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ONTWIKKELING DER WERKZAAMHEDEN
Het werk van het Instituut is in vergelijking met 1960 in hoofdzaak gelijk
gebleven. Uit de hierna volgende verslagen is op te maken in hoeverre het onderzoek ons inzicht heeft verruimd dan wel tot resultaten heeft geleid die voor toepassing in aanmerking komen.
Een deel van de werkzaamheden wordt verricht in samenwerking met andere
instituten en laboratoria. Middel tot het bevorderen hiervan is onder meer het
verenigen van onderzoekers van verschillende instellingen in werkgroepen of
contactcommissies. Ons Instituut is thans vertegenwoordigd in de volgende:
de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen, de Werkgroep Veenaarde met
de subcommissie Zwartveenonderzoek, de Contactcommissie Biologische Bodemverbetering, en binnen afzienbare tijd ook in een nog te vormen werkgroep.
In de praktijk worden de begrippen werkgroep en contactcommissie niet scherp
onderscheiden. In het algemeen gaat een werkgroep, naar dit woord trouwens
aanduidt, in het streven tot samenwerking verder dan een contactcommissie. Die
voor Harmonische Bestrijding deed dit door de werkplannen van de vertegenwoordigde instellingen onder haar eigen projecten op te nemen en, toen aldus
hiaten in het onderzoek aan het licht kwamen, zelf werkplannen op te stellen voor
aanvullende objecten. Nadat T N O zulks mogelijk had gemaakt, hebben de samenwerkende instellingen zich belast met de uitvoering van de geprojecteerde onderzoekingen. Tenslotte zijn de resultaten over 1960 verwerkt tot een apart, ook voor
niet-vakgenoten begrijpelijk jaarverslag, dat opgenomen werd in TNO-Nieuws.
De oprichting van de genoemde organen is voor het onderzoek van ons Instituut
van bijzonder groot belang gebleken. Doordat onze en andere onderzoekers, die
uit verschillende gezichtshoek verwante of zelfs eendere terreinen bestudeerden,
elkaar geregeld ontmoetten en de resultaten van hun werk met elkaar bespraken,
ontstonden een onderling vertrouwen en een gevoel van saamhorigheid die het
onderzoek in hoge mate ten goede zijn gekomen.
Zowel de commissies als de werkgroepen kenmerken zich dus door de goede
sfeer die tussen de onderzoekers is ontstaan. Zij hebben zich ontwikkeld tot belangrijke concentratiepunten voor het onderzoek. In alle gevallen staat de groep onder
zeer bekwame leiding. Een en ander brengt met zich mee, dat het Itbon en waarschijnlijk ook de andere samenwerkende instellingen het deelnemen aan dit werk
in groepsverband als een voordeel voor het eigen onderzoek zijn gaan zien. Doordat
de groepen meer en meer tot eenheden uitgroeien, krijgen de bijeenkomsten een
steeds grotere betekenis voor het desbetreffende werk van ons Instituut. De
samenwerking dwingt én onze onderzoekers én de directie tot een nadere
bezinning op doel en uitzichten alsook op de verschillende gezichtshoeken van
waaruit de problemen kunnen en moeten worden benaderd.
Om dezelfde redenen dient een samenwerking zoals die zich in ons land begint
af te tekenen, ook internationaal geïntensiveerd te worden. De European Plant
Protection Organization (Eppo) en zo ook het dit jaar te Wageningen en Goes
gehouden symposium over harmonische bestrijding in de tuinbouw, de internationale werkgroep voor populatiedynamica en de International Union of Game
Biologists werken reeds in deze richting. Ook is dit het geval met de commissie
voor bodembiologie van de Internationale Bodemkundige Vereniging; een uiting
hiervan is het „Colloquium on soil fauna, soil microflora and their relationships",

dat van 10 tot 16 september 1962 te Oosterbeek wordt gehouden. Het zou de
moeite waard zijn om na te gaan of het niet reeds de tijd is voor een ontwikkeling
van internationale werkgroepen met eigen werkplannen en een eigen jaarverslag
en daarmee voor een distributie van werkzaamheden over verschillende instellingen
in internationaal verband. En voor het bereiken hiervan zou niet een samenspreking van hogerhand, maar de gedachtenwisseling van de onderzoekers primair
moeten zijn.
Een boek „Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland",
dat D R . D. BURGER HZN. voor ons Instituut schrijft en dat met steun van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zal worden uitgegeven,
had aan het eind van het verslagjaar zijn voltooiing genaderd. Dit boek heeft als
voornaamste bedoeling, bij de talrijke sectoren van grondgebruik meer onderlinge
waardering te wekken, opdat zij tot profijt van het algemeen welzijn hun samenwerking zullen vergroten.
Daar ons Instituut ernstig met plaatsgebrek te kampen heeft, is bij het Ministerie van Landbouw en Visserij een voorstel tot vergroting van de werkruimte
ingediend.
SCHEMA VAN HET ONDERZOEK

De werkzaamheden van het Instituut omvatten onderzoek naar:
1. de stabiliteit van de levensgemeenschappen en de invloed van cultuurmaatregelen hierop:
a. populatiedynamica (o.a. met betrekking tot harmonische bestrijding van
insektenplagen en tot het wildonderzoek),
b. invloed van bodemgebruik en cultuurmaatregelen op de levensgemeenschappen (o.a. de bodemfauna),
c. invloed van windsingels op de stabiliteit van de levensgemeenschappen,
d. onderlinge beïnvloeding van enerzijds vegetatie en dierlijke levensgemeenschappen en anderzijds de recreatie in de vrije natuur;
2. de relatie tussen de bodemorganismen, de omzetting van organische stof
en de ontwikkeling van de bodemstructuur:
a. bodemfauna,
b. schimmels en bacteriën;
3. de mogelijkheden tot het direct in praktijk brengen van sub 1 en 2 verkregen
resultaten:
a. insektenplagen in bossen,
b. sociale insekten,
c. beheer van de wildstand,
d. invloed van windsingels op de opbrengst van het achterliggende cultuurland,
e. andere problemen.

ORGANISATIE EN ALGEMENE GEGEVENS
BESTUUR

De samenstelling vanhetbestuur onderging geen wijziging. Zijis als volgt:
Erevoorzitter :
PROF. D R . G. A. VAN POELJE

Leden:
D R . P. M. L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst, voorzitter*;
IR. J. W. HUDIG, Landbouwschap, ondervoorzitter*;

DR. IR. L. J. VAN DIJK, plv. inspecteur Directie Akker- en Weidebouw;
D R . IR. J. DE HOOGH, inspecteur Staatsbosbeheer;
IR. C. H. J. MALIEPAARD, voorzitter Jachtfonds *;

IR. W. MEYERINCK, houtvester Nederlandsche Heidemaatschappij;
M R . F. OORTHUYS, hoofd Afdeling Natuurbescherming vanhet Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
DR. IR. D. W. STOLP, inspecteur Tuinbouwkundig Onderzoek;
JHR. M R . D. A. W. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, voorzitter Bosschap.

Adviserende leden:
JHR. W. H. DE BEAUFORT;
PROF. D R . C. J. VAN DER KLAAUW.

De directeur vanhet Itbon is methet secretariaat belast.
*) Tevens lid van het dagelijks bestuur.

Jong ree wordt binnengebracht. De doodsoorzaak bleek leverbot te zijn, zoals einde 1961
vaak het geval was.
(N.B. De witte strepen op de ruiten zijn stroken papier. Zij voorkomen dat vogels
zich te pletter zullen vliegen.)

RAAD VOOR ADVIES

Evenals het vorige jaar hebben indeRaad zitting:
PROF. D R .C. J. VAN DER KLAAUW, voorzitter;

PROF. D R .IR.C.H . EDELMAN, hoogleraar indebodemkunde te Wageningen;
PROF. D R . L.C.P.KERLING, directeur van het Phytopathologisch laboratorium
Willie Crommelin Scholten te Baarn;
PROF. D R .D .J. KUENEN, hoogleraar in dealgemene zoölogie te Leiden;
PROF. D R .E. G. MULDER, hoogleraar in de microbiologie te Wageningen;
PROF. D R . J. DE WILDE, hoogleraar indeentomologie te Wageningen.
PERSONEEL

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O detacheerdeper
1 juni IR.H . J. M . EIGENRAAM voor mycologisch onderzoek bijons Instituut.
Het hoofd van de afdeling Algemene zaken en Voorlichting, de heer M. FUNNEMAN,
aanvaardde per1december een betrekking aan het Ministerie van Landbouw en
Visserij. Zijn opvolger isde heer E. SITTROP.
In dienst traden de dames H. MAASSEN-HENGEVELD, J. DE BOOM en M . T H .
A. L. DE SCHEEMAKER, eerstgenoemde voor dehuishouding indeplaats van MEJ.
H. C.M .JANSSEN, dieelders een administratieve functie aanvaardde.
M E J . E.M . HUPKENS VAN DER ELST verliet onze dienst na afsluiting van haar
werkzaamheden.
De Gemeente Arnhem beëindigde de detachering vande heer D . OENSTRA.
Het ophetItbon werkzame personeel bestond op31december uit48 leden,
te weten 1 directeur, 11 biologen, 4staf-assistenten, 17 assistenten enandere technische hulpkrachten, 1 administrateur, 1 bibliothecaresse, 5 administratieve
krachten, 5 gedetacheerden voor speciale diensten, 1tuinman en2 huishoudelijke
krachten.
Het Instituut voor Oecologisch Onderzoek stelde deheer P.A. LEIDELMEIJER
als assistent werkzaam in onze gemeenschappelijke bibliotheek.
De heer W. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK deed aan deUtrechtse universiteit het
doctoraal biologie. Hijkwam in vaste TNO-dienst en bleef als zodanig gedetacheerd bijons Instituut.
Vijf van onze assistenten hebben deelgenomen aan een cursus indebiologie die
in september 1959 begon enruim twee jaar heeft geduurd. Allen slaagden. Deze
cursus stond onder leiding van D R . T H . ALBERDA enwerd gegeven inhet gebouw
van het I.B.S.teWageningen. De ermee nagestreefde bedoeling was,de middelbare
krachten van landbouwkundige instituten inte leiden totdebiologische problematiek van heden enhen aldus dieper te interesseren voor onderzoek waarin zij
uitvoerend betrokken zijn. Algemeen hebben de cursisten het gebodene hoog
geprezen.
Zoals hetvorige jaarverslag aankondigde, is met ingang van 1januari wegens
tekort aan personeel overgegaan tothet uitbesteden van een deel van onze boekhouding aan het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wageningen.
Hieraan iste danken datdeachterstand werd overwonnen. Voor een aantalbezwaren, voortvloeiende uit een regeling waarbij een deel van deboekhoudinghet
gehele jaar door buiten handbereik is, wordt naar een oplossing gezocht die geen
schaduwboekhouding of eensoortgelijke duplicering vandewerkzaamhedentot

gevolg heeft. Op grond vande voordelen der regeling wordt de proef dit jaar
nog voortgezet. Daarna hopen wij een definitieve beslissing te kunnen nemen.
De werkzaamheden zijn alsvolgt over de staf verdeeld:
Directie

D R .A. D . VOÛTE, plv. D R .J. VAN DER D R I F T

Algemene zaken en Voorlichting E. SITTROP
Bibliotheek en Archief
W. I. TEMME-RADSTAKE
Afd. Levensgemeenschappen vande bodem
Bodemfauna: algemeen
D R .J. VAN DERDRIFT*
wormen
systematiek
Bodem-oecologie

D R . IR.J. A. VAN RHEE
J. H . DE GUNST
G. MINDERMAN

Bodem-microbiologie

D R . J O H A . C. W E N T

Bodem-mycologie

IR.H . J. M . EIGENRAAM

Invloed biociden
H . F . H. BLANKWAARDT
Afd. Bovengrondse levensgemeenschappen
Populatiedynamica
„

D R . R. J. VAN DER LINDE *
IR. P. GRUYS

Sociaal-levende insekten
DRS. E. T- G. ELTON
Afd. Wildschade en Beheer van de wildstand
Waterwild en roodwild
J. A. EYGENRAAM *
Reeën, zeehonden enwildziekten DRS. J. L. VAN HAAFTEN
Houtduiven

D R S . W. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK

Afd. Insektenplagen in houtopstanden
Plagen en prognose
Populieren

D R . IR. J. LUITJES (plv. D . DOOM)
D . DOOM

CONTACT METANDERE INSTELLINGEN

De in hetvorige verslag genoemde contacten bleven bestaan en ontwikkelden
zich gunstig.
De heer VOÛTE werd corresponderend lidvandeInternational Union of Forest
Research Organizations enwoonde eenvergadering van deze organisatie te Wenen
bij. Aldaar bezocht hijtevens eenaantal laboratoria eninstituten; idem te München
het bosbouwdierkundige instituut vande universtiteit. Bovendien namhij deel
aan het symposium over harmonische bestrijding indetuinbouw te Wageningen.
De heren VOÛTE, VAN DER DRIFT en GRUYS bezochten het 13e Internationale

symposium over fytofarmacie en fytiatrie te Gent. Aansluitend haddeheer VAN
DER DRIFT te Leuven een bespreking met PROF. H . DÉBAUCHE betreffende het

colloquium over „Bodemfauna, bodemmicroflora en hun betrekkingen", datin
september 1962te Oosterbeek wordt gehouden (eerstgenoemde issecretaris van
de organisatiecommissie voor het colloquium, laatstgenoemde voorzitter van
de commissie bodembiologie vande Internationale Bodemkundige Vereniging).
De heren EYGENRAAM en VAN HAAFTEN woonden het 5e congres bijvan de
International Union of Game Biologists, te Bologna gehouden. De heer VAN
HAAFTEN bezocht het wildbiologisch station Kal0 te Rond0 omde methode te
leren kennen diein Denemarken wordt toegepast voor het vangen enmerken van
*) Afdelingshoofd.

reeën en voorts om gegevens te verkrijgen over het voorkomen aan de Deense
kust van degewone en de grijze zeehond in de verschillende jaargetijden. Over dit
tweede informeerde hij zich voor de Engelse kust bij de Nature Conservancy te
Londen en Edinburgh, de afdeling zoölogie van het Imperial College te Londen
en het departement van landbouw en visserij aldaar. Voorts vertegenwoordigde
hij het Itbon in de oprichtingsvergadering op 29 september van de Nederlandse
Vereniging voor Parasitologie, diebedoeld isvoor geïnteresseerde biologen, medici
en veterinairen; de vereniging zal toetreden tot de internationale federatie, diein
oprichting is.
De heer D E GUNST werkte drie weken in het Molslaboratorium bij Femm0ller
(Denemarken), waar hij onder leiding van de directeur, D R . C. OVERGAARD NIELSEN, de systematiek van de enchytraeën bestudeerde.
Mej. D R . J O H A . WENT maakte voor eigen rekening in april-juni een reis naar
de Verenigde Staten en Canada. Het Itbon stelde haar in staat een aantal instellingen te bezoeken. Voor haar oriëntering nam zij deel aan een vergadering te
Chicago van de American Society of Microbiology, en bezocht zij: de laboratoria
voor microbiologie, fytopathologie, botanie en bodemkunde van de universiteit
van Wisconsin te Madison, de afdeling voor microbiologie en schimmels van
het laboratorium van het Canadese departement van landbouw, te Ottawa, enhet
laboratorium voor houtonderzoek aldaar; voorts het botanisch laboratorium te
Indianapolis (Indiana) en dat voor bosbouw en boomziekten te Delaware (Ohio),
het National Laboratory van de Union Carbide Nuclear Company te Oak-Ridge
(Tennessee) en de Botanical Gardens te St. Louis (Missouri).
Op haar rondreis heeft MEJUFFROUW WENT verscheidene lezingen gehouden:
over de ontwikkeling van de wilde flora van Oostelijk Flevoland (universiteit van
Wisconsin, National Laboratory te Oak-Ridge en de Butler University te Indianapolis); over het bollenonderzoek en de bollencultuur te Lisse, met film (universiteit van Wisconsin en Botanical Gardens te St. Louis); over mull en mor ineen
Nederlands eikenbos (Canada Department of Agriculture te Ottawa, National
Laboratory te Oak-Ridge en Agricultural Experimental Station te New Haven,
Connecticut); te New Haven nam zij deel aan een discussie over de iepziekte
met in deze ziekte gespecialiseerde onderzoekers. De bollenfilm was welwillend
ter beschikking gesteld door PROF. D R . E. VAN SLOGTEREN, oud-directeur vanhet
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, en de dia's voor de lezing
over Flevoland door PROF. D R . D. BAKKER en D R . IR. D. A. VAN SCHREVEN.
BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

