15 the percentages of dry matter and of protein and sugars in
samples from the north side of the canopy were always lower than in material from
the top and from the southside.
Examples from 1959 and 1960 show the reactions of caterpillars to the food.
In 1960 the foliage was drier than in 1959, as a result of the draught of the latter
year. In the summer of 1959 in the Gypsy Moth positive correlation was found
between number of surviving caterpillars in the cultures and the water-content of
the leaves. Notwithstanding the low water-content of the leaves, no such correlation
occurred in 1960. In 1959 as well as in 1960 pupal weight was correlated weekly
with water-content of the food. In 1959, in Lymantria, a negative correlation was
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observed between the number of surviving caterpillars in the cultures and the
sugar-content intheleaves.Also in theLacky Moth in 1959 the number of surviving
caterpillars in the cultures was positively correlated with the water-content and
negatively with the sugar-content.
Both the chemical analyses and the reaction of the caterpillars on the food
support the hypothesis. One may reasonably expect that this research will give
more clear results in periods during which outbreaks of the investigated species
are more common than in the past period.
Besides this experimental research the development of populations of the Brown
Tail Moth and of the Gypsy Moth were studied in four provinces. Of the first
mentioned species we determined the places where they were concentrated, and
we made judgments of the numerousness of the nests. Of the second species we
counted in a large number of places the egg-clusters deposited on the trunks.
Great value was given to the tracing of small populations in periods during which
no outbreaks occur. In the case of the Brown Tail Moth it appeared that even
though large outbreaks during the period of research did not occur, in some
localities populations of great density were present, which sometimes defoliated
the oaks. From one year to another distinct differences in the numbers of
nests could be observed and small shifts in the localities of the concentrations
occurred. Always the Gypsy Moth was less numerous than the Brown Tail Moth.
Prognosis of Diprion pini
We have come to the conclusion that the reliability of a forecast on the damage
to be expected will be increased by landscape-ecological research on the influence
of nutrition. At present the low population density of Diprion spp. precludes such
research. In the early summer of 1966 a maximum of 50 excrements per meter 2
was collected.
Influence of applying fertilizers onforest pests
Larvae of Bupalus piniarius and Diprion spp. descending from the trees were
sampled in the experimental field on fertilizing at Oldenbroek. Besides, Bupalus,
Panolis flammea and Diprion pini were reared in the insectary on branches from
the various plots. As in preceding years the results show, that, if there is any influence of fertilizing on development at all, this influence is positive rather than
negative on the growth of the species examined. We have in mind to continue
sampling at the experimental field for some years, also because of the interesting
possibilities for comparison with the population-curve of Bupalus on the Hoge
Veluwe.
Red forest-ant
For several years attention has been given to the so-called tolerant period, i.e.,
a period in each spring during which workers of the red forest ant (Formica polyctena) are tolerant to queens of their own species but originating from other colonies
or from laboratory nests. The accumulated data on the tolerant period permit
the following conclusions:
1. On an average 8 out of 10 of the first years colonies were tolerant ( n = total
number of colonies investigated^ 35).
TTT

2. Of the older colonies on an average 7-8 out of 10were tolerant ( n = 50) during
the period from 1950-1955.
3. During the period from 1956-1966 of the older colonies on an average 3-4 out
of 10 were tolerant ( n = 28).
T h e results of the various experiments mentioned in the annual report of 1965
on the life-expectancy of queens marked in various ways vary somewhat.
During the observations on the regulation of the population density of F. polyctena itwas observed that a medium sized colony may contain more, probably even
considerably more, than 1400 specimens of Atemeles pubicollis, a beetle which
probably is noxious to the ants.
Research on windbreaks
Publication of the report on the research on windbreaks in the experimental area
near Lottum in the municipality of Grubbenvorst may be expected in the course
of 1967.
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