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H E T I T B O N IN 1959
Bij een in beschouwing nemen van de werkplannen van het Itbon, zou men de indruk
kunnen krijgen dat er in vergelijking met vorige jaren niet veel is veranderd. Toch zal
1959 misschien later worden beschouwd als het jaar waarin het werk definitief in een
nieuwe richting werd geleid. Niet dat dit onverwacht is gekomen, integendeel! Reeds
jaren werd aangestuurd op de richting die zich thans volledig doet gelden.
Onverminderd staat het toegepast biologisch onderzoek van levensgemeenschappen
centraal in het werkplan. Nog steeds is het deel betreffende de populatiedynamica en
de omzetting van organische stof in de grond van fundamenteel-wetenschappelijke aard
en gericht op de vergroting van de basis voor onderzoek dat rechtstreeks praktijkproblemen beoogt op te lossen.
Het grote verschil met vroeger is dat dit onderzoek thans zover is gevorderd dat aansluiting met het praktijkonderzoek tot stand kon worden gebracht. Het gevolg hiervan is,
dat enerzijds de door ons verkregen gegevens een veel nuttiger rendement gaan opleveren
en anderzijds de richting waarin ons fundamenteel onderzoek zich ontwikkelt, meer door
de behoefte van andere onderzoekingen wordt beïnvloed. Het is een wisselwerking die
voor alle medewerkende en belanghebbende groepen van belang is.
De populatiedynamica heeft thans grote belangstelling, zowel van de universiteiten als
van de landbouwhogeschool. Verschillende facetten van deze wetenschap worden in een
aantal laboratoria bewerkt. Binnen de door T N O opgerichte Werkgroep voor Harmonische Bestrijding van Plagen ontmoeten de onderzoekers elkaar en worden de onderzoekingen gecoördineerd. Het behoort daarbij tot de taak van ons instituut op de hoogte
te blijven van de vordering van het onderzoek in binnen- en buitenland en hiaten zo
goed mogelijk door eigen onderzoek op te vullen. Door ons wordt in dit verband onderzoek gedaan over de invloed van de voedselplant op de regulatie van de bevolkingsdichtheid van de plantetende insekten.
Voor ons onderzoek naar de invloed van de organismen op de omzetting van de organische
stof in de grond en, daarmee samenhangend, naar de ontwikkeling van de structuur van
de bodem ligt de zaak anders. Hier zijn wij begonnen in een typisch natuurgebied. In
samenwerking met de door T N O opgerichte Contactcommissie voor Biologische
Bodemverbetering hebben wij thans het cultuurland in ons onderzoek betrokken, waarbij
onze in het natuurgebied ontwikkelde methoden en de aldaar verkregen gegevens ten
nutte worden gemaakt. Ook in deze werkgroep werken onderzoekers van vele instellingen
samen aan voor de praktijk van de tuinbouw zeer belangrijke problemen. Evenals bij de
populatiedynamica gaatookhieronsvroegereonderzoek eenvergrootrendement opleveren,
doordat de verkregen gegevens ook door anderen zullen worden gebruikt terwijl de samenwerking met de andere onderzoekers onze mogelijkheden in sterke mate vergroot.
De in het verleden verkregen ervaring stelt ons in staat om binnen het raam van de
Werkgroep Zwartveen een aandeel te nemen in het onderzoek dat er op is gericht het
zwartveen te gebruiken voor het verrijken van land- en tuinbouwgronden met organisch
materiaal.
Ook ten aanzien van wildonderzoek zijn de mogelijkheden vergroot. In de herfst van dit
jaar heeft in Arnhem een bijeenkomst van wildbiologen plaats gevonden, waarin met grote
openheid gegevens over het onderzoek zijn uitgewisseld. Dit heeft niet slechts geleid tot
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een betere internationale werkverdeling, maar ook tot een voor de zusterinstellingen
beschikbaar komen van eventueel nog niet gepubliceerde gegevens. Voor ons betekent
dit dat wij gebruik kunnen maken van de resultaten van de in Duitsland verrichte onderzoekingen over middelen om schadelijk wild te keren en dat het voor ons noodzakelijke
onderzoek naar de doorloopsnelheid van het voedsel in de pens van herkauwers in
Warschau zal worden uitgevoerd.
De directeur van het Itbon was secretaris van de Adviescommissie Hertenreservaten.
Dat bij het opstellen van het rapport een dankbaar gebruik is gemaakt van ervaring en
resultaten van ons onderzoek, spreekt vanzelf.
Onze rechtstreeks op de praktijk gerichte onderzoekingen omtrent Insektenplagen in
bossen worden normaal voortgezet.
Ons windschermonderzoek is, zoals in het vorige verslag reeds is medegedeeld, in hoofdzaak afgesloten. Wij beschikken echter nog over vrij omvangrijk materiaal betreffende
de invloed van windschermen, verzameld door de inmiddels overleden Mr. W. G. F.
SNIJDERS. Als gevolg van zijn overlijden in 1958, is dit materiaal niet bewerkt. Wij zijn
zo gelukkig een bosbouwkundige te hebben gevonden, die wil promoveren op de invloed
van windschermen op ontwikkeling en opbrengst van maïs en bonen en die hiervoor zo
mogelijk ook het bovengenoemde materiaal zal bewerken.
Aan Dr. D. BURGER is opgedragen om een boek te schrijven over de verschillende facetten
van het grondgebruik (landbouw, bosbouw, industrie, natuurbescherming, visserij enz.),
de eruit voortvloeiende problemen en de mogelijkheid van hun synthetische oplossing.
Het is bestemd voor allen die invloed hebben op het bodemgebruik.
SCHEMA VAN DE WERKZAAMHEDEN