De bibliotheek is gecombineerd met die van het Instituut voor Oecologisch
Onderzoek.
Sinds 6 juni wordt wekelijks een aanwinstenlijst van het bibliotheekbezit uitgegeven. Verschenen zijn de lijsten nr. 1 t/m27.
Het aantal lopende periodieken bedraagt thans 412;het bezit aan boeken 1542
en dat aan overdrukken e.d. 13.574.
Er zijn 3332 titels geklasseerd en in de catalogi opgenomen.
VOORLICHTING

In het Huis der Provincie te Arnhem is op 25 en 26 april een tentoonstelling
gehouden vanhertegeweien uit de vrije wildbaan vande Veluwe. Zij stond onder
auspiciën van de Directie Faunabeheer en wasingericht door ons Instituut. Haar
10

Voorbeeld van verkeerd afschot, namelijk van een toekomsthert (zgn.
B-hert). Regelmatige 10-ender met kroon, mooie lange oogtakken,
middentakken op goede plaats aangezet, leeftijd 5 jaar.

voornaamste bedoeling was, de jagers en andere belangstellenden te laten zien wat
door selectief afschot is gedaan voor het bereiken van een betere hertenstand.
Hiertoe waren de geweien tentoongesteld van in 1960/61 geschoten edelherten,
met begeleidend commentaar van de jury in hoeverre het afschot had beantwoord
aan de verleende vergunning. Ter vergelijking en voor betere kennis van de verschillende geweitypen waren ook exemplaren uit de periode 1880-1959 bijeengebracht.
Op de laatste van de Tuinbouwdagen, die te Wageningen werden gehouden
op 5, 6 en 7 april, heeft een deel van de deelnemers een bezoek aan het Itbon
gebracht. Voor deze gelegenheid was in de hal en twee aangrenzende ruimten een
vrij omvangrijke expositie ingericht waarin alle afdelingen iets van hun onderzoek
lieten zien. Zowel de opkomst als de belangstelling was groot.
Aan de „Nationale manifestatie van vrije-tijdsbesteding, hobby en zelfdoen",
van 30juni t/m 15 augustus te Breda gehouden, was een tentoonstelling verbonden,
waaraan het Itbon op verzoek bijdroeg met een inzending. Hierin zijn voornamelijk
wenken gegeven voor een juist gedrag bij de vrije-tijdsbesteding in de natuur.
Verrassend voor velen bleek de serie aanwijzingen hoe men in de natuur het
edelhert kan zien zonder het dier te storen.
11

Aan eententoonstelling vande Natuurhistorische Vereniging te Hoorn werd
medegewerkt door inzending van demaquette van eeneendenkooi.
Ook ditjaar waren er rondleidingen voor scholen en andere groepen.
De heer VOÛTE besprak hetItbon tijdens denajaarsstudiedagen te Beekbergen
van het Instituut voor Bestuurswetenschappen envoorts voor deafdeling Rotterdam vandevereniging Vrienden vande Hoge Veluwe.
De heer ELTON hield voor de afdeling Apeldoorn vande Natuurhistorische
Vereniging eenvoordracht over derode bosmier, endeheer DOUDE VAN TROOSTWIJK teAmsterdam eenvoordracht voor deNederlandse Dierkundige Vereniging
over depolygyne vorm van Formica rufa.
De heer FUNNEMAN schetste aandehand vandia's onsInstituut optwee achtereenvolgende clubmiddagen vande afdeling Sociaal Cultureel Werk van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Arnhem; zoook deed de heer DOUDE
VAN TROOSTWIJK voor wat alleen hetwildonderzoek betreft.
Alle drie stafleden vande afdeling Wildschade en Beheer van de wildstand
hielden lezingen voor belanghebbenden, deheer EYGENRAAM demeeste; zowelde
onderwerpen alsdekringen waarvoor zij behandeld werden, waren zeer gevarieerd. De film over het kooikersbedrijf (duur ca. 30minuten) ondervindt belangstelling vanvele zijden.
,,De Nederlandse Jager" plaatste vier „Notities vanhetItbon" enwel „Twee
belangrijke hazeziekten" (J. L.VAN HAAFTEN), „Het fazantenvraagstuk" (A.F .VAN
DER WAL), „Dassenschade" en „Het houtduivenonderzoek" (D.v. T.).
De discussiegroep voor wildonderzoek enwildbeheer, dieons Instituut instelde
en waarin vooraanstaande vertegenwoordigers van jacht, natuurbescherming en
wildbeheer elkaar kunnen ontmoeten voor hetbespreken vanactuele vraagstukken,
trad dit jaar in werking. Er waren drie bijeenkomsten, met alsinleiders: IR. R.
DUYVENDAK, Wageningen, dieeen beschouwing hield over populatie-genetica, de
heer EYGENRAAM diederoedelvorming endereproduktie bijedelherten behandelde, endeheer VAN HAAFTEN wiens onderwerp reeën was.
H U L P BIJ ONDERWIJS EN STUDIE

De heren G. BRUNT en SYED RIAZ HUSSAIN SHAH vervolgden hun onderzoek

over resp. Toxacara canis en windschermen. H e t laatstgenoemde bereikte het
stadium van afsluiting. Voor hetandere, datopons Instituut wordt uitgevoerd,
konden wijmetfinanciële medewerking vandeGezondheidsorganisatie T N O een
onzer assistenten ter beschikking stellen.
De dames M . A. BAKKER en A. MIEDEMA (Utrecht) en de heer A. M . VOÛTE

(idem) bewerkten onder leiding vanresp. deheren ELTON enGRUYS onderwerpen
voor het doctoraal; zijkeren het volgend jaar terug voor afsluiting. Deheer C. J.
PERSOONS (Wageningen) wasvier maanden bij onsvoor het praktijkonderdeel van
het ingenieursexamen. Deheer P.H. PELS RIJCKEN (Wageningen) begon alsonderwerp voor hetingenieursdiploma een oecologisch onderzoek over de schilschade
aan groveden door edelherten.
Mejuffrouw H . A. TENBRINK en de heren J. BUSSER, H. G. FRANSZ, H . STREUT-

KER en G.H.W. DEVRIES BROEKMAN verleenden assistentie. Aanheteind van het
verslagjaar wasnogbij ons werkzaam mevrouw K. E. ERKELENS-NANNINGA,
candidaat in de landbouwkunde.
De „Spreeuwpot" had gedurende het gehele jaar gasten, toteenmaximum van
zeven.
12

OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKINGEN
L E V E N S G E M E E N S C H A P P E N VAN DE BODEM
De biologische processen die aanleiding geven tot muil- en morvorming zijn
het centrale doel van het onderzoek.
Waarnemingen en onderzoek hiertoe vonden ook dit jaar voortgang in het proefbos Hackfort. Voorts is de muil- en morvorming bestudeerd in boomgaarden,
speciaal wat de rol van regenwormen betreft en hun invloed op populaties van
bodembacteriën. Onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de
wormenbevolking in boomgaarden sloot hierbij aan. Dit geschiedde door middel
van proefbespuitingen in het veld.
Het onderzoek naar de aantastbaarheid van tuinturf door bodemdieren duurde
voort. In aansluiting hieraan zijn waarnemingen gedaan naar het optreden van
dieren bij de compostering van stadsvuil en tuinturf.
Proeven in bossen ('t Harde) om de invloed van bemesting op schadelijke insekten na te gaan, gaven aanleiding tot het onderzoeken van de veranderingen
die de bodemfauna hierbij ondergaat. In kweekproeven is de invloed van de toegepaste meststoffen op enchytraeën nagegaan.
H E T

ONDERZOEK
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HACKFORT

Aantasting van het strooisel
De vertering van de strooiselsoorten die in muil en mor van het proefbos
Hackfort voorkomen - en ter vergelijking bovendien van beuk en Amerikaanse
eik - werd gevolgd aan uitgelegd strooisel. Voor alle soorten verliep de aantasting
in muil iets sneller dan in mor. Veel groter echter waren de verschillen in de diverse
strooiselsoorten onderling. Dierlijke aantasting van els, hazelaar en berk was vrij
intensief, van populier minder en die van schaduw- en vooral zonneblad van
inlandse eik zeer gering; beuk en Amerikaanse eik bleven geheel onaangetast. De
fragmentering van inlandse eik, beuk en Amerikaanse eik bleek voornamelijk een
gevolg te zijn van het optreden van scheuren door uitdroging. Bij inlandse eik
begonnen de scheuren zich voor te doen in mei-juni, bij beuk en Amerikaanse
eik pas in augustus. Deze fysische fragmentatie van biologisch moeilijk aantastbaar
strooisel is voor de strooiselafbraak zeker van belang.
In het najaar, wanneer grotere dieren het afgevallen blad nog niet aanvreten,
vestigt zich er toch reeds een rijke fauna van kleinere dieren, bestaande uit mijten,
springstaarten, vliegelarven, enchytraeën, tardigraden en rotatoriën. De afbraak
ten gevolge van de aantasting door deze dieren verloopt echter zeer langzaam en
is slechts met sterke vergroting waarneembaar. Waarschijnlijk voeden zij zich
hoofdzakelijk met algen, schimmels en bacteriekolonies op het bladoppervlak.
Reeds in het jaarverslag van 1958 is te kennen gegeven dat de vermindering van
de hoeveelheid strooisel - onderstaand aan te duiden als strooiselafbraak - van
jaar tot jaar belangrijke verschillen vertoont. Dit was gebleken uit metingen ervan
in het veld door resterend strooisel van vorig jaar plus bladval te vergelijken met
resterend strooisel van dit jaar. Nu deze over een periode van vijf jaar is gevolgd,
laat zich een meer genuanceerd beeld vormen, dat bovendien nieuw licht werpt
op dat proces.
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Produktie, afbraak en accumulatie van strooisel in muil en mor.
Muil
Resterend strooisel Ie jaar
Strooiselproduktie
Totaal strooisel
Resterend strooisel 2e jaar
Strooiselafbraak
Accumulatie (produktie - afbraak) . .

1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
80
40
40
150
110
360
320
340
300
360
440
40
400
- 40

360
40

380
150

450
110

470
80

320
230
340
390
0+110
- 40 - 30

Mor
Resterend strooisel Ie jaar
Strooiselproduktie

250
370

200
340

280
400

430
370
330
380

Totaal strooisel
Resterend strooisel 2e jaar

620
200

540
280

680
430

760
370

Strooiselafbraak
Accumulatie (produktie - afbraak) . .

- 50

750
380

420
260
250
390
370
-|- 80 + 1 5 0
- 60 + 10

Uit de in deze tabel vermelde gegevens van mor en kalkrijke muil blijkt het
volgende:
1. De bladval varieert in de muil tussen 300 en 360 g/m 2 (gemiddeld 336 g/m 2 )
en in mor tussen 330 en 400 g (gemiddeld 364 g/m 2 ). In beide typen is de
bladproduktie het geringst geweest in het droge jaar 1959.
2. De jaarlijkse afbraak varieert m beide typen tussen vrijwel dezelfde grenzen.
Onderling verschillen de gemiddelden nauwelijks: muil 336 g/m 2 , mor 338
g/m 2 . In beide typen is de afbraak het geringst geweest in het droge jaar 1959.
3. Bij vergelijking van de jaarlijkse afbraak en produktie blijkt zowel in de muil
als in de mor de afbraak in 1959 sterk achter te blijven bij de eraan voorafgegane bladval. In de overige vier jaren overtreft in de muil de afbraak de produktie of is er gelijk aan, terwijl in de mor de afbraak twee keer de produktie
overtreft en er twee keer bij ten achter blijft.
4. Over de periode van vijf jaar blijkt in de muil de afbraak precies de produktie
te compenseren: zowel in 1961 als in 1956 is de hoeveelheid resterend strooisel
80 g/m 2 . In de mor echter bleef de totale afbraak 130 g/m 2 ten achter bij de
totale produktie: het in september resterend strooisel is van 1956 tot 1961
toegenomen van 250tot 388 g/m 2 .
De verschillen in afbraak vanjaar totjaar zijn vrij goed met de metereologische
omstandigheden in verband te brengen. Het jaar 1957 had een zachte winter en
een warm voorjaar, en was vrij vochtig, wat de activiteit van dieren zowel als van
micro-organismen sterk stimuleerde en de afbraak in beide typen haar hoogste
waarde deed bereiken. In 1958 was het voorjaar koud en droog, en ook de rest
van het jaar was droger dan het vorige. In de muil was de afbraak aanzienlijk lager
dan in 1957, maar dank zij de geringe resterende strooisellaag van vorig jaar en
de iets lagere produktie trad geen accumulatie op. In het mortype kon het geringe
totaal aan strooisel niet opwegen tegen de sterk verlaagde afbraak, waardoor een
duidelijke accumulatie plaatshad. Nog sterker was deze in het extreem droge jaar
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Ken strooiselrupsje (behorende tot de Adelidae
van de groep der Micro-lepidoptera) in zijn
hulsel van uitgeknaagde stukjes afgevallen
blad.