Het schema van de werkzaamheden heeft in het afgelopen jaar geen wezenlijke wijziging
ondergaan. Het omvat:
1. Onderzoek naar de stabiliteit van de levensgemeenschappen en de invloed van
cultuurmaatregelen hierop:
a. populatiedynamica (o.a. met betrekking tot de biologische bestrijding van insektenplagen en tot wildvraagstukken);
b. invloed van cultuurmaatregelen op de levensgemeenschappen.
2. Invloed van de levensgemeenschappen van de bodem op de omzetting van de organische stof.
3. Onderzoek op gebieden waarop de sub 1 verkregen resultaten direct in de praktijk
toe te passen zijn:
a. insektenplagen in bossen,
b. sociaal-levende insekten,
c. wild,
d. andere problemen.
4. De invloed van windsingels op de stabiliteit van de levensgemeenschappen en de
opbrengst van het achterliggende cultuurland.
5. Werkzaamheden verband houdende met recreatieproblemen.

IN M E M O R I A M
Op 7 november is, 87 jaar oud, overleden de oprichter van het Comité ter Bestudering
en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen, de heer E. D. van DISSEL. De toetreding
van dit comité en het Biologisch Laboratorium van het Nationale Park De Hoge Veluwe
tot het Itbon was mede zijn werk. Hij werd ondervoorzitter van het Centraal Comité
van het Itbon.
Nadat tijdens de oorlog de voorzitter was gevangen genomen en daardoor zijn functie
niet kon vervullen, heeft de heer VAN DISSEL vijf jaar lang het voorzitterschap waargenomen. Hij deed dit onder zeer moeilijke omstandigheden op een wijze die boven alle
lof verheven was.
Hoewel hij in verband met zijn vergevorderde leeftijd reeds geruime tijd geen deel meer
uitmaakte van het bestuur van ons instituut, was de herinnering aan hem bij allen nog
zeer levendig, zodat het zeker geen formaliteit is deze bekwame, toegewijde en zo uiterst
beminnelijke vriend van ons instituut hier te eren.
Op 18 april overleed de heer A. J. P. BOEKHORST, na gedurende vierjaar op ons instituut
werkzaam te zijn geweest. De heer BOEKHORST heeft zich in deze tijd als een plichtsgetrouw en toegewijd medewerker doen kennen wie geen werk te veel was. Hij zal als
mens, en voor velen als vriend, lang in onze herinnering blijven.
Na een kortstondige ongesteldheid overleed in 1958 onze gastmedewerker Mr. W. G. F.
SNIJDERS. Ten behoeve van ons instituut heeft hij aan een windschermprobleem gewerkt.
Wij hebben hem leren kennen als een bekwaam en prettig medewerker aan wie genialiteit
bij het organiseren en uitwerken van zijn onderzoek zeker niet mocht worden ontzegd.
Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden.

Hoofdgebouw en nieuwe I

O R G A N I S A T I E EN A L G E M E N E GEGEVENS
BESTUUR
IR. J. W. HUDIG werd benoemd tot lid en M R . F. OORTHUYS tot adviserend lid van het
bestuur, respectievelijk in de plaats van IR.G. J. KLOMPE en M R . M. C. BLOEMERS, die

beiden een taak inhetbuitenland kregen te vervullen.
Het bestuur heeft thans devolgende samenstelling:
PROF. D R .G. A. VAN POELJE (voorzitter);

D R . P.M .L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst (ondervoorzitter);
DR. IR.G. DE BAKKER, inspecteur vanhet Tuinbouwkundig Onderzoek;
IR. P.A.DEN ENGELSE, inspecteur vanhet Landbouwkundig Onderzoek;
DR. IR.J. DE HOOGH, inspecteur van het Staatsbosbeheer;
IR. J. W. HUDIG, Landbouwschap;

IR. W. MEYERINCK, houtvester bijde Nederlandsche Heidemaatschappij;
W. J. SCHUITEMAKER, voorzitter van het Jachtfonds;
JHR. M R .D. A. W. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, voorzitter van het Bosschap.

Adviserende leden
JHR. W. H. DEBEAUFORT;
PROF. D R .C. J. VANDER KLAAUW, voorzitter van de Raad voor Advies;

M R . F. OORTHUYS, hoofd vande afdeling Natuurbescherming vanhet Ministerievan
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren VANPOELJE en TAMMES, terwijl eraan is
geassumeerd deheer SCHUITEMAKER.
De directeur vanhetItbon ismet het secretariaat belast.
RAAD VOOR ADVIES

In deRaad voor Advies hebben zitting:
PROF. D R .C. J. VAN DERKLAAUW, voorzitter;

PROF. D R .IR.C.H.EDELMAN, hoogleraar indebodemkunde te Wageningen;
PROF. D R .L.C.P. KERLING, directeur van het Phytopathologisch Laboratorium Willy
Commelin Scholten te Baarn;
PROF. D R .D.J. KUENEN, hoogleraar in de algemene zoölogie te Leiden;
PROF. D R . E.G. MULDER, hoogleraar in de microbiologie te Wageningen;
PROF. D R . J. DE WILDE, hoogleraar in de entomologie te Wageningen.
PERSONEEL

IR. J. A.VAN RHEE promoveerde op24juni totdoctor inde landbouwkunde.
D R . J. VAN DERDRIFT keerde op6 november uit Suriname terug, waar hij gedurende
zes maanden verbleef voor een onderzoek naar de invloed van hetin cultuur brengen
van bossen opde bodemfauna.
DR. IR.J. LUITJES werd door hetMinisterie van Overzeese Gebiedsdelen op7 januari
voor driejaar naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgezonden, waarvoor hem buitengewoon
verlof werd verleend.
De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O detacheerde voor de Contactcommissie voor Biologische Bodemverbetering als laboratoriumpersoneel bij ons
instituut de dames F. DE JONG en L . DANIELS en de heer W. E. PEPPINCK, en voor de

Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen als onderzoeker de heer P. GRUYS,
aan wiedoor de Plantenziektenkundige Dienst alsassistent werd toegevoegd de heer
H. DEVRIES.