£ & > •'

1959. In beide typen was de afbraak gering en bleven relatief grote hoeveelheden
strooisel achter. In 1960 bleef het aanvankelijk nog zeer droog, maar vanaf juni
was de neerslag boven het gemiddelde. De afbraak ging in beide typen die van de
twee voorafgaande jaren te boven, maar was lager dan in 1957 en overtrof de
produktie van 1959, die ten gevolge van de droogte vrij laag was. Aldus verminderde de strooiselophoping van 1959 enigszins. Tenslotte, 1961 had na een betrekkelijk warm voorjaar een koele zomer, terwijl de neerslag in vrijwel alle maanden boven het gemiddelde lag. In de muil resulteerde dit in een vrij sterke afbraak,
waardoor het resterend strooisel van voor de bladval nog verder verminderde.
In de mor bleef de afbraak achter bij de bladproduktie van het voorgaand jaar,
zodat er in vergelijking met 1960 zich weer een, zij het geringe, toename van de
strooiselhoeveelheid voltrok.
Uit het bovenstaande blijkt dat het verschil in dikte van de strooisellaag in muil
en mor niet is toe te schrijven aan geringere afbraak in de mor. Zij is er zelfs
gemiddeld iets hoger. Uit de vermelde gegevens lijkt naar voren te komen dat
het verschil in dikte van de laag een gevolg zou kunnen zijn van het verschil in
strooiselproduktie. Deze is namelijk in de mor gemiddeld 8% hoger, ofwel gedurende de laatste vijfjaar in totaal 140 g/m2, terwijl de accumulatie ten opzichte
van de begintoestand in de muil 0 en in de mor 130 g/m 2 bedraagt.
Zulk een gevolgtrekking zou echter volkomen in tegenspraak zijn met de reeds
eerder gevonden kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in fauna, de belangrijkste strooiselafbrekende factor, die in de muil duidelijk hoger is dan in de mor.
De oplossing lijkt eerder in de omstandigheid te liggen dat in de muil normaliter
reeds vóór juni ca. 80% van het strooisel verdwenen is. Dit is vooral een gevolg
van de gedurende het winterhalfjaar actieve soorten wormen (Allolobophora
caliginosa, Lumbricus rubellus) en slakken (Monacha incamata, Hyalinia nitidula),
die in mor óf ontbreken óf er veel minder talrijk zijn. Het resterend deel verdwijnt
langzaam door de snelle en frequente uitdroging van het overgebleven dunne
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laagje. Het gedurende de zomermaanden nog actieve deel van de bodemfauna
zou zich dan hoofdzakelijk voeden met het in de grond gebrachte organisch
materiaal. In de mor is de fauna, die hier hoofdzakelijk bestaat uit de strooiselen humuslaag bewonende wormen (Dendrobaena octaëdra), miljoenpoten en
vliegelarven, gedurende de wintermaanden weinig actief. Maar in de zomer blijft
zij, dank zij de betere beschutting van de dikke strooisellaag tegen uitdroging,
langer werkzaam met de fragmentatie van de onderste strooisellaag.
Tegen deze hypothese van een „overcapaciteit" van de muil met betrekking tot
de strooiselafbraak schijnen de waarnemingen van de beide laatste jaren zich te
verzetten, want ondanks vrij gunstige omstandigheden bleef er toen vrij veel
strooisel achter. Hierbij moet echter in aanmerking genomen worden dat ten
gevolge van de droogte in 1959 de bodemfauna vooral in de muil aanzienlijk
minder talrijk was dan in 1957 en 1958.
Concluderende kunnen we zeggen dat het verschil in dikte van de strooisellaag
in muil en mor niet veroorzaakt wordt door verschil in strooiselafbraak, maar dat
het verschil in samenstelling van de fauna met een hieraan inherent verschil in
activiteitsperiode de oorzaak is dat in de muil het strooisel reeds grotendeels vóór
de zomer is afgebroken, terwijl in de mor dit proces zich ook - en vooral - in
de zomer afspeelt. Dit verschil in bodemfauna heeft ookzijn invloed op de overige
karakteristieke eigenschappen van muil en mor. In de muil draagt de dichte wormenbevolking in sterke mate bij tot de vermenging van het organische afvalmateriaal in de grond, terwijl in de mor dit materiaal niet met de grond vermengd
wordt. Dat dit verschil in opbouw van het profiel weer grote verschillen in mesofauna en micro-organismen met zich meebrengt, hebben wij reeds vroeger naar
voren gebracht.
Micro-organismen in bodem en strooisel
De verticale verdeling van bacteriën, actinomyceten en schimmels in kalkrijke
muil, zure muil en mor bleek, zoals te verwachten was, bij berekening per gram
organische stof een heel ander beeld op te leveren dan bij berekening per gram
droge stof. In de kalkrijke muil bijvoorbeeld waren deaantallen bacteriën en actinomyceten op 20 cm in vergelijking met dieop 5 cm diepte slechts tot 60à80%
gereduceerd bij berekening van de aantallen per gram organische stof, maar tot
20 à 30% bij berekening per gram droge stof. Van 20-40 cm wordt de afneming
van de aantallen per gram organische stof nogminder. Opvallend ishethoge aantal
actinomyceten in de kalkrijke muil, dat tot 40 cm diepte slechts zeer geleidelijk
afneemt. Dit is ook het geval in de zure muil, waar het niveau echter veel
lager ligt.
Oriënterende waarnemingen werden gedaan naar de veranderingen in de
schimmelflora van het pas gevallen strooisel wanneer slakken dit bevreten. De
verschillende bladsoorten: eik, berk, els en populier, bleken elk een min of meer
karakteristieke schimmelflora te bezitten die ook weer voorkwam in de excrementen, uit dit blad afkomstig. Pullularia kwam vooral veel op elzeblad voor en zo
ook in de excrementen op dit blad. Fusarium, Cladosporium en Alternaria kwamen
zeer weinig voor op eikeblad en ontbraken dan ook vrijwel in de excrementen op
dit blad. Trichoderma en Mucor waren het meest op eikeblad te vinden en waren
ook talrijk in excrementen uit dit blad.
De aantallen schimmels in de excrementen die verzameld werden nadat de
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slakken drie dagen op het blad hadden doorgebracht, waren veel lager dan die
in het blad. In excrementen, verzameld na een periode van zeven dagen, was het
aantal schimmels in veel gevallen gelijk aan dat in het blad. Waarschijnlijk is
hierin een aanwijzing te zien dat schimmels tijdens het passeren van het darmkanaal sterk worden gereduceerd en hierna in de excrementen, mogelijk vanuit
het blad waarop ze afgezet zijn, weer tot ontwikkeling komen.
Het inbrengen van cellofaan in de bosbodem van Hackfort is thans zo lang
voortgezet, dat de methode bruikbaar is gebleken om celluloseaantasting na te
gaan op snelheid. Deze is afhankelijk van het type bosgrond (muil of mor) en van
het vochtgehalte in de beide typen. Droogte remt de afbraak naar verhouding
sterker in de muil dan in de mor.
Muil- en morvorming
In 1958 werden bakken opgesteld met profielen uit de verschillende typen van
het proefterrein bij verschillende waterstanden. In oktober 1961 konden wij aanwijzingen verkrijgen dat bij overeenkomstige gronden zich in de droge bakken
morvorming begon af te tekenen, en in de natte bakken mullvorming. Ook de
aantasting van cellofaan was in de laatste profielen sterker dan in de eerste.
Als mogelijke factor bij de vorming van muil en mor wordt in de literatuur het
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Cellofaanplaatje uit mor van l l a d J o r t , waarop aantasting is te zien door
schimmels (draden en waaiers), myxobacteriën en slakken.
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gehalte aan polyfenolen van blad en strooisel genoemd. Om de geldigheid hiervan
ook voor ons proefterrein Hackfort te onderzoeken, analyseerden we bladmonsters.
De uiteenlopende resultaten bij verschillende analysevoorschriften maken de interpretatie van de resultaten nog zeer dubieus.
Het zoeken naar goede analysemethoden ter differentiatie van organische stof
in de grond ging voort. Aan een methode ter onderscheiding van lignine en humeuze stoffen wordt de laatste hand gelegd.
WORMENONDERZOEK

Wormen in cultuurgronden
Een begin werd gemaakt met de bestudering van de relaties tussen wormen en
strooiselafbraak in cultuurgronden door een visuele beoordeling van de humusvorming in het profiel. Hiervoor kwamen alleen grasland en boomgaarden met een
blijvende grasmat in aanmerking, omdat bij andere vormen van grondgebruik het
profiel geregeld gestoord wordt.
Van nature heeft grasland een rijke wormenbezetting. Dit gaat gepaard met een
humusvorming van het mulltype, waarbij het organisch afvalmateriaal geheel of
vrijwel geheel in de grond wordt omgewerkt. Grasland in nieuw polderland bleek
een zeer arme of in het geheel geen wormenfauna te bezitten. Veelal ging dit samen
met morvorming, dus met een accumulatie van organisch materiaal aan het oppervlak.
Tekenend zijn de uitzonderingen hierop. In een oude hoogstamboomgaard van
appels en peren in Beuningen ging een veel geringere wormenbezetting onder de
perebomen dan in de rest van de boomgaard gepaard gaat met een duidelijke
morvorming, terwijl zich elders een muil gevormd had. Vermoedelijk is de afwijkende bespuiting van de perebomen de verklaring hiervan. Ook in enkele andere
boomgaarden kon geringe wormendichtheid en morvorming in verband worden
gebracht met de bespuiting.
Aan de andere kant was in de Noordoostpolder op verschillende plaatsen muilvorming waar te nemen, en wel daar waar opzettelijk wormen waren ingebracht.
Nagegaan wordt thans of door het inbrengen van grote aantallen wormen de morlaag tot verdwijnen is te brengen.
Het onderzoek naar de invloed van bodembehandelingsmaatregelen op de
wormenpopulatie zetten wij dit jaar voort op bouwland, waarbij gebruik kon
worden gemaakt van de organische-bemestingsproefvelden van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid. Inventarisatie in verschillende objecten leerde, dat de
wormenbezetting vrij aanzienlijk was in bouwland waar men vers of weinig verteerd organisch materiaal had toegepast, terwijl de bezetting zeer laag was in
objecten behandeld met kunstmest, stabiele humus of turfmolm. In alle objecten
overheerste de soort Allolobophora caliginosa.
Belang voor bodemvruchtbaarheid
Het experimentele onderzoek naar de landbouwkundige betekenis van de menging van organisch en anorganisch materiaal bij het passeren van het darmkanaal
werd voortgezet. Duidelijke verschillen vonden we in potproeven met tarwe, met
en zonder wormen (Allolobophora caliginosa) : in het eerste geval was het gemiddelde gewicht aan aren bijna 1V2 X zo groot als in de potten zonder wormen.
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Opvallend waren ook de resultaten van proeven in profielen met vijf van de
talrijkste wormsoorten. Zowel bij tarwe, gras als klaver was in de profielen met
wormen het droge-stofgewicht van de bovengrondse plantedelen aanzienlijk hoger
dan in de profielen zonder wormen. Erwten gaven echter een tegengesteld effect.
Vermeld moet worden dat in alle gevallen de wormendichtheid ongeveer 10 X
zo groot was als een normale bezetting in grasland.
Milieufactoren
Laat het belang van wormen voor de bodemvruchtbaarheid zich op deze wijze
goed aantonen, voor een praktische toepassing is een betere kennis van de relaties
tussen wormen en milieufactoren zeer gewenst. Een belangrijke factor is het klimaat, omdat dit in meerdere of mindere mate bepalend is voor levensritme en
activiteit. Vanaf april 1960 werden daarom in een viertal boomgaarden met verschillende voorgeschiedenis periodieke inventarisaties verricht. De resultaten tot
eind 1961 laten zowel in 1960 als in 1961 een tijdelijke daling gedurende mei en
juni zien, gepaard gaande met het voorkomen van wormen in rusttoestand. Zeer
waarschijnlijk is droogte hiervan de oorzaak. Opvallend is dat gedurende de gehele
periode het aantal jonge dieren dat van de volwassen exemplaren sterk overtreft.
Dit kan op een weinig van het jaargetijde afhankelijke voortplanting wijzen.
Overigens lijkt de voorgeschiedenis van grote invloed op het populatieverloop.
In een oude hoogstamboomgaard en in een struikaanplant op oud weiland handhaafden de populaties zich op constante hoogte, hoewel in de eerste het niveau
(160/m a ) aanzienlijk lager was dan indetweede (570/m 2 ).Indetweeandere objecten:
een struikaanplanting op oud bouwland en de herontginning van een oude hoogstamboomgaard, vertoonde de wormenbevolking een langzame maar duidelijke
toename. Mogelijk is in de eerste twee boomgaarden een natuurlijk evenwicht
bereikt. Het niveauverschil in beide is wellicht te verklaren uit de verschillende
technieken van ziektebestrijding: in de hoogstamboomgaard een slangbespuiting
en in de struikaanplanting een vernevelingstechniek, waardoor veel minder van
het bestrijdingsmateriaal op de grond komt. De toename daarentegen in de laatste
twee, bij een bezetting met gemiddeld 310 en 270 wormen per m 2 , wijst op zich
verbeterende levensvoorwaarden, temeer omdat in beide de populatie vroeger veel
lager moet zijn geweest.
Invloed van biociden
Om de invloed van bestrijdingsmiddelen op de wormenbevolking in het terrein
na te gaan, werden in een boomgaard op zware klei proefbespuitingen in de gebruikelijke sterkten uitgevoerd met de in de fruitteelt geregeld toegepaste middelen Captan, DNOC, Parathion, T M T D en Karathane. Het bleek dat met uitzondering van Captan, dat in het geheel geen schadelijke werking vertoonde, alle
middelen onder vochtige weersomstandigheden een veel grotere sterfte veroorzaakten dan onder droge. D N O C was het sterkst giftig, gevolgd door Karathane.
Herhaling van deze proeven onder droge weersomstandigheden op zandgrond
leverde praktisch geen sterfte onder de wormen op. De meest waarschijnlijke
verklaring hiervan lijkt te zijn, dat de middelen dan in de bovenste lagen van de
grond blijven en hier wellicht sneller onwerkzaam worden, terwijl de wormen niet
aan de oppervlakte komen en daardoor vrijblijven van contact met het middel.
Pogingen om door middel van afdekking met plastic ramen droogte na te bootsen,
gaven moeilijk te interpreteren resultaten. Hoewel het totaal aantal wormen onder
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de bedekte oppervlakken minder dan 2/3 was van dat in de onbedekte oppervlakken, was het aantal dode wormen dat er op het oppervlak werd aangetroffen
ruim 2 x zo groot en het aantal dode wormen in de zode zelfs 5 X zo groot als
bij de niet bedekte oppervlakken. Dit pleit tegen een directe invloed van de vochtigheid op de mortaliteit van de wormen.
Beïnvloeding bacteriëngehalte van de grond
De invloed van de wormenbevolking op het bacteriëngehalte van de grond werd
onderzocht in een appelboomgaard van het fruitteelt-demonstratiebedrijf te
Marknesse (Noordoostpolder). In 1947 zijn hier plaatselijk wormen geënt, die
zich sindsdien over een tweetal percelen verspreid hebben. In het perceel waar
de enting heeft plaatsgehad varieerde de dichtheid in de zomer van 1960 van
140tot 500/m 2 (gem. 48-123 g/m 2 ) nadat hier in het voorjaar de grasmat gescheurd
was. In het aangrenzende perceel bedroeg het aantal wormen 210-270/m 2 (gem.
47-86 g/m 2 ). Een derde perceel was nog vrijwel zonder wormen.
De tellingen van bacteriën en actinomyceten in de toplaag en op 5 en 15 cm
diepte wezen uit, dat in de bovenste laag de aantallen per gram organische stof
20-50 X zogroot waren alsop 15cm diepte (zie fig.). In de wormenexcrementen die
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Aantal bacteriën en actinomyceten in een appelboomgaard, gedeeltelijk met
en gedeeltelijk zonder wormen. De tellingen zijn gedaan uit grondmonsters
en uit excrementen van de wormen.

ter plaatse verzameld werden, lagen deze aantallen tussen die van de toplaag en
die van 5 cm diepte. Per gram organisch materiaal werden in de excrementen
1/5-1/13 van de aantallen in de toplaag en het dubbele tot drievoudige van de
aantallen op 5 cm diepte gevonden. Van een sterke verhoging van het aantal microorganismen in de excrementen was dus geen sprake. Opvallend is, dat ook de
verhouding van bacteriën tot actinomyceten in de excrementen tussen die van
toplaag en van 5cm diepte inliggen. Het aantal bacteriën en actinomyceten blijkt
in de met wormen bezette percelen 1,5-3 X zo groot te zijn, zowel in de toplaag
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als op 5 en 15 cm diepte. Aangezien dit verschil zich bij vier herhalingen voordeed,
lijkt het waarschijnlijk dat de aanwezigheid van wormen de dichtheid van bacteriën en actinomyceten indirect heeft bevorderd.
Ook in potproeven met vijf algemeen voorkomende wormsoorten liet zich aantonen dat over het algemeen het aantal bacteriën en actinomyceten in de excrementen inligt tussen dat van het op het oppervlak liggend blad en dat van de grond.
ZWARTVEENONDERZOEK