In het kader van Plan Tendeloo werd deheer J.H.DE GUNST als technisch ambtenaar
ingedeeld bij de afdeling Levensgemeenschappen vande bodem. Eveneens bij deze
afdeling werd tijdelijk aangesteld mej. E.M .HUPKENS VANDER ELST.
De gemeente Arnhem detacheerde voor assistentie bij het onderzoek deheren J.C. VAN
KEEKEN en E. THEUVENET bij het Itbon. De detachering van de heren H. C.A. JANSSEN

en M. SLAGTER kwam toteeneinde.
Het ophetItbon werkzame personeel bestond, tegen een aantal van 37in 1958,op 31
december uit44leden (van welke 12gedetacheerd), te weten:
1 directeur, 9 biologen, 2 technische ambtenaren, 24assistenten en andere technische
hulpkrachten, 1administrateur, 1bibliothecaresse, 5administratieve krachten en 1 tuinman.
Wegens toeneming van hetadministratieve werk moest vaker gebruik worden gemaakt
van dediensten vaneen typebureau.
De werkzaamheden zijn als volgt over destaf verdeeld:
Directie

Algemene zaken en voorlichting
Bibliotheek en archief
Insektenplagen in bossen

D R . A. D. VOÛTE, plv. D R . J. VANDER DRIFT

M. FUNNEMAN
W.I. TEMME-RADSTAKE
D R . IR. J. LUITJES, plv.D. DOOM
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Afd. Levensgemeenschappen vandebodem (hoofd: D R . J. VAN DER DRIFT)
Bodemfauna

D R . J. VAN DER DRIFT

Microfauna

G. MINDERMAN

Microbiologie

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

Mycologie

IR.M. WITKAMP

D R . IR.J. A. VAN RHEE

Invloed biociden
H.F.H. BLANKWAARDT
Afd. Bovengrondse levensgemeenschappen (hoofd: D R .R.J. VAN DER LINDE)
Populatiedynamica

D R .R. J. VAN DER LINDE

Sociaal-levende insekten
DRS.E.T .G. ELTON
Afd. Wildschade enbeheer van dewildstand(hoofd: J.A. EYGENRAAM)
Vogels en zoogdieren,
J.A. EYGENRAAM
wildafweer en sectie
DRS.J.L.VAN HAAFTEN
CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

De samenwerking methet Instituut voor Oecologisch Onderzoek blijft zich gunstig
ontwikkelen.
Met hetRijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek tenbehoevevanhet Natuurbehoud
(Rivon) wordt voortdurend contact onderhouden.
Er is eensnel groeiend contact met andere instellingen indewerkgroep voor harmonische bestrijding vanplagen endievoor biologische bodemverbetering. Inhet bijzonder
kwam eennauwe samenwerking tot stand met IR. L.J.J.VAN DERKLOES, D R .J. DOEKSEN, D R S .H. VAND I J K , D R . G. W. HARMSEN, D R . A. JONGERIUS en D R . K. T . WIERINGA.

Verder werden contacten onderhouden metonder meer IR. C.P. VANGOOR vanhetBosbouwproefstation, D R .F. E. LOOSJES en G. VAN ROSSEM van de Plantenziektenkundige

Dienst en IR.J. BUTYN vanhetProefstation voor defruitteelt indevolle grond teWilhelminadorp.
Van de Haagse Duinwaterleiding werd veel hulp ondervonden bij het onderzoek betreffende deinvloed van het gebruik van insecticiden opde bodemfauna.
De Internationale Vereniging van Wildbiologen hield in Oosterbeek haar vierde congres.
Voorzitter en secretaris waren resp. D R .A. D . VOÛTE en J. A. EYGENRAAM, terwijl
DRS. J. L. VAN HAAFTEN alsadjunctsecretaris optrad. Hetcontact met de zusterinstellingen inhet buitenland werd door deze bijeenkomst zeer versterkt, zoals ditverslagook
elders vermeldt.
De heer A. F. VANDER WAL bezocht inEngeland deGame Fair te Basingstoke en het
I.C.I.-proefstation te Fordingbridge.
D R . A. D.VOÛTE wassecretaris vande„Adviescommissie Hertenreservaten". De werkzaamheden dezer commissie werden, in tegenstelling metde oorspronkelijke opzet,
niet beëindigd methetverschijnen vanhetrapport inzake hethertenvraagstuk op de
Zuidoost-Veluwe; ookdeoverige delen vandeVeluwe zullen erin worden betrokken.
BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

De gecombineerde bibliotheek van het Itbon enhet Instituut voor Oecologisch Onderzoek onderging eenduidelijke invloed vandeuitbreiding en intensivering vanons onderzoekingswerk. Insterk toenemende mate werd een beroep gedaan op haar diensten.
Zij beschikt thans over eenbevredigend aantal goede handboeken. Dekleinere literatuur,
die voor hetwerk zobelangrijk is,nam met vele waardevolle uitgaven toe.Hetaantal
8

binnenkomende periodieken bedraagt thans 370, het bezit aan boeken 1256 en aan overdrukken e.d. 10.241. Dit jaar werden 2734 artikelen geklasseerd en in de alfabetische en
systematische catalogi opgenomen.
Ook de archiefwerkzaamheden, onder de bibliotheek ressorterend, stegen aanzienlijk.
Behalve de groei van het onderzoekingswerk droeg ook de vorming van verschillende
werkgroepen en commissies hiertoe bij.
Een nijpend tekort aan ruimte en personeel doet zich gevoelen.
VOORLICHTING

Op verzoek werden enige lezingen gehouden over wildproblemen, o.a. voor de afd.
Gelderland van het Staatsbosbeheer, het College van Landbouwconsulenten in de provincie Gelderland en een te Antwerpen met film.
Een aantal scholen en verenigingen werden op het instituut rondgeleid.
Het Itbon kwam in de loop van het verslagjaar meer in de belangstelling van de pers te
staan.
Er werden drie afleveringen van de Itbon-Notities voor contribuanten verzonden, handelend over afgesloten onderzoek. Zij werden in vakbladen gepubliceerd.
De serie „Berichten van het Itbon" over insektenplagen in bossen in het Tijdschrift van
de Nederlandsche Heidemaatschappij werd hervat. In 1959 verschenen de nrs. 1 t/m 4.
Een nieuwe serie artikelen „Notities van het Itbon" over jachtproblemen verschijnt
thans in De Nederlandse Jager. Tot einde 1959 verschenen de nrs. 1t/m 13.
Een geïllustreerde brochure in Nederlandse en in Engelse tekst verscheen, die de geschiedenis, en afdelingsgewijs de werkzaamheden, van ons instituut beknopt samenvat.
DIENSTBAARSTELLING AAN HET ONDERWIJS

Vier studenten namen deel aan de zomercursus van het Itbon, waarvan het programma
enige wijzigingen onderging.
De heer D. KRUIZINGA (Utrecht) bewerkte voor zijn doctoraal examen een onderwerp
aan ons instituut.
GEBOUWEN

In de tuin kwam een laboratorium gereed ten behoeve van de afdeling Wildschade en
Beheer van de Wildstand en een gedeelte van de afdeling Levensgemeenschappen van de
bodem. Bovendien bevat het een practicumzaaltje voor gastmedewerkers, dat tevens
voor de projectie van lichtbeelden is bestemd.
De hall op de bovenste verdieping van het hoofdgebouw werd verbouwd voor laboratoriumdoeleinden.
Een houten keet nabij de voormalige tennisbaan van het landgoed werd, in samenwerking
met het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, herschapen tot logeerpaviljoen voor maximaal acht gastmedewerkers.
Fietsen worden voortaan gestald in een nieuwe overdekte bergplaats; de loods die er tot
dusver voor diende, werd tot garage verbouwd.

O V E R Z I C H T VAN DE O N D E R Z O E K I N G E N
I N S E K T E N P L A G E N

I N

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

Het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insektenplagen in Bossen(Insektenplagencomité), waaronder het onderzoek over de insektenplagen in bossen ressorteerde, werd
samengevoegd met de Contact-Commissie van het Itbon.
Prognose
Het onderzoek naar de mogelijkheid om plagen van de dennebladwesp (Diprion pini h.)
en hun economische gevolgen te voorspellen, werd voortgezet.
Het kweekwerk voor de Ie generatie werd overeenkomstig de voor 1959 aangegeven plannen verricht. Twaalf kolonies larven, die werden verkregen uit een gedurende de winter
ingekooid denneboompje waaronder bladwespecocons van de 2e generatie 1958 in de
grond waren gelegd, werden in een vliegdennengebied van de Hoge Heluwe op vier jonge
ingekooide grovedennen uitgezet. Van elk stadium werd telkens voor iedere kolonie de
vreterij bepaald, terwijl van het 4e en 5e stadium bovendien de excrementen zijn opgevangen.
Vergeleken met de kolonies van de najaarsgeneratie 1958 was het aantal larven per kolonie uiteindelijk veel kleiner, waarschijnlijk mede ten gevolge van een verhoogde parasitering van de eieren door de sluipwesp Achrysocharella ruforum Kr. en de sterfte tijdens
het Ie en 2e larvestadium door lieveheersbeestjes en hun larven, die zich aanvankelijk
met planteluizen hadden gevoed.
Met de 2e generatie werd dezelfde proef herhaald om na te gaan of uit een vergelijking
met de resultaten van 1958 de extreme weersomstandigheden van invloed zouden blijken
te zijn op de in 1959 verkregen resultaten.
In tabel 1 zijn de resultaten samengevat. Hieruit is af te leiden dat de uitkomsten van
de 2e generatie van 1958 geen verschillen van betekenis vertonen met die van 1959;
wel levert een vergelijking met de Ie generatie 1959 echter een duidelijk verschil op. Uit
de waarden die voor het 5e larvestadium van de beide generaties gevonden werden, blijkt
namelijk dat de larven van de eerste gemiddeld 30% minder aan naaldgewicht vraten
dan die van de zomergeneratie.
Voorts werden per gram drooggewicht 126 naalden geteld voor de voorjaarsgeneratie en
116 voor de zomergeneratie (1958), hetgeen er op wijst dat de in het voorjaar gevreten
naalden gemiddeld lichter waren dan die in de zomer. Indien de larven van de Ie generatiezichuitsluitend met deoude naalden zouden voeden, zoalsook deauteurs SCHWERDTFEGER en BESEMER stelden, kon men voor beide generaties als eenheid voor de berekening
van de naaldmassa volstaan met uit te gaan van de volwassen naalden. Omdat echter is
gebleken dat de larven van het 4e en vooral van het 5e stadium van de Ie generatie behalve oude ook jonge naalden vraten (die nog niet waren volgroeid en slechts een lengte
hadden variërend van 1 tot 2 cm), is het nodig het naaldverlies voor beide generaties
voortaan afzonderlijk te bepalen.
De bepaling van de naaldmassa's van grovedennenbossen van drie verschillende leeftijden
en drie boniteiten werd het afgelopen jaar nagelaten op grond van de uitzonderlijke
droogte. Gevreesd werd namelijk dat de gevonden waarden niet representatief zouden
zijn voor „normale" jaren wegens een vertraagde groei van de oude naalden in het voorjaar en vervroegde naaldval in de zomer.
Evenals voorgaande jaren werd in de proefbossen op Hoge Veluwe, Lierderbos en