Het onderzoek naar de biologische aantasting van tuinturf is dit jaar hoofdzakelijk gericht geweest op de aantasting door kleinere dieren. Door het samenbrengen van verse tuingrond en tuinturf in kleine kweekcellen konden soorten
die in tuingrond voorkomen en zich met tuinturf kunnen voeden, tot ontwikkeling
komen. Dit waren voornamelijk twee springstaartsoorten en de wormsoort Dendrobaena rubida, die bij haar werkzaamheid de tuinturf intensief met de tuingrond
mengde. Proeven met deze soort in grotere kweekcellen bevestigden de eerste
waarneming; wel echter heeft dit proces een langzaam verloop. Proeven met vijf
andere wormsoorten gaven geen menging te zien.
Bij de compostering van stadsvuil, en mengsels van stadsvuil en tuinturf of
zwartveen, volgden we het optreden van dieren. In de uitgangsmaterialen kwamen
er praktisch geen voor. Na twee maanden broeien werden slechts zeer incidenteel
springstaarten in opmerkelijk aantal aangetroffen. Na vier maanden vonden we
zowel in het gebroeide stadsvuil als in de mengsels veel mijten, springstaarten en
enchytraeën, en wel in aantallen van resp. circa 3, 4 en 20 per gram droog substraat. Hiernaast kwamen nog in gering aantal stofluizen, vliege- en muggelarven
voor. Verschillen in de fauna van gebroeid stadsvuil en mengsels hiervan met
zwartveen of tuinturf konden niet worden vastgesteld.
De in de compost aangetroffen enchytraeënsoort Enchytraeus buchholzi en een
in groveden-humus talrijk voorkomende soort, Cognettia sphagenetorum, werden
gekweekt in kweekcellen op stadsvuil, mengsels hiervan met zwartveen en tuinturf, en op zwartveen en tuinturf alleen. De eerstgenoemde soort handhaafde
zich alleen in kweken waarin stadsvuil aanwezig was, terwijl de andere soort zich
het best ontwikkelde op zuiver zwartveen en tuinturf. Enchytraeus, evenals de zich
in stadsvuilmonsters sterk ontwikkelende springstaart Isotomina therrnophila,
blijkt aangewezen op de stadsvuilcomponent van de compost, terwijl Cognettia
zich op het veen ontwikkelt.
DIVERSEN

Dank zij de ervaringen die de heer D E GUNST opdeed tijdens een verblijf van
drie weken op het Molslaboratorium bij Femrruzsller (Jutland), zijn de moeilijkheden bij het op naam brengen van enchytraeën grotendeels overwonnen. Op de
verschillende proefterreinen werden tot nog toe 30 soorten aangetroffen. De mogelijkheid tot het determineren van soorten heeft deze belangrijke diergroep binnen
het bereik van onderzoek gebracht.
Van een bemestingsproef in een grovedennenopstand bij 't Harde die tot doel
heeft de invloed van N-, P- en K-bemesting op de mortaliteit van Diprion pini
na te gaan, maakten we gebruik om de verandering in de bodemfauna te volgen.
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In tegenstelling tot de verwachting, gebaseerd op enkele literatuurgegevens, bleef
een sterke toename van de fauna geheel achterwege.
In kweekcellen werd de reactie van enchytraeën op de toegevoegde meststoffen
nagegaan. Alle drie de meststoffen oefenden er een afstotende werking op uit in de
hoeveelheden waarmee ze in het terrein waren toegepast. Bovendien was de sterfte
groter dan in de controles zonder meststoffen. Bij de superfosfaat was het aantal
enchytraeën na een maand reeds tot de helft gereduceerd, terwijl dit punt bij
patentkali, kalkammonsalpeter en in de controles resp. na 3, 4 en 5 à6 maanden
bereikt werd. Vermoedelijk spelen behalve de aard van de meststof de zoutconcentraties een belangrijke rol. Die bij superfosfaat was 2 à 3 X zo hoog als bij
de andere meststoffen.
Een aanwijzing in dezelfde richting gaven soortgelijke proeven met Kencicakalk
en CaC0 3 . Bij toenemende concentraties van Kencicakalk trad een steeds hogere
mortaliteit en een sterke afstoting op. Bij zuivere C a C 0 3 was de mortaliteit bij
alle concentraties zeer gering, maar wel trad bij de hogere concentraties een
duidelijke afstoting op. Hieruit is te concluderen, dat Ca geen schadelijk effect
heeft en dat bij Kencicakalk de aanwezige K' de mortaliteit veroorzaken.
Aansluitend op een onderzoek door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
naar de mogelijk edafische oorzaken van vruchtbaarheidsfluctuaties, deden wij
in een akkergrond op humusrijke zandgrond van de proefboerderij te Heino
oriënterende waarnemingen voor een jaarlijkse census van de bodemfauna. Op
grond van de resultaten is een bemonsteringsschema opgesteld teneinde in de
komende jaren de fluctuatie te kunnen nagaan.
Om althans enigszins georiënteerd te zijn over de ontwikkeling van de bodemen oppervlaktefauna in de nieuwe IJsselmeerpolders werden op verschillende
punten in Oostelijk Flevoland strooisel- en grondmonsters genomen en gedurende
enkele weken alcoholvallen ingegraven. De resultaten leveren uiteraard slechts een
zeer fragmentaire indruk op en zijn nog geenszins in staat een beeld van de pionierbevolking te geven.
Onder alle voorbehoud geven ze aanleiding tot de volgende opmerkingen. Dat
deel van de bodemfauna waarvan de gehele levenscyclus zich in de bodem voltrekt (geobionten), beschikt over een zeer gering actief verspreidingsvermogen.
Van soorten die desondanks tot ver in de polder voorkomen, moet worden aangenomen dat zij zijn ingevoerd. Hiertoe behoren: enchytraeën, miljoenpoten en
duizendpoten. Ook van een naaktslak lijkt dit waarschijnlijk. Wormen (Eiseniella
tetraedra) werden slechts aangetroffen in een dicht bij de oude kust liggend deel.
Actieve immigratie van deze soort lijkt waarschijnlijk. Niet werden aangetroffen:
isopoden, symphyla, campodeiden en proturen.
Echte strooiselbewoners als mijten, spinnen en springstaarten kwamen in groot
aantal, maar in een klein aantal soorten voor.
Van de geofiele soorten die zich vliegend kunnen verplaatsen, zijn de aantallen
zowel wat betreft soorten als individuen groot: kevers, tripsen, stofluizen en larven
van talrijke vliegesoorten. Niet werden aangetroffen ritnaalden en mieren.
De oppervlaktefauna, voornamelijk kevers en spinnen, is dank zij haar groot
verspreidingsvermogen al zeer talrijk. Toch is het opvallend dat in het centrale
deel van de polders het aantal loopkevers zowel in soorten als individuen lager is
dan langs de rand. Wolfspinnen en diverse kleine keversoorten zijn er echter
talrijker.
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BOVENGRONDSE L E V E N S G E M E E N S C H A P P E N
De in het vorige verslag genoemde onderzoekingen, dat van PROF. D R . H.
KLOMP inbegrepen, duurden voort. Nieuw is een onderzoek naar de invloed van
bemesting op kroon- en bodemfauna van een grovedennenbos. Dit geschiedde in
samenwerking met de afdeling Levensgemeenschappen van de bodem. Aanleiding
hiertoe waren de opzienbarende resultaten in het buitenland met de bemesting
van bossen als middel tegen beschadigers.
Aan het onderzoek naar het verband tussen de populatiedichtheid en de groei
van Bupalus piniarius L. werkten dit jaar twee studenten en een jong volontair
mee. Twee andere studenten waren ingeschakeld in het miereonderzoek voor het
bewerken van enige speciale onderwerpen. Voor het overige werd getracht om
tot afronding en publikatie van dit onderzoek te komen.
POPULATIEONDERZOEK

Regulatie bevolkingsdichtheid

(Bupalus-onderzoek)

PROF. KLOMP'S overzicht van zijn werk luidt als volgt:
„Na elf aaneensluitende jaren van onderzoek is het van betekenis de oogst aan
cijfers eens te overzien en na te gaan tot welke conclusies het materiaal ons in
staat stelt. Zoals bekend verondersteld mag worden hebben wij dichtheidscijfers
verzameld van de verschillende stadia van het insekt. De belangrijkste resultaten
hiervan zijn samengevat in fig. 1. We zien hieruit, dat de dichtheid fluctueert en
geen stijgende of dalende trend vertoont. Dit wijst dus sterk op de werking van
een regulerend mechanisme. Dit laatste zouden we graag kwantitatief uitgedrukt
willen zien. Hiervoor staan ons verschillende methoden ter beschikking. Bij een
daarvan is de redenering als volgt. Gaan we uit van de hypothese dat de populatie
naar een bepaald dichtheidsniveau tendeert onder invloed van een regulerend
•
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Fig. 1. Fluctuaties in bevolkingsdichtheid bij Bupalus piniarius in een
dennenbos gedurende een periode van 11 jaren.
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mechanisme, dan kunnen we verwachten, dat de dichtheid zal gaan dalen wanneer
deze boven het genoemde niveau ligt en zal gaan stijgen na dichtheden beneden
dat niveau. Als wij nu het dichtheidsniveau schatten als de gemiddelde dichtheid
voor de jaren van onderzoek, dan kunnen we de empirisch bepaalde stijgingen en
dalingen vergelijken met de te verwachten aantallen onder de bovengenoemde
hypothese. De gemiddelde eidichtheid van 1950-1961 is 40 (zie fig. 1). In het
jaar 1950 ligt de dichtheid beneden deze waarde; we kunnen dus een stijging
verwachten en vinden die ook. Van de opeenvolgende jaren zijn de gegevens
samengevat in het volgende staatje:
empirisch bepaald
te verwachten

-

—

4-

+

—

+

—

+

+

+

+

+ = stijging, — —- daling

In twee van de elf gevallen vinden we geen overeenstemming. Wanneer de bovengenoemde hypothese onjuist is, is de kans op deze uitkomst (bij eenzijdige toetsing
met de tekentoets) ongeveer 0.03. Op grond hiervan besluiten we tot de juistheid
van de hypothese en we gaan dus uit van de veronderstelling dat een regulerend
mechanisme werkzaam is. De daling in 1951/52 en de stijging in 1953/54 treden
dus niet op omdat b.v. het weer in die jaren toevallig ongunstig resp. gunstig is.
Mogelijk heeft dit tevens een rol gespeeld, maar het dichtheidsafhankelijke effect
is hier van primaire betekenis.
Voor een verdere analyse hebben wij de sleutelfactor-methode van VARLEY en
GRADWELL (J. Anim. Ecol. 29, 1960) toegepast. De gedachtengang hiervan is als
volgt. Een vlinder legt 200 eieren en daarvan blijven er in een bepaalde generatie
tenslotte b.v. 2 stuks over, d.i. een honderdste deel. De sterfte is dus 9 9 % . Dit
noemen we de totale sterfte (K). Nu is deze totale sterfte samengesteld uit een
reeks van sterfte-factoren, die in successie werken, dus op het ei, de jonge larve,
de oudere larven enz. (ku k2, enz.). We kunnen het verband tussen K en k^ k2,
enz. uitdrukken door gebruik te maken van het verschil tussen de logarithmen van
de begin- en de einddichtheid. Dit is ter illustratie in het onderstaande staatje
voor een willekeurig geval uitgevoerd:
object
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0.301
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of anders gezegd:
99% van 200 = (50% van 200) -|- (80% van 100) + (90% van 20)
Deze methode hebben wij nu toegepast op het cijfermateriaal van Bupalus,
waarbij we ook de geslachtsverhouding en de dichtheidsafhankelijke reductie van
de voortplanting (waarover in voorgaande jaarverslagen sprake was) als mortali24
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Fig. 2. Fluctuaties in de grootte vande
mortaliteit in een populatie van Bupalus
piniarius in eendennenbos. A.totale mortaliteit, B. eimortaliteit, C. sterfte van de
jonge larve (meest in het eerste staclium),
D. sterfte door hetoptreden vaneen vijftal
soorten popparasieten, E. schommelingen
in eiproduktie.
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F"ig. 3. Fluctuaties in de grootte van de
mortaliteit in een populatie van Bupalus
piniarius ineendennenbos.A.totale mortaliteit, B. samenvatting van alle sterftefactoren die op de larven linwerken. Let
op de sterke overeenstemming van beide
grafieken.

teitsfactoren hebben opgevat. In fig. 2 zijn enkele factoren opgenomen. Hierbij
wordt de volgende toelichting gegeven.
T o t a l e m o r t a l i t e i t . De lijn evenwijdig aan de tijd-as geeft de totale
mortaliteit in de „steady state" of evenwichtstoestand aan, d.w.z. de sterfte die
moet optreden zonder een verandering in dichtheid te geven van generatie op
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generatie. We kunnen deze als volgt berekenen. Uitgaande van a eieren en eindigend met b vlinders, geldt voor de „steady state", dat

waarin v het voortplantingsgetal is. Bij Bupalus is dat 220 in elke generatie. De
variatie in dit getal van generatie op generatie hebben we immers opgevat als een
mortaliteitsfactor, zodat daarmee thans geen rekening behoeft te worden gehouden.
De totale mortaliteit in de evenwichtstoestand is dus
log a - log b = log a - log - = log v = log 2 2 0 = 2.34
Ligt de totale mortaliteit in een bepaalde generatie boven deze waarde, dan is
er een sterfte-overschot; ligt zij er onder dan treedt een geboorte-overschot op.
Vergelijk fig. 1 (grafiek eidichtheid) met fig. 2 A.
E i s t e r f t e e n s t e r f t e v a n d e j o n g e l a r v e . Deze grafieken
(fig. 2, B en C) behoeven weinig toelichting. Vergelijking met de grafiek 2A laat
zien in welke mate de eisterfte en de sterfte van de jonge larve bijdragen in de
totale mortaliteit.
P o p p a r a s i e t e n . De grafiek 2 D geeft de mortaliteit veroorzaakt door
alle popparasieten tesamen. Het is opvallend hoe weinig fluctuaties hierin voorkomen. In alle generaties bedraagt de sterfte ongeveer 40%.
R e d u c t i e v a n d e v o o r t p l a n t i n g . De grafiek 2 E geeft de grootte
van de reductie der eiproduktie weer. In 1957/58 was deze maximaal en daardoor
in de grafiek gelijk nul. Vergelijking van deze grafiek met die van de totale mortaliteit laat zien, dat de dichtheidsafhankelijke voortplanting weinig bijdraagt tot
de vorming van de totale mortaliteitscurve en daarmee van weinig invloed is op de
fluctuaties die in de populatie-dichtheid optreden.
Vatten we alle larvale mortaliteit samen (zie fig. 3 B), waaronder hoegenaamd
geen parasieten-mortaliteit voorkomt, dan valt het verschil met de popparasieten
(2 D) en de voortplantingsfactor (2 E) wel heel duidelijk op. We zien, dat de fluctuaties van de totale mortaliteit en dus tevens de schommelingen in dichtheid in
sterke mate door het larvale factoren-complex worden beheerst. Wat na het larvale
stadium met de populatie gebeurt is niet meer bepalend voor het aantal dieren in
de volgende generatie. Hieruit volgt, dat de regulerende factoren een onderdeel
moeten uitmaken van de groep die op de larven (of eventueel het ei) inwerken.
Het is echter niet eenvoudig uit te maken welk onderdeel van het factoren-complex
regulerend werkt. Zo blijkt de sterke daling van 1952 op 1953 vooral door een
hoge jeugdmortaliteit veroorzaakt te worden; die van 1957 op 1958 echter in de
eerste plaats door een hoge eimortaliteit (vergelijk fig. 2 B en 2 C met fig. 1).
De sterke stijging in dichtheid van 1953 op 1954 en van 1958 op 1959 (zie fig. 1)
wordt in beide gevallen veroorzaakt door een lage eiparasitering (fig. 2 B) en door
een geringe jeugdmortaliteit (fig. 2 C).
Een belangrijk deel van deze feiten zou verklaard kunnen worden door aan te
nemen, dat de overlevingskans van dejonge larven bepaald wordt door de larvale
dichtheid in het voorgaande jaar. Hierover is in het jaarverslag 1960 reeds een en
ander uiteengezet. Inmiddels is deze veronderstelling experimenteel te toetsen
omdat we het dichtheidseffect onder de larven ook in proeven kunnen bewerkstelligen. Het is het meest waarschijnlijk, dat de heer GRUYS deze proeven in 1962
zal uitvoeren, omdat ze heel goed bij zijn onderzoek aansluiten."
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Verband tussen populatiedichtheid en groei
Het bleek mogelijk, in de kas bij het laboratorium ook buiten het normale
seizoen (juni-juli) copulatie en ovipositie van de dennespanner (Bupalus piniarius
L.) te verkrijgen. Dientengevolge liet het experimentele werk zich over een geheel
jaar spreiden. Behalve in de normale periode werden dit jaar ook in april, augustus
en november jonge rupsen verkregen.
In de kas en in het insectarium voerden we verschillende kweken uit, om:
1. een nadere bevestiging te krijgen van de veronderstelling dat de groeivermindering die bij gezamenlijk gekweekte rupsen wordt geconstateerd, tot
stand komt door „lichamelijk contact" gedurende de nachtelijke periode. In
verband hiermee werd ook een kweek opgezet voor het onderzoeken van de
onderlinge beïnvloeding bij constant licht.
2. na te gaan of andere rupsen van de groveden (i.e. Panolis flammea SCHIFF.
en Ellopia prosapiaria L.) de groei van Bupalus-rupsen beïnvloeden.
3. de gevoeligheid voor onderlinge beïnvloeding van ieder larvaal stadium afzonderlijk vast te stellen. Tevens werd in deze proef nagegaan in hoeverre
één, of enkele, korte perioden (van één etmaal) van samenzijn een groeivermindering veroorzaken.
De verwerking van de resultaten van deze proeven is nog niet zover gevorderd
dat resultaten zijn mede te delen.
Zoals in het jaarverslag 1960 uitkwam, is bij vorige proeven gebleken dat het
aantal larvale stadia van Bupalus kan variëren, terwijl het uit kopkapselmetingen
waarschijnlijk leek dat de determinatie van dit aantal reeds in een vroeg stadium
tot stand komt. Tevens was gevonden dat in het donker, bij 24 ° C constante
temperatuur gekweekte rupsen voor bijna 100% vijf stadia doormaken, terwijl
daarentegen rupsen in het donker bij 16° C constante temperatuur vrijwel alle
reeds na het vierde stadium verpoppen.
Naar aanleiding hiervan onderzocht een candidaat in de biologie, als onderdeel
van een doctoraal onderwerp, op het Itbon in welk stadium het aantal larvale
stadia wordt vastgelegd. Hij gaf drie series solitair en in het donker opgekweekte
rupsen gedurende resp. het eerste, tweede en derde stadium een temperatuur van
24° C en in het overige deel van de larvale periode een temperatuur van 16° C.
Ter controle kweekte hij series rupsen gedurende de gehele larvale periode bij
16° C, resp. 24° C. Uit de onderlinge verhouding van dieren met vier, resp. vijf
larvale stadia kon hij vaststellen dat de determinatie van het aantal stadia voornamelijk in het 2e, en in geringe mate ook in het le en 3e stadium geschiedt.
Het verband tussen dichtheid en groei bij Bupalus in een natuurlijke populatie
werd door PROF. KLOMP gevonden uit de data over dichtheid en popgrootte in een
reeks van jaren. De mogelijkheid bestaat dat een onafhankelijke factor (b.v. het
weer) dichtheid en groei op zulk een wijze beïnvloedt dat over een reeks van jaren
een correlatie bestaat zonder dat er van een causaal verband sprake is.
Om deze mogelijkheid experimenteel te toetsen, zijn in 1960 en 1961 in het veld
proeven gedaan waarbij de groei van rupsen werd nagegaan in kunstmatig aangebrachte populaties van verschillende dichtheid.
In 1960 werkten we met ingekooide groepen rupsen. De rupsendichtheid
(uitgedrukt in aantal rupsen per jong dennelot) wasveel geringer dan in de laboratoriumkweken, maar nog aanzienlijk hoger dan in natuurlijke populaties op de
Veluwe. De gemiddelde popgrootte bleek toe te nemen bij afnemend aantal larven
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Plastic hygrostaatjes voor het kweken van insekten. De bovenste schaal heeft een bodem
van nylon gaas; een verzadigde zoutoplossing in de onderschaal zorgt voor een constante
relatieve vochtigheid.

per hoes. Tevens vonden we ook in deze proeven geen aanwijzingen voor een
wederzijdse beïnvloeding van de rupsen via de voedselplant (zie jaarverslag 1960).
In 1961 echter werd onder geheel natuurlijke omstandigheden gewerkt. In een
ongeveer 40-jarig grovedennenbos op het landgoed Planken Wambuis brachten we
in groepen dennen verschillende dichtheden vanBupalus aan, wat geschiedde door
het uitzetten van eieren in de boomkroon. Met behulp van gegevens uit een reeks
van jaren over de ei-dichtheid in een natuurlijke populatie, ons door PROF. KLOMP
verstrekt, konden een hoge, een gemiddelde en een lage dichtheid worden nagebootst. De rupsendichtheid bepaalden we in de zomer enige malen met behulp
van de excrementenval. De verschillen in dichtheid tussen de drie groepen bleken
zeer duidelijk te zijn. Voor het verzamelen van de poppen plaatsten we in het
najaar met strooisel gevulde vangbakken. De resultaten van deze proef zijn nog
niet bekend.
Voor waarnemingen over het gedrag van de rupsen, speciaal gedurende de nacht,
werden voorbereidingen getroffen.
REGULATIE DOOR VOEDSELPLANT

Het onderzoek betreffende de regulerende invloed van voedselplant op insekt
is beperkt gebleven tot het uitwerken van gegevens. Een bewerking van die betreffende de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.), samengebracht
door de waarnemersorganisatie van het Itbon, bracht onder meer aan het licht dat
tijdens een zware plaag meer houtsoorten worden aangetast dan in perioden dat
de soort minder talrijk is. In de volgorde waarin deze houtsoorten worden aange28

tast, komt de voorkeur van het insekt tot uitdrukking. Uit de gegevens van 1958
bleken geringe verschillen in de geschiktheid van het voedsel (eik en meidoorn)
van plaats tot plaats in regionale zin. Hierbij werden als criteria voor de geschiktheid van het voedsel gebruikt mortaliteit, popgewicht en eiproduktie van de daarop
gekweekte dieren. Zeer duidelijk waren de verschillen in de ontwikkeling van de
rupsen, gekweekt op materiaal afkomstig van verschillende delen van de boomkroon (top, zuidzijde, noordzijde). Deze verschillen waren bij de eik groter dan
bij de meidoorn; zij kwamen het duidelijkst tot uiting in de totale aantallen van de
in de ovaria aanwezige eieren.
Uitwerking van de gegevens uit 1960 betreffende de plakker en de ringelrups
(resp. Lymantria dispar L. en Malacosoma neustria L.) toonde o.m. aan, dat het
eikeblad in dat jaar minder water bevatte dan in 1959, en meer suiker en ruw
eiwit. Dit is begrijpelijk omdat de droge periode die in de voorzomer van 1959
inzette, voortduurde tot juni 1960, met alleen januari als onderbreking. Van geen
van beide soorten vertoonde de ontwikkeling echter een correlatie met het waterof suikergehalte van het blad, zoals dit in 1959 het geval was. De gevolgtrekking
ligt voor de hand dat in 1959 het water in het blad van zeer groot belang is geweest
voor de rupsen die in de droge warme lucht aan sterke verdamping blootstonden.
In 1960 was, niettegenstaande het droge blad, de watervoorziening gunstiger
omdat de verdamping geringer was. De verschillen tussen top, zuid en noord in
deze gegevens zijn nog niet nader uitgewerkt.
BEMESTING TEGEN BOSBESCHADIGERS

Voor het nieuwe onderzoek, in de inleiding vermeld, naar de invloed van bemesting als middel tegen bosbeschadigers werden proefvelden aangelegd van ca.
8 en 35 jaar oud grovedennenbos, gelegen respectievelijk op de Terletse heide en
in Oldebroek. In overleg met IR. C. P. VAN GOOR van het Bosbouwproefstation
werd bemest met kalk-ammonsalpeter, superfosfaat en patentkali in verschillende
combinaties.
De waarnemingen, die dit jaar beperkt bleven tot de proefvelden in Oldebroek,
gaven geen aanwijzingen voor een invloed van de bemesting op de van nature
aanwezige Diprion-populatie en de bodemfauna. Het onderzoek zal enige jaren
worden voortgezet. (Zie ook de mededelingen in de paragraaf Diversen van het
verslag Levensgemeenschappen van de bodem.)
D E RODE BOSMIER

Ook ditjaar deden wegeregeld waarnemingen over de uitbreiding, achteruitgang,
en beparasitering door Atemeles, Lomechusae.a., van natuurlijke en kunstmatig gestichte kolonies van de rode bosmier. De bedoeling is reeksen van gegevens te
verkrijgen waaruit later, eventueel na aanvullend onderzoek, conclusies zijn te
trekken onder meer met betrekking tot de levensvatbaarheid van de gestichte
nesten, de dichtheid waarin zij zich kunnen handhaven, enz.
Verwantschapsonder zoek
Het onderzoek naar de onderlinge verwantschap van de bosmiersoorten werd
voortgezet. Tot goed begrip van het werk zij eerst gereleveerd dat kolonies van
Formica polyctena FOERST. doorgaans onverdraagzaam zijn ten opzichte van koninginnen van andere kolonies, zelfs wanneer deze tot dezelfde soort behoren. Zulke
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Links werkster, rechts koningin (ongevleugeld, dus bevrucht) van
Formica polyctena.

koninginnen worden alleen onder bepaalde omstandigheden getolereerd, en wel:
a. in de z.g. „tolerante fase" in het vroege voorjaar;
b. gedurende een korte periode, direct na het kunstmatig stichten van een nieuwe
kolonie.
De verdraagzaamheid geldt in beide gevallen echter uitsluitend ÇÇvan de eigen
soort of van nauw verwante vormen; alle andere worden verdreven of gedood.
De verdraagzaamheid is dus selectief en is daarom tevens te gebruiken als criterium voor een bepaalde graad van verwantschap tussen de verschillende soorten
en vormen die gewoonlijk onder de algemene naam „rode bosmier" of „Formica
rufa-groep" worden samengevat.
In 1960 bleek ook de polygyne vorm van Formica rufa L. 1761 (in het volgende
F. rufa p. te noemen) de onder b genoemde selectieve verdraagzaamheid te vertonen. Hiervan en van de twee perioden van verdraagzaamheid bij F. polyctena
werd toen gebruik gemaakt om nadere gegevens te verkrijgen over de verwantschap tussen deze soorten en enige andere vormen van de „rufa-groep", zowel
uit Nederland als uit andere delen van Europa (zie verslag over 1960). Het is toen
echter niet mogelijk geweest met zekerheid iets te concluderen omtrent de verwantschap tussen F. rufa p. en F. rufa m., terwijl dit juist een der meest intrigerende vraagstukken was. F. rufa m. (vroeger Formica piniphila SCHENK genoemd)
is immers de monogyne vorm van Formica rufa L. 1761 en morfologisch (nog) niet
van F. rufa p. te onderscheiden. Van F. rufa m. waren echter alleen onbevruchte ÇÇ
te verkrijgen en deze konden niet worden getoetst op hun aanvaardbaarheid door
F. rufa p. Kolonies van deze soort maakten namelijk in de sub b genoemde periode
geen duidelijk onderscheid tussen onbevruchte ÇÇ van de verschillende vormen:
alle werden spoedig gedood, ook die van de eigen soort.
Dit jaar bleek echter dat F. rufa p. de onder a genoemde tolerante fase in zeer
uitgesproken mate vertoonde, en bovendien dat er in deze periode wél onderscheid
werd gemaakt tussen onbevruchte ÇÇ van de eigen soort en andere. Of dit komt
doordat de verdraagzaamheid in de tolerante fase van andere aard is dan die in
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Links proef- en rechts controlekooitjes voor het toetsen op aanvaardbaarheid van koninginnen. Deze zijn alleen in de eerste (grotere
gaatjes) bereikbaar voor de werksters. In de andere (dubbelwandig)
zijn ze zelfs gevrijwaard voor bespuiting met mierezuur.

de onder b genoemde periode, of wel doordat de $ $ intussen aanvaardbaar waren
geworden, is nog een open vraag. Hoe dan ook, in de proeven werden ÇÇ van F.
rufa p. in het leven gelaten en die van F. rufa m. gedood, evenals andere nietsoortgenoten. Met aanzienlijk meer zekerheid is dus te concluderen dat F. rufa p.
en m. niet zo nauw verwant zijn als men op grond van de uiterlijke kenmerken zou
verwachten. Het is zelfs mogelijk dat zij geheel verschillende soorten blijken te
zijn.
In de „Bierlap", een gedeelte van het duinterrein Meyendel van het waterleidingbedrijf te 's-Gravenhage, komen bosmieren voor die in de mate van hun
beharing tussen F. rufa en F. polyctena instaan. Dit was ook reeds eerder in andere
delen van Meyendel geconstateerd. Determinatie op grond van de beharing, het
voornaamste morfologische kenmerk, is dus niet goed mogelijk. Men kan echter
de aanvaardbaarheid van koninginnen uit kolonies van deze mieren toetsen bij
kolonies van ontwijfelbare identiteit. Worden zij aanvaard, dan pleit dit sterk
voor gelijksoortigheid; worden zij buitendien geweigerd door de andere in aanmerking komende soorten, dan kan men daar redelijk zeker van zijn. Op grond
van dergelijke proeven is gebleken, dat vrij sterk behaarde vormen uit dit gebied
toch nog tot F. polyctena gerekend moeten worden. Voor zover bekend, is F. polyctena elders in Nederland óf kaal óf zo zwak behaard dat de determinatie met
dit kenmerk geen moeilijkheden oplevert. In Duitsland komen echter wél vormen
van F. polyctena voor die even sterk behaard zijn als die in de „Bierlap".
Adoptie van koninginnen
De onder n en i genoemde perioden van verdraagzaamheid zijn in principe
beide te gebruiken voor het invoeren van ÇÇ in kolonies die er te weinig hebben,
zoals bij kunstmatig gestichte kolonies zeer vaak het geval is. Uit vroeger onderzoek
is echter gebleken dat deze twee methoden voor het invoeren van ÇÇ bezwaarlijk
op grote schaal zijn toe te passen. Dit jaar is met twee Utrechtse candidaten in
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de biologie begonnen met het beproeven van een derde, in Duitsland toegepaste
methode. Hierbij brengt men de te adopteren koninginnen in aanraking met aanvankelijk kleine, daarna steeds grotere aantallen werksters, waardoor zij geleidelijk
de nestgeur zouden verkrijgen en acceptabel worden. De volledige resultaten van
deze proeven zullen pas in 1962 bekend worden.
BESCHUTTINGSONDERZOEK

Het onderzoek naar het effect van beschutting op de groei en de produktie van
mais en bonen ging voort; met de mais alleen in het laboratorium en met de bonen
bovendien in het veld. De proefvelden hiervoor waren gelegen te Eist (Gld.),
Goes en Bruinisse.
Voor het laboratoriumonderzoek was de windtunnel van het Instituut voor
tuinbouwplantenteelt te Wageningen en die van het Instituut voor bodemvruchtbaarheid te Groningen beschikbaar. Te Wageningen werd de ontwikkeling van de
bonen bestudeerd in en buiten de beschutting. Met de mais kon niet langer worden
gewerkt dan tot dit gewas 1 meter hoog was. Ook zijn te Wageningen metingen
gedaan inzake de invloed van beschutting op de temperatuur, de verdamping, de
vochtigheid van de grond en de verhouding wortel : scheut. De proeven te Groningen betroffen een vergelijking van verschillende typen kunstmatige schermen.

WILDSCHADEENBEHEERVANDEWILDSTAND
Over het algemeen blijft de afdeling zich bevredigend ontwikkelen.
Met de Directie Faunabeheer is ook dit jaar nauw contact onderhouden, in het
bijzonder over het beheer van de herten- en de zeehondenstand. De internationale
samenwerking op het gebied van het waterwild kreeg steviger gestalte tijdens het
congres te Bologna.
Ook dit jaar ondervond de afdeling velerlei belangstelling. Talloze verzoeken
om advies inzake de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende de jacht en
wild kwamen in behandeling. De aanvragen om voordrachten waren te talrijk om
alle aanvaard te kunnen worden. De belangstelling van de pers was weer groot,
en zelfs overweldigend gedurende de periode waarin vrees bestond voor radioactieve besmetting van ganzen.
De belasting door dit alles op de tijd en de aandacht van de onderzoekers nam
zodanige vormen aan, dat voor het eigenlijke werk soms te weinig tijd dreigde te
blijven. Tegen het gevaar voor vervlakking moest dan ook terdege worden gewaakt. Wij kunnen onze taak alleen bevredigend blijven uitvoeren indien er voldoende tijd beschikbaar is om de verkregen gegevens te verwerken en rustig te
overdenken. Literatuurstudie is onmisbaar om bij te blijven en publikaties zijn
nog steeds het voornaamste middel om onze resultaten uit te dragen.
EDELHERT

Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse roodwild is een geweiententoonstelling georganiseerd, waarop de geweien van op één na alle in 1961 geschoten herten aanwezig waren. Dit succes was voor een groot deel te danken aan
de maatregel van de Directie Faunabeheer volgens welke iedere vergunninghouder
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verplicht is binnen 24 uur na het schieten van een hert het Itbon op de hoogte
te stellen. Hierdoor zijn wij in staat, van het gewei een foto te maken en gegevens
te noteren, alsook de jagers mede te delen of het afschot al of niet aan de eisen
heeft voldaan. Deze controle wordt door de jagers zeer op prijs gesteld. Evenwel
weerhoudt de vrees voor het maken van fouten sommige van het afschieten ook
van exemplaren die beter verwijderd konden worden. Daarom stelden wij een
zakboek voor de roodwildjagers samen met richtlijnen voor het afschot.
Over de tentoonstelling is nog op te merken, dat zij niet alleen de recentste
geweien bevatte, maar bovendien een keuze uit geweien van vroeger, waaronder
die van de fraaie collectie van de heer W. F. T. BARON VAN PALLANDT. Aldus gaf
zij een beeld van de geweitypen van het Veluwse hert zowel uit de periode voordat
in het groot buitenlandse herten zijn geïmporteerd als van na die tijd.
In het voorjaar voerden wij met de hulp van tientallen deskundigen weer hertentellingen uit, ditmaal voor de gehele vrije wildbaan van de Veluwe. Het werk nam
verscheidene weken in beslag. Op de verkregen gegevens werd het afschot voor
1961/62 gebaseerd. De stand is hier en daar nog te hoog, maar reeds op vele andere
plaatsen in overeenstemming met het draagvermogen van het terrein. De voor het
tellen ontworpen methodiek beschreven wij in een artikel voor het Zeitschrift
für Jagdwissenschaft.
Het in de zomer van 1960 ingestelde onderzoek naar de reproduktie en de
leeftijdsopbouw is dit jaar voortgezet. De resultaten tonen aan, dat het percentage
hinden zonder kalf dit jaar aanzienlijk lager ligt, wat slechts voor een deel is toe
te schrijven aan het afschieten van niet-produktieve hinden. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in een grotere vruchtbaarheid. Desondanks komt het
aantal kalveren vermoedelijk slechts weinig boven 50% van het aanwezige kaalwild
(in 1960 45%). Dit laat zich verklaren uit het feit dat een groot deel van de smaldieren niet aan de voortplanting deelneemt. Aan het onderzoek in 1960 is een
publikatie gewijd, die zal verschijnen in „Lutra".
REEWILD

Het reewildareaal in ons land breidt zich nog steeds uit, zowel in westelijke als
in noordelijke richting. Ditjaar werd begonnen met de inventarisatie van de Staatsbossen die onder de houtvesterij Emmen vallen; opvallend is de geringe wilddichtheid in revieren waar geen jachttoezicht is.
Op voorstel van de vereniging „Het Reewild", en in samenwerking ermee,
stelden we een enquête naar doodsoorzaken bij reewild samen, die begin 1962
aan de leden wordt toegezonden.
Een onderzoek naar het bestaan van een correlatie tussen oppervlakte van dekking en aantal stuks reewild vond afsluiting. Er bleek een duidelijk significante
correlatie te bestaan tussen het aantal reeën in dit gebied en anderzijds zowel de
omtrek van de dekking (bos) als de oppervlakte van deze dekking. Met andere
woorden is het z.g. parklandschap het meest ideale oord voor reeën.
Het Instituut voor veterinaire bacteriologie te Utrecht stelde in samenwerking
met ons een onderzoek in naar het voorkomen van abortis Bang onder het reewild.
Wij distribueerden 200 monsterbuisjes, met verzoek tot opzending naar Utrecht
na vulling met bloed van geschoten reeën. Alle monsters die geschikt voor onderzoek waren, bleken negatief te zijn. De veehouders hoeven dus niet bevreesd te
zijn voor besmetting via het reewild.
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Zeehonden duiken graag op om eens een kijkje te nemen.
ZEEHONDEN

Blijkens de tellingen - ook dit jaar uitgevoerd door middel van vliegtuigen en
van boten van de rijkspolitie - was de zeehondenstand in het Waddengebied
constant gebleven. Het grootste aantal dieren in dit gebied bedroeg ongeveer 1000,
en wel in de nazomer.
Geconstateerd werd dat tussen Texel en Vlieland en tussen Vlieland en Terschelling sommige zeehonden aan een ziekte leden, die zich uitte in open wonden
op borst en buik. De Directie Faunabeheer verleende ons vergunning om zo nodig
drie zieke robben te schieten, daar het in het belang van de dieren is te weten
te komen met wat voor ziekte we hier te doen hebben. Er is echter geen gebruik
van de vergunning gemaakt omdat wij drie jonge exemplaren met de genoemde
verschijnselen kregen toegezonden. Naar de sectie uitwees, is de oorzaak geen
bacteriële infectie, maar een huidaantasting van buitenaf. De vraag hoe deze
wordt opgewekt, hopen we in de komende tijd te kunnen beantwoorden.
De stand in Zeeland was in februari verheugend hoog (ca. 300) in vergelijking
met die in september 1960 (149). In juni echter, toen wij zeker tussen de 500 en
700 robben schenen te mogen verwachten, troffen we er nog geen 100 aan. De
Directie Faunabeheer heeft dan ook voor dit jaar geen afschotvergunningen in dit
gebied afgegeven. De oorzaak van de achteruitgang, speciaal in de zomermaanden,
wanneer de jongen geboren worden, moet schuilen in de onrust als gevolg van de
Deltawerken.
Dit jaar merkten wij 18 jonge zeehonden, waarvan er 2 teruggemeld werden.
De eerste was op 24 juni gemerkt in de Oude Zuid Meep (ten zuiden van Ter34

schelling) en werd op 6 juli dood aangetroffen aan de Groningse kust ter hoogte
van Kloosterburen. De tweede was op 11 juli gemerkt op een plaat ten westen
van Rottum en werd op 11 november in de Weser bij Bremen geschoten. Deze
en reeds eerder verkregen terugmeldingen kunnen een wintertrek in oostelijke
richting suggereren.
Het aantal waargenomen exemplaren van de Grijze zeehond (Halichoerus
grypus) bedroeg dit jaar drie: twee in het begin van het jaar, één in december.
De samenwerking met het R.I.V.O.N. en zo ook met onze Duitse collegae was
ook dit jaar bijzonder prettig.
HOUTDUIVEN

Grondslagen voor regulatie
Deze zomer hebben wij getracht een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de
populatiedynamische aspecten van de houtduif. Allereerst werd nagegaan of in
ons land de houtduif hetzelfde verschijnsel vertoont dat in Engeland al eerder
bekend geworden is, namelijk dat de top van het broedseizoen in de laatste drie
zomermaanden valt (juli, augustus en september). Dit bleek inderdaad het geval
te zijn. Wellicht vormt dit de basis voor een beheer van de stand, omdat nu bekend
is wat het gevoelige moment is in de reproduktiecyclus. Zo bleek uit veldwaarnemingen dat het aantal juveniele houtduiven in september veel hoger was dan
injuli (een stijging van 24 tot 42%). Hierbij moet men er wel rekening mee houden
dat in die maanden nog zeer veel duiven zaten te broeden en dus niet meegeteld
konden worden.
Tellingen wezen uit, dat de houtduiven zich als broedvogels concentreren
rondom de landbouwgebieden in het westen van het land, waar speciaal de grote
steden met bijbehorende parken een ideale broedgelegenheid schijnen te zijn. In het
najaar vormen zich grote groepen duiven die door het gehele land heen de stoppelvelden afzoeken.
De predatie van houtduiven is zeer gering waar het volwassen of althans volgroeide exemplaren betreft. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het
kleine aantal roofvogels. Vooral in deze te betreuren is het ontbreken van de
slechtvalk als een der natuurlijke regulatoren van de duif.
Daarentegen kan de predatie van nestjongen en eieren zeer hoog zijn. Uit
recente literatuur is gebleken dat eipredatie door de Vlaamse gaai tot rond 90%
kan oplopen. Misschien is dit een van de verklaringen voor de talrijkheid van de
houtduif in steden, waar het aantal Vlaamse gaaien, eekhoorns e.d. natuurlijk vrij
gering is.
In de afgelopen winter heerste er een epidemie van pokkendifterie die vele
slachtoffers maakte. Ook in de maanden juli, augustus en september trad deze op,
vooral onder de jonge dieren. Op sommige plaatsen komt onder de duiven ook
coccidiose voor.
Populatie en trek
De weinige Nederlandse ringgegevens zijn uitgewerkt tot een voorlopig overzicht van de populatie. Hetzelfde is gedaan met ringgegevens uit de overige
Europese landen. Hierbij is gebleken dat levenskans, mortaliteit en leeftijdsverdeling van de Nederlandse houtduiven niet noemenswaardig verschillen met elders.
Onze eigen ringgegevens gaven te zien dat na de invoering van de afschotpremie
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de sterfte onder eerstejaarsduiven groter werd. De gemiddelde leeftijd daalde van
14 tot 12 maanden en van de verschillende doodsoorzaken steeg „geschoten" van
65 tot 7 8 % . Desondanks schijnt de intensieve bejaging van na 1954 weinig effect
te hebben gehad.
Nog geen bevredigend antwoord is verkregen op de vraag of, en zo ja hoeveel,
trekkende houtduiven die in ons land komen daar blijven tot het volgende voorjaar, dan wel er zich zelfs als Standvogels vestigen. Wel echter zijn er aanwijzingen
die op het laatste wijzen. Dit zou betekenen, dat de maatregelen die bij ons genomen zijn tot het omlaag brengen van de stand, geheel of ten dele worden gecompenseerd door het blijven hangen van trekduiven.
Buitenlandse ringgegevens toonden aan, dat vrijwel alle houtduiven uit NoordEuropa (Scandinavië, Finland) er 's winters weg zijn. Het voornaamste overwinteringsgebied is Zuidwest-Frankrijk, waar deze vogels al in oktober aankomen.
Bedenkt men dan ook nog dat geen van de eerstgenoemde gebieden terugmeldingen
uit ons land heeft, dan is het toch weinig waarschijnlijk dat deze noordelijke duiven
in of over ons land komen.
Hiertegenover staat dat, naar uit veldwaarnemingen bekend is, in NoordNederland grote troepen houtduiven vanuit het noorden binnentrekken. Uit een
enquête die maandelijks onder jachtopzichters wordt gehouden, is gebleken dat
er wel degelijk een toename van het aantal duiven in ons land is, vanuit het noordoosten. De mogelijkheid bestaat dat dit Duitse houtduiven betreft. Zekerheid hieromtrent is er niet, aangezien de Duitse ringgegevens nog niet gepubliceerd zijn.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een enquête onder landbouwconsulenten,
die tot doel heeft: a. nauwkeurig te bepalen hoe groot de oogstderving door houtduiven is, en b. de plaatsen te bepalen waar deze schade het ergst is. Het ligt in
de bedoeling hiermee spoedig te beginnen.
Uit tellingen en schattingen is berekend dat het aantal broedende houtduiven
in ons land op zijn minst 600.000 exemplaren bedraagt. Waarschijnlijk ligt het
ware getal een eindweegs hoger.
Medewerking werd ondervonden van o.a. het R.I.V.O.N., het Vogeltrekstation,
de Dienst der Domeinen in Zeeland, de Gemeente Amsterdam, de Nederlandse
Vereniging van Jachtopzichters en vele particulieren.
WATERWILD

De periodieke tellingen werden in april afgesloten en in augustus hervat. Bij
een onderzoek van zo lange duur als het onderhavige is het verloop onder de vrijwillige medewerkers de grootste zorg. Reeds in het begin van de eerste tienjarige
periode (1949-1959) hebben wij deze moeilijkheid gesignaleerd. In de tweede
dreigt zij opnieuw in vele gebieden de continuïteit van de tellingen verloren te
doen gaan. Het wekken van enthousiasme bij de medewerkers is een middel om
het verschijnsel te verminderen. Goede resultaten komen er uit de gebieden waar
personeel van het Staatsbosbeheer of van onszelf de tellingen doet. Omdat deze
op enkele dagen geconcentreerd moeten worden, is het aantal telgebieden dat
betaalde krachten kunnen behandelen, echter te beperkt. Een wervingscampagne
voor vrijwilligers is daarom op gang gebracht.
Radioactieve besmetting
Na de proefexplosies met splijtbaar materiaal in begin september op Nova
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Zembla is in samenwerking met het Ital (Instituut voor toepassing van atoomenergie in de landbouw) een onderzoek begonnen naar radioactieve besmetting
bij ganzen. Spoedig bleek dat van een besmettingsgraad die gevaar voor de volksgezondheid zou inhouden, nog geen sprake was. Echter maakten kleine hoeveelheden jodium 131 in de schildklier van enkele ganzen het noodzakelijk het onderzoek voorlopig enige jaren voort te zetten. Waar verder te verwachten is dat het
strontiumgehalte in de botten zal toenemen, wordt er ook dit in betrokken. De
procedure is dermate ingewikkeld en tijdrovend dat maar een beperkt aantal bepalingen per jaar kan worden gedaan. Besloten is daarom, dat het onderzoek zich
in hoofdzaak zal beperken tot ganzen en smienten, dus tot grazers, waarbij eerstejaarsbrandganzen als parameters zullen fungeren. Het probleem waarom het gaat,
is geïnformeerd te blijven omtrent de gezondheidstoestand van de ganzen- en
eendenbevolking en daarmee ook van andere warmbloedige diersoorten die in
tegenstelling tot het vee het hele jaar door mogelijk met fall-out besmet voedsel
opnemen.
Brandganzen
De wereldpopulatie van brandganzen valt vermoedelijk in twee groepen uiteen.
De broedvogels van Groenland en Spitsbergen overwinteren op de Britse eilanden,
en die van het vasteland hoofdzakelijk in Nederland, nl. in de omgeving van Anjum.
Waarschijnlijk door het verloren gaan van geschikt overwinteringsgebied in Duitsland is het aantal bij ons sterk toegenomen, en opgelopen tot naar schatting 15.000
à 20.000 exemplaren. Door ons toedoen zijn tegen de 200 exemplaren geringd, die
tot nu toe 12 terugmeldingen opleverden, waarvan 1 op Nova Zembla, dat wel
de kern van het broedgebied schijnt te zijn.

Een van de bij Anjum gevangen brandganzen wordt geringd.
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Reeds verleden jaar werd met de Wildfowl Trust de mogelijkheid besproken tot
het ringen op grote schaal, maar wegens de korte voorbereidingstijd was uitvoering
van het plan toen niet doenlijk. De verwezenlijking is eerst beproefd in december
van het verslagjaar, toen de wetenschappelijke staf van de Trust met een omvangrijke uitrusting naar Friesland kwam om in samenwerking met ons te trachten
grote aantallen brandganzen te vangen en van Nederlandse ringen te voorzien.
Door onvoorziene moeilijkheden is het aantal geringde vogels echter aanzienlijk
beneden de verwachting gebleven. Wij hopen het volgend jaar met behulp van de
Engelse methodiek een groter aantal te kunnen vangen en zodoende onze kennis
over de bewegingen van deze vogels, de broedgebieden, leeftijdsopbouw, reproduktie enz. belangrijk uit te breiden. Uiteraard is ook het R.I.V.O.N. in deze
operatie betrokken.
WlLDZIEKTEN

Het aantal secties op gestorven wild was ditjaar 170. Zij werden voor het grootste
deel uitgevoerd samen met de heer P. ZWART, dierenarts aan het Instituut voor
tropische en protozoaire ziekten van de rijksuniversiteit te Utrecht. Meer dan eens
moest hulp worden ingeroepen van andere veterinaire instituten, met name die
voor parasitologic, pathologie, bacteriologie, virologie en röntgenologie. Zij alle
waren steeds bereid medewerking te verlenen.
Als gevolg van de natte zomer stierven veel hazen aan coccidiose, wat tot een
lagere hazenstand dan vorig jaar leidde.
Verder zijn als bijzonderheden te vermelden:
1. dat ons de kop van een hertekalf met microfthalmie werd toegestuurd.
2. dat bij een smalree de arteria pulmonalis afwezig bleek te zijn.
3. dat in bepaalde terreinen vrij veel zwijnen stierven. Het betrof uitsluitend
vrouwelijke exemplaren, die tijdens de partus gestorven waren, en wel in de
meeste gevallen bij het uitdrijven van de eerste vrucht. Vermoedelijk hadden
de dieren het te goed gehad in de zachte winter, die veel eikels en beukenoten
als natuurlijk voedsel bood terwijl ook nog werd bijgevoerd. Hierdoor waren
de biggen wellicht iets groter dan normaal en de moederdieren te vet.
4. dat wij drie jonge robben ontvingen met vrij grote huidwonden in de navelstreek en op de borst. De oorzaak is nog niet opgehelderd. Slechts kwam
vast te staan dat de dieren geïnfecteerd waren met longwormen.
Wederom constateerden wij enige gevallen van vergiftiging onder duiven, fazanten en patrijzen. Het aantal ons ter ore gekomen vergiftigingen was veel kleiner
dan verleden jaar.
AFWEERMIDDELEN

De proeven met dierlijke teer als afweermiddel tegen hazen, konijnen en reewild
werden afgesloten. Een der handelsprodukten bleek met succes te gebruiken tegen
hazenschade. Bepaald teleurstellend was een middel uit Polen tegen hazen, konijnen en reeën. Konijnen lieten zich er in het geheel niet door afschrikken, hazen
en reeën bleven respectievelijk 2 en 3 dagen uit het proefterrein; daarna was er
weer volop spoor, weldra gevolgd door vreetschade. Vier andere preparaten gaven
evenmin bevredigende resultaten te zien.
Ter bestrijding van landbouwschade door herten, zwijnen en reeën namen we
proeven met roofdiermest uit een dierentuin. Aanvankelijk werden de uitwerpselen
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van leeuwen en tijgers in jute gebonden en boven de wissels naar de bouwlanden
opgehangen. Later bleek, dat op de grond gestrooide mest dezelfde uitwerking
had, evenals mest die in een bus zonder deksel midden op het bedreigde perceel
was geplaatst. De resultaten waren zonder uitzondering gunstig. Ook hazen en
konijnen werden afgeschrikt. De werkingsduur was in de meeste gevallen toereikend, hoewel nogal variërend naar gelang van het weer en het overige voedselaanbod. Een synthetische bereiding van dit afweermiddel is in overweging.
De tot nu toe verkregen resultaten zullen in een publikatie worden verwerkt.
Schikchade
Voor de bestrijding van schilschade aan betere houtsoorten (douglas, lariks e.d.)
werden met succes proeven genomen met het binden van dorre takken om de
stammen. De methode bleek afdoende bescherming te geven zowel tegen schilals veeg- en slagschade. De kostprijs wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal
man-uren. Aan een publikatie wordt binnenkort begonnen.
Schilschade aan groveden is de meest voorkomende vorm van schade door edelherten aan de bosbouw. In Duitsland acht men haar tegenwoordig van zo weinig
economisch belang dat er geen technische maatregelen tegen worden aanbevolen,
maar de Nederlandse bosbouw neemt ze nog altijd hoog op. Daarom is in overleg
met Wageningse hoogleraren aan een candidaat in de bosbouw een onderzoek
opgedragen naar de economische betekenis van de schade. Hij zal gegevens verzamelen over verschillen in mortaliteit, lengtegroei, diktegroei en kapwaarde van
geschilde en niet-geschilde grovedennen.
D E NIEUWE POLDERS

Evenals de vorige jaren hielden wij in de nieuwe polders in samenwerking met
het jachttoezicht tellingen om een indruk te verkrijgen van de hazenstand. In
Oostelijk Flevoland konden nog geen nieuwe percelen voor de jacht verpacht
worden omdat de stand nog te ijl was om bejaging toe te laten.
Het jachttoezicht instigeerden we tot een tentoonstelling te Emmeleroord, met
bijgevoegde beoordeling, van de trofeeën die op de reeënjacht in de Noordoostpolder verkregen waren.
Een publikatie over de migratie van wild in de nieuwe polders kwam gereed.

I N S E K T E N P L A G E N IN H O U T O P S T A N D E N
Het onderzoek bleef er op gericht middelen te vinden waarmee het optreden
van plagen kan worden voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, een ernstige
aantasting zó vroeg te kunnen onderkennen dat een tijdige bestrijding mogelijk is.
Om dit te bereiken, is ook dit jaar door middel van het tellen van geproduceerde
excrementen de bevolkingsdichtheid bepaald van enige soorten insekten die schadelijk aan groveden zijn.
In het veld zijn waarnemingen gedaan naar een aantal insekten die dit jaar
bijzonder talrijk waren. Bovendien is grote aandacht besteed aan beschadigers van
populieren. Het ligt in de bedoeling, dat de heer D. DOOM zich in de toekomst
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uitsluitend ofwel in hoofdzaak met deze beschadigers zal bezighouden. Dit wordt
mogelijk nu onze entomoloog D R . IR.J. LUITJES in het vroege voorjaar van 1962
uit Nieuw-Guinea zal terugkeren.
PROGNOSE

Excremententellingen
De waarnemingen betreffende Diprion op de Hoge Veluwe, bij Beekbergen en
bij Vaassen zijn voortgezet. Er bleek uit, dat de bevolkingsdichtheid in 1961 even
hoog was als in 1959 en hoger dan in 1960; in laatstgenoemd jaar echter waren
de tellingen weinig betrouwbaar als gevolg van de voortdurende regen.
Sinds 1960 zijn twee nieuwe objecten in de waarnemingen betrokken, t.w. bij
Oldebroek en op het landgoed Rechteren. Het bos bij Oldebroek vertoonde een
beeld dat sterk afweek van de overige proefpercelen. Het aantal excrementen van
het 5e larvestadium was er in de 2e generatie 1961 namelijk ca. 30 X zo groot als
in de andere bossen, nadat het reeds tijdens de 2e generatie van 1960 5 X zo dicht
was geweest als elders. Het bos leed zichtbaar schade van de aantasting.
Twee Diprion-soorten waren hiervoor verantwoordelijk, nl. Diprion pini en
Diprion pallidum, die zich beide massaal in Oldebroek ontwikkelden. Overeenkomstig onze sinds 1959 opgedane ervaringen treedt D. pallidum steeds 2 tot 3
weken vroeger op dan de andere soort en is beider larvale ontwikkelingsduur praktisch gelijk. Het 5e stadium van D. pallidum valt dus samen met het 3e of 4e van
D. pini. Eerstgenoemde soort begint haar verpopping wanneer D. pini zich pas
in het 4e stadium bevindt.
Het onderzoek leerde ons, dat in 1961 massaal een generatie van „overliggers"
is opgetreden. D.w.z., uit de overwinterde cocons zijn de wespen niet in mei,
maar veel later uitgekomen, zodat de larven in de bomen waren te vinden in de
periode die gewoonlijk tussen de beide generaties inligt.
Voor wat D. pallidum betreft, is bij het onderzoek op de Hoge Veluwe in 1959
en op Rechteren in 1959 en 1960 gebleken, dat de larven van de Ie generatie
voornamelijk op lage dennen is te vinden. De 2e generatie echter treft men, vaak
gemengd met D. pini, ook in de oudere bossen aan.
Aantastingsverloop
Einde 1959 hebben wij in het aangetaste bos te Oldebroek 4 X 30 bomen met
een aantastingsgraad van resp. 0, 0-30, 30-70 en 70-100% uitgezocht en gemerkt,
met als bedoeling de invloed van de aantasting op de groei na te gaan. Hiermee
wordt na ca. vijf jaar met behulp van de aanwasboor een begin gemaakt. Ondertussen onderzoeken wij de gemerkte bomen uiteraard jaarlijks op vreterij. In 1960
was er geen zichtbare aantasting, maar wel gaf het verslagjaar aanleiding ze op
aantasting te schatten. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel samengevat:
Vreterij aan in 1959
aangetaste bomen
in %
1.
0
2. tot 30
3. tot 70
4. tot 100
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Aantal in 1961
aangetaste bomen

Gemiddelde vreterij
aan de aangetaste
bomen in %

Gemiddelde vreterij
aan de 120 gemerkte
bomen in %

11
21
17
27

2,8
4.2
6,2
17,3

5,6

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de bomen die in 1959 het zwaarst van de
plaag te lijden hebben gehad, ook in 1961 de grootste aantasting vertoonden. De
mening dat bomen die eenmaal zwaar door een Diprion-aantasting hebben geleden, bij plagen gepredisponeerd zijn voor herhaling, wordt hiermede bevestigd.
Vermoedelijk waren deze bomen reeds vóór de eerste plaag voor aantasting gedisponeerd. De gemiddelde vreterij aan het totaal aantal gemerkte bomen geeft
natuurlijk niet het naaldverlies van het gehele bos weer. De bomen zijn immers
tevoren uitgekozen, met een gelijk aantal voor elke categorie. Het werkelijke
vreterij-gemiddelde ligt voor het betrokken bos hoger, naar schatting op 8%.
PLAGEN

Twee insekten waarover ons voorheen slechts zelden een verontrustende opgaaf
bereikte, traden dit jaar bepaald schadelijk op. Het waren engerlingen van de:
1. Gewone meikever, Melolontha melolontha L.
Bij Apeldoorn richtten zij een in 1958 geplante douglasopstand van ca. 15 ha
vrijwel te gronde door vreterij aan wortels en wortelhals. Het plantsoen is niet
meer te redden en volgens de bedoeling zal het in het aanstaande voorjaar
vervangen worden. Uiteraard ziet men naar middelen uit om het in te planten
materiaal te vrijwaren voor de plaag.
2. Rozenkever, Phyllopertha hordeola L.
In dit geval waren de engerlingen massaal in een kwekerij bij Ugchelen; voornamelijk in de douglaskweekbedden richtten zij grote schade aan. Daar de
ontwikkelingsduur van deze larve eenjarig is, overweegt men de kever te bestrijden tijdens zijn rijpingsvreterij, dus in mei/juni.

Wortelvreterij door engerlingen van Phyllopertha horticola L. aan douglas. Het middelste
boompje is onaangetast.
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Een aantasting bij Hoog-Soeren, eveneens aan de wortels van douglas in kweekbedden, werd veroorzaakt door de larven van de Grijze dennesnuitkever, Brachyderes incanus L. Een in de zomer toegepaste bestrijding van de kever had succes,
naar men ons berichtte.
Uit bijna alle delen van het land ontvingen wij bericht van een massaal voorkomen van de Groene sparreluis, Elatobium abietinum WLK., voornamelijk op
sitkaspar. In mei bovendien nog opgetreden nachtvorsten droegen er toe bij, dat
de eenmaal aangetaste bomen in vele gevallen afstierven.
POPULIERINSEKTEN

Het onderzoek naar enkele insektesoorten die voor populier van belang zijn,
voornamelijk de wilgesnuitkever en de satijnvlinder, kreeg als bij toeval dit jaar
uitbreiding met een tot dusver in Nederland zeldzaam voorkomende bladluissoort.
Het was de onder „schimmelluis" vermeld staande Phloeomyzus redelei H.R.L.,
die op verschillende plaatsen in ons land voorkwam en op enkele zelfs massaal.
Hieronder volgt een overzicht van het naar deze drie soorten verrichte onderzoek.
1. Chyptorrhynchus lapathi L.
In een kweekkooi werd met 20 kevers, die op 25 mei 1960 uit grienden waren
verkregen, infectie tot stand gebracht op in potten geplant stekmateriaal van
Populus candicans en P. 'Robusta'. Tijdens de rijpingsvreterij namen wij geregeld
copulaties waar, maar het eerste eilegsel merkten we pas eind juni op. Vanaf dat
tijdstip tot oktober werden eieren gelegd en in geheel deze periode namen we ook
copulerende kevers waar. Zonder uitzondering waren de balsempopulieren tot
maximaal 1,50 m hoogte met eitjes belegd. Voor dit doel gebruikten de wijfjes
hoofdzakelijk de verhoogde rand van de bladlidtekens op het stammetje. Op de
stammetjes van 'Robusta' troffen wij slechts op enkele plaatsen de boorgaatjes aan.
De eerste larvenactiviteit liet zich in maart van dit jaar waarnemen uit het te
voorschijn komen van boormeel uit de boorgaatjes. Tot mei verliep de ontwikkeling
van de larven normaal. Toen echter eindigde bij de 'Robusta'-populieren plotseling
het naar buiten komen van het boormeel uit de gangen die de larven nog slechts
oppervlakkig hadden gemaakt, terwijl zich bij de candicans-populieren de uitvloeiing normaal voortzette. Uiteindelijk vertoonden in 'Robusta' de larvegangen
door callusvorming een galachtige woekering waarin het larfje was gestorven.
Op 12 juli werd de verpopping van de eerste larven waargenomen. De eerste
jonge kevers vonden we een der laatste dagen van augustus aan het eind van de
larvegang in het merg. Van de oorspronkelijke ingebrachte kevers was in het verslagjaar geen enkel levend exemplaar meer te vinden.
Uit veldwaarnemingen, sinds 1959verricht in Zeeland, N.-Brabant en Gelderland, is komen vast te staan dat het insekt in 1959 en 1961 uitsluitend in het larvale
stadium schadelijk was. In 1960 daarentegen werden ondanks veel zoeken geen
larven maar uitsluitend kevers actief bezig gezien.
2. Stilpnotia Salicis L.
Rupsen van de satijnvlinder vraten in april en mei van de populierenopstanden
bij Boxtel in totaal ca. 25 ha kaal. In mei werden in de schorsspleten van de stammen nog spinseltjes aangetroffen, waaruit de overwinterde rupsjes niet te voorschijn waren gekomen. De dieren bleken te zijn geparasiteerd door het sluipwespje
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Apanteles solitarius RATZ. *,eenBraconide dietwee generaties per jaar ontwikkelt
en bekend staat alseen polyfage parasiet van jonge rupsen.
Op 17 juli werden een 350-tal eihoopjes verzameld, waarvan er 300 waren
bestemd voor het bosbiologisch laboratorium in België. De eitjes vande overige
werden in eenmetkaasdoek afgesloten pot bewaard omhunontwikkeling nate
gaan. Gebleken isdatin augustus hieruit deeiparasiet Telenomus mayri KIEFF.**
massaal te voorschijn kwam; het genoemde laboratorium in België constateerde
hetzelfde. Wij hopen hetaanstaande voorjaar nate gaan, of wellicht een invloed
van deze parasiet opdepopulatie derrupsen zalzijn waar te nemen.
3. Phloeomyzus redelei H.R.L.
Uit diverse streken vanonsland meldde menonsdeze zomer de aanwezigheid
van een bladluis. Ze werd aangetroffen in schorsgroeven van de stammen van
8-15-jarige populieren. Populus 'Regenerate? en in de Noordoostpolder P. 'Marilandica' hadden de voorkeur.
Tezamen met de heer D. HILLE R I S LAMBERS bezochten wij een aangetaste
* Determinatie J. G. Bertrem.
** Determinatie R. G.Fennah (Br. Museum).

Waspluis vanPhloeomyzus redtlei H.R.L. in schorsgroevenvan
populierestam.
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beplanting bij Nijkerk, waar de luis massaal voorkwam op de onder beschutting
van gebouwen staande 'Regenerata'-populieren. De stammen waren er tot ver in
de kroon bedekt met een dikke vuilwit gekleurde laag waswol. De populieren die
buiten de beschutting van gebouwen stonden, waren onaangetast.
Behalve in Nijkerk zijn ook de aantastingen bij Vreeland en in de Noordoostpolder onderzocht. Voorshands is er als algemene conclusie uit te trekken, dat de
luis in gevallen van lichte aantasting slechts aan de schaduwzijde van de stam
opereert en bij zware aantastingen de gehele stam tot ver in de kroon met een
dikke laag waswol omgeeft. Van nadelige gevolgen van de aantasting was in 1961
nog weinig te bespeuren.
Aangezien over de levenswijze en verspreiding van de luis nog weinig bekend is
en bovendien de gevolgen van een dergelijke aantasting onzeker zijn, zal de hulp
van de bosbouwers worden ingeroepen om meer gegevens te verzamelen over het
voorkomen van dit insekt in ons land.

O N D E R Z O E K VOOR RECREATIE IN DE N A T U U R
Naar het vorige jaarverslag mededeelde, was in de terreinen van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noordholland een onderzoek begonnen naar de beplanting en naar het beheer van de daar levende fauna in verband met de steeds
toenemende recreatiebehoefte die zich op dit gebied richt.
Inmiddels zijn de werkzaamheden op volle gang gekomen. Het Laboratorium
voor Plantensystematiek en -géographie is ver gevorderd met het maken van de
vegetatiekaart, die als basis zal dienen voor de overige onderzoekingen en voor
het maken van de schema's voor de beplanting. Met het onderzoek ten behoeve
van het beheer van het wild is een begin gemaakt.
Het was tot dusverre nog niet mogelijk een medewerker aan te trekken voor
sociologisch onderzoek onder de recreatiezoekenden.
Het onderzoek zal nog enige jaren vergen.
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SUMMARY
A N N U A L REPORT 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)

COMMUNITIES OF THE SOIL

Decomposition of organic matter
T h e biological processes leading to the formation of mull and mor are the central
purpose of this research. In the experimental forest of Hackfort the decomposition
of litter has been investigated for a period of five years. It can be concluded that
litter in mull and mor disappears at about the same rate notwithstanding the difference in the composition of the fauna. In mull certain earthworms and snails that
are active during winter (Allolobophora caliginosa, Lumbricus rubellus, and Monacha
incarnata, Hyalinia nitidula), cause the disappearance of the major part of the
litter during winter and spring, while in the mor the disappearance takes places
mainly in summer because its fauna, chiefly consisting of superficially living
worms (Dendrobaena octaedra), millipedes and fly larvae, is inactive during the
winter months. This difference in soil fauna also affects the other characteristics
of mull and mor. In mull the high worm density greatly contributes to the mixing
of organic matter with the soil, whereas in mor no such mixing takes place.
That the difference in composition of the profile brings about large differences
in meso-fauna and micro-organisms, has been stated before. T h e decrease in
numbers of bacteria and actinomycetes taken together, from the top layer down to
20 cm, is greater in acid mull than in calcareous mull and again greater in mor than
in acid mull. The decrease in numbers of actinomycetes alone is slight in acid and
calcareous mull and somewhat greater in the mor.
It has been ascertained now that in these forest soils cellulose breakdown can
be studied by placing cellophane strips in the soil. T h e breakdown in calcareous
mull is quick in comparison to that in mor.
Since 1958 profiles of the various types of forest soils are kept in concrete boxes
with two different ground-water tables. In October 1961 there was some evidence
of an initial mor formation in the dry boxes and a mull formation in the wet ones.
Earthworm activities in agricultural soils
A study of the relationships between earthworms andthedecomposition of organic
matter in grass-land by means of avisual evaluation of the A 0 -horizon, revealed the
activities of earthworms presumably to be the most leading factor in mull. In
these soils no accumulation of organic material occurred. In the IJsselmeerpolder
N.O.P., which for the greater part is still lacking in worms, the absence of these
animals generally appeared to be in accordance with the formation of mor. Here
a thick layer of undecayed material remained at the surface.
Some special cases affirmed these rules. For instance, in an orchard at Beuningen (Gelderland) the general mull formation in 'vermi soils' was interrupted
by mor formation in certain places where for some reason, supposedly because
of a different spraying scheme,the worm population disappeared nearly completely.
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On the other hand, in the N.O.P. mull formation occurred in places where worms
were brought in.
A comparison between the crops in pots with worms and without worms
showed the first to be considerably superior, the average weight of wheat ears
being 50% higher. Also a better growth of wheat, grass and clover was observed
in small profiles with worms.
The results of a study on the stability of worm populations in connection with
the climate and the cultural measures, which was started in 1960 in four different
orchards, may contribute to a better understanding of the population dynamics
of earthworms. More detailed studies on this subject are desirable, especially with
regard to the numerical proportion between sub-adult and adult worms, the
sub-adults being probably far more numerous.
Spraying with DNOC, Parathion, T M T D and Karathan in an orchard on clay
in spring was much more detrimental to worms under wet than under dry soil
conditions. Captan invariably caused no death. These sprayings were repeated in
summer on sand. They now caused no harm to the worms, whether in dry or in
wet soil. Probably the poisons did not penetrate deep enough and the worms
did not come to the surface under these circumstances. Therefore no contact
took place.
Counts of bacteria and actinomycetes in worm excrements were intermediate
between the counts of the top layer (mulched grass) and the clay soil underneath.
The same was true for excrements of different worm species kept in glasses with
clay soil and with alder leaves on top.
COMMUNITIES ABOVE THE GROUND

Population dynamics of Bupalus piniarius
(Report of PROF. D R . H. KLOMP) From an analysis of his data Prof. Klomp
proved that a regulating mechanism tends to keep the population density of
Bupalis piniarius on a certain level. An analysis with the aid of the key-factor
method of VARLEY and GRADWELL (J. Anim. Ecol. 29, 1960) proved that this mechanism operates during the egg-stage and/or larval instars.
An important part of the facts might be explained under the hypothesis that the
larval population density during the previous year has a density-dependent influence on the larval mortality of the current year. Experiments to prove this hypothesis will be carried out.
The relations between larval population density and growth
In the laboratory, experiments were carried out
a. in order to get more evidence for the hypothesis that the reduction of
growth is caused by direct physical contact during the night,
b. on the possible influence of other caterpillars, such as Panolis flammea and
Ellopia prosapiaria, on the growth of Bupalus-larvae,
c. in order to determine during which instar(s) the effect is induced.
Experiments on the influence of the temperature on the number of larval instars
showed that this number is determined principally during the second instar.
An attempt has been made to reproduce the effect of larval density on the growth
of the caterpillars under field conditions.
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Regulating influence of host plant on insect
From the data concerning Euproctis chysorrhoea collected bij the Forest Insect
Survey of the Itbon, it appeared that during heavy infestations more tree
species are attacked than in periods during which the insect isless abundant. The
sequence in which the species are attacked when the population density of the
insect increases shows the preference of the insect.
Caterpillars reared on leaves from different parts of the tree crown (top, northside - south-side) showed great differences in development. These differences were
greater with caterpillars reared on oak (Quercus) than on thorn (Crataegus), and
they showed best in the numbers of ova, present in the ovaries.
Oak leaves collected in late spring of 1960 contained less water than leaves
collected in the same period in 1959. In 1960 no correlation existed between water
content of the food and the development of the caterpillars of Lymantria dispar
and Malacosoma neustria.
Red wood-ants
Experiments were carried out in which queens of Formica rufa m. and p. (the
monogynous and polygynous forms of F. rufa L. 1761) together with queens of
F. polyctena FOERST. were offered to F. rufa p. colonies during the latter's period
of selective tolerance in early spring. It appeared that F. rufa m. queens were
treated as queens of another species, i.e. they were killed, like those of F. polyctena,
whereas F. rufa p. queens were tolerated.This is further evidence to that obtained
in 1960, that the two forms are not as closely related as their morphological
resemblance would suggest, and that they might even be different species.
In 'Meyendel', a dune area north of the Hague, wood ant colonies occur in
which the workers are more or less intermediate, as regards hairiness, between
F. rufa (whether m. or p.) and F. polyctena as known from other parts of the
country. Their identification with the aid of morphological characters is, therefore,
somewhat uncertain. Experiments on selectively tolerant colonies of known identity however showed that queens of at least some of the dubious colonies were
treated as F. polyctena and it is assumed that they are that species. They are the
most hairy F. polyctena so far known from this country.
GAME DAMAGE AND GAME MANAGEMENT

Generally speaking the development of this section is satisfying. The main
difficulty is that current research requires so much time that very little is left for
preparing publications on the results.
Red deer - Shooting-off was based on spring counts of the whole population
and on the results of the study of reproduction in late summer. The reproduction
rate was estimated at about 50% of the number of females, i.e. an increase of 5%
in comparison with the rate of the previous season. This is due to ahigher fecundity
rate of the hinds in 1961.
Roedeer is still extending its range to the west and the north of this country.
A correlation was found between population density on the one hand and circumference and surface of shelter on the other hand.
An investigation, with the Institute for veterinary bacteriology at Utrecht, concerning the occurrence of 'abortus Bang' among roedeer produced a negative result.
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Seal - The number of Harbour seals in the Waddenzee area remained constant
at 1000. In the Zeeland/Zuid-Holland area however there was a sharp decrease,
possibly due to disturbance by the Delta Works. Shooting is prohibited and a
reserve will be established there.
18 young Harbour seals were tailmarked. There were two back-reports, one
of wich came from the river Weser near Bremen. Three specimens of the Grey
seal were observed this year.
Wood pigeon - Our insight into population dynamics of this species was improved. T h e peak of the breeding season is in the months July till September and the
age composition shows an increase from 24% juveniles in July to 4 2 % in September. Egg prédation by Jays is about 90% but prédation of full-grown birds
seems to be negligible. Ringing reports of other European countries are thoroughly
studied in order to trace the migration routes.
Waterfowl - International cooperation in this field was again improved at the
5th Congress of the International Union of Game Biologists, held at Bologna.
The study of numbers of ducks captured in duck decoys was continued, as
well as the numbers of Golden plovers netted. Ringing of Mallard and Teal was
stopped in anticipation of the analysis of the data collected so far. Mallard had
provided some 6,000 ringing reports, Teal about 3,000. T h e ringing of goose
species went on, some 1,200, mainly White fronted geese, being ringed in this year.
As in other countries, an investigation into radio-active contamination in waterfowl was started. The Barnacle goose seems to be the most suitable species to
serve as a parameter for other goose species. Assistance was given to the staff of
the Wildfowl Trust for ringing Barnacle geese near Anjum (Friesland), where
great numbers of this species overwinter.
Game diseases - If desirable, dissections were done in cooperation with veterinarian institutes. It can be revealed that many a wild boar died while giving
birth, presumably because the adults and the piglets were too fat as a consequence of the mild winter and the abundance of food (beech-nuts and acorns).
Repellents - Outstanding results have been obtained with the application of
droppings of large beasts of prey (from zoological gardens).

FOREST ENTOMOLOGY

Insects pests
Two insect pests that were not noteworthy in the past, became very injurious,
viz. the withe grubs of 1. the Common cockchafer, Melololontha melolontha L.,
that caused damage to a 3 year old Douglas plantation near Apeldoorn, and 2.
the Garden chafer, Phyllopertha horticola L., which partly ruined Douglas seedbeds near Beekbergen (Gld).
Serious pests examined in 1961, were: a. Larvea of Brachyderes incanus L.
damaged Douglas seedbeds in Hoog-Soeren (Gld). Control of the beetles with
D D T in summer was satisfactory; b. On Sitka-spruce the Green spruce-aphid,
Elatobium abietinum Wlk., was very numerous.
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Poplar insects
In several parts of this country poplars were heavily attacked by Phloeomyzus
redelei H.R.L., an aphid that had never been noticed in such large numbers.
Populus 'Regenerata' and in one case P. 'Marilandica' were observed to be infested. The aphids occurred in mass on trees in the shadow. - Cryptorrhynchus
lapathi L.: Laboratory and field experiments pointed out that mortality of eggs
and young larvae may be extremely high, higher in P. 'Robusta' than in Balsam
poplars. - Stilpnotica Salicis L.: In a poplar wood near Boxtel that was defoliated
in May, young caterpillars on the stems were found to be parasitized bij Apanteles
solitarius RATZ. Eggs, examined in July, were frequently parasitized bij Telenomus
mayri KIEFF. Its influence on the development of the population will be studied.
RECREATION IN THE OPEN

Research on recreation in the dunes of North-Holland is going on.
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