Kroondomein door middel van lijmtafels de Diprionpopulatie bepaald. Deze nam in
10
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vergelijking met 1958 wederom in dichtheid af tot het zeer lage peil van 1957.
Toch werd een zware Diprionaantasting bij Oldebroek gemeld in een 40 ha groot oud
grovedennenbos, veroorzaakt door de 2e generatie. Opmerkelijk is dat dit optreden zich
tevoren niet enigermate heeft gemanifesteerd in een onzer proefbossen. bijv. in het Kroondomein, dat slechts 15 km van de aantastingsplaats is verwijderd. In zoverre is dit teleurstellend, dat waarnemingen in een beperkt aantal bossen zich dus niet steeds lenen voor
een prognose inzake het schadelijk optreden in het gehele land, zoals op grond van de
tot dusverre verrichte waarnemingen was verondersteld.
Bestrijding van Polyphylla met insecticiden
In de duinen van de Haagsche Duinwaterleiding te Meyendel werden proeven met insecticiden aangezet ter bestrijding van de engerlingen van Polyphylla fullo L., die de pas
geplante boompjes op de spaarzaam begroeide duinterreinen in ernstige mate aantast.
Er werd nagegaan voor welke planten, afgezien van de bomen, de dieren een uitgesproken
voorkeur hebben en van welke zij afkerig zijn. Tot de eerste groep behoren helm, duinriet en kruipend stalkruid; tot de laatste hondstong, buntgras, fakkelgras, duindoorn en
liguster.
Bij het zoeken naar proefdieren is gebleken dat de larven een voorkeur hebben voor
vochtig zand; dit nu komt vooral voor op de spaarzaam begroeide terreinen, zelfs op de
duintoppen, als gevolg van de geringe verdamping aldaar via de vegetatie. Deze omstandigheid legt uiteraard beperkingen op bij de uitvoering van de opzet om in het bijzonder
deze terreinen meer beplanting te geven.
De met insecticiden behandelde planten waren veel minder aangevreten dan de onbehandelde. Voor de praktijk bleken poeders te duur. Toepassing ervan vergt veel meer aan
materiaal en arbeid dan in het geval van emulsies. Bij verdere proeven zullen dan ook
alleen emulsies worden gebruikt, hoewel ze iets minder effectief zijn.
Het aantal controlebomen bedroeg 7633, en dat der proefbomen 4 X 578, die werden
behandeld met onderscheidenlijk lindaanemulsie, lindaanpoeder, aldrinemulsie en aldrinpoeder. De aantasting bedroeg respectievelijk 23, 11, 7, 9 en 3 % .
Bij waarnemingen in de duinen kregen wij de indruk dat mollen wellicht als belangrijke
predatoren kunnen optreden.
Plagen
Als de schadelijkste bosinsekten naar het optreden waarvan in 1959 een onderzoek is
ingesteld, zijn te noemen:
a. Satijnvlinder (Leucoma Salicis L.J die voornamelijk in de omgeving van Best de
populieren in bosverband en in wegbeplanting ontbladerde.
b. Elzesnuitkever (Cryptorrhynchus lapathi h.) die grote schade toebracht in een jonge
populierenaanplant bij Steenbergen (N.-Br.).
c. Spanrupsen van Boarmia (= Ectropis) bistortata Goeze vraten in augustus ongeveer
60 ha lariksbos bij Westerbork (Dr.) kaal.
d. Diprion sp. tastte een oud bos bij Oldebroek en een jonge 5-jarige opstand te Rechteren (Ov.) zwaar aan.
Diverse werkzaamheden
In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst werd op het landgoed Veluw
Hul bij Garderen een bestrijdingsproef ingezet tegen de naaldknikkende dennegalmug
(Cecidomyia baeri Prell). Alhoewel de betrokken dennenaanplant sedert 1954 regelmatig
12

hiervan te lijden had, werd dit jaar ook in de controles vrijwel geen aantasting meer waargenomen. Als gevolg hiervan heeft deze bestrijdingsproef geen resultaat opgeleverd.
Aan het „Handboek voor de populierenteelt" (in 1940 verschenen onder redactie van
de Nederlandsche Heidemaatschappij) dat thans door het Bosbouwproefstation opnieuw
in bewerking is genomen, werd onzerzijds een hoofdstuk over de insektenplagen
toegevoegd waarbij de voornaamste schadelijke insekten afzonderlijk werden behandeld
en voor zover in aanmerking komend met foto's geïllustreerd.
De determinatietabel van de voornaamste schadelijke bosinsekten ten behoeve van een
handleiding voor bosbescherming in Nederland werd de waarnemers in stencil toegezonden teneinde hem, aan de hand van binnenkomende reacties, in de praktijk te toetsen
op bruikbaarheid. Met de beschrijving van de in deze tabel voorkomende insekten is een
aanvang gemaakt, terwijl tevens zoveel mogelijk fotomateriaal is verzameld.
Aan onze insektencollectie konden enige exemplaren worden toegevoegd.
LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN DE BODEM

Ook dit jaar vond onderzoek plaats over de invloed van in de bodem levende organismen
(dieren, schimmels, bacteriën) op de omzetting van de organische stof en de ontwikkeling
van de bodemstructuur in het bosterrein te Hackfort, en over de invloed van insecticiden
en grondontsmetting op de bodemfauna.
Het bodemfaunistisch onderzoek in fruitteelt- en kasgronden werd voortgezet. Bovendien werden waarnemingen gedaan over het gebruik van smoesdveen (doorvroren zwartveen) in de tuinbouw.
Omzetting van organisch materiaal in de grond
Het afgelopen jaar was klimatologisch extreem. Nooit eerder viel tijdens ons onderzoek
zo lang achtereen zo weinig regen. Doordat bomen en struiken veel water aan de bodem
onttrokken en geen aanvulling ervan plaats vond, werd op verscheidene plaatsen in het
proefterrein reeds in juni het verwelkingspunt overschreden, d.w.z. het vochtgehalte
bereikt waarbij de planten geen water meer aan de grond konden onttrekken en dus
gingen verwelken.
De normale routinewaarnemingen zijn voortgezet: licht- en neerslagmetingen, bepaling
van de pH-waarde enz. De pH bleek niet af te wijken van die welke in vochtiger jaren
was gemeten.
In de bovenste bodemlagen deden zich interessante periodieke reductie- en oxydatieverschijnselen voor waarvan de oorzaak nog niet bekend is.
Het onderzoek naar de wijze waarop de hoeveelheid organische stof in de grond direct
kan worden bepaald met uitschakeling van de vrij willekeurige omrekeningsfactoren,
heeft nog geen bevredigend resultaat opgeleverd.
Bij het periodiek opnemen van de vegetatie bleek dat kruiden die over het algemeen kenmerkend zijn voor minder goede gronden sterk in aantal toenamen. Dit was vooral het
geval in de kalkrijke muil. Behalve aan de droge zomer is dat ongetwijfeld toe te schrijven
aan het veelvuldig betreden van het terrein.
De invloed van de droge zomer trad ook duidelijk naar voren in de paddestoel- en
schimmelontwikkeling. Het aantal soorten en de massa van de paddestoelen waren lager
dan in 1958; strooiselpaddestoelen ontbraken, de mycorrhizasoorten overheersten.
Aantallen schimmelkolonies op agarplaten, myceliumgroei en -concentratie waren als
gevolg van de droge zomer bijzonder laag. Er kon een gunstige invloed van de regen in
juli en augustus worden vastgesteld.
13

De aantallen bacteriën en actinomyceten, vastgesteld bij de plaattellingen, en zo ook de
myceliumgroei op Cholodnyplaatjes, fluctueerden op vergelijkbare manier onder invloed
van temperatuur en vochtigheid.
De verminderde ontwikkeling van schimmels en bacteriën uitte zich uit de aard der zaak
in eenverminderde omzetting van deorganische stof. Teneinde deze omzetting te kunnen
meten, werden verschillende vormen van organische stof in de bodem gebracht: filtreerpapier, houtspanen en objectglaasjes met een cellofaanfilm. De gewichtsvermindering
van in de grond gebrachte stukjes bleef, behoudens in het geval van leemhoudende zure
muil, laag onder invloed van de droge zomer, hetgeen wijst op een geringe activiteit van
bacteriën en schimmels. Het gewichtsverlies van de lindespanen die dieper in de grond
zaten verliep vrijwel als in1958.
Ook bij het verdwijnen van het cellofaan trad de invloed van de droogte duidelijk naar
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De mosmijt Platynothrus peltifex (C. L. Koch, 1839), ca. 100 X vergroot
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voren. Verdween in 1958 het cellofaan in de kalrijke muil het snelst, in 1959 was de vertering langzamer dan in de mor, omdat de kalkrijke muil het snelst uitdroogde.
De kolonisatie van pasgevallen blad door schimmels en bacteriën werd gedurende zeven
weken in de herfst bestudeerd. In de eerste weken namen de aantallen schimmels en bacteriën toe. Op het verse blad van iedere boomsoort bleek een bepaalde, beperkte combinatie van schimmelsoorten voor te komen.
Schimmels breken organisch materiaal af, maar de draden waaruit zij bestaan vormen
zelf ook een organisch bestanddeel van de grond. Deze zijn in de regel niet bestendig
en worden door dieren en bacteriën afgebroken. De lichamen van champignons bestaan
geheel uit schimmeldraden, zodat in de grond gebrachte schijfjes van champignons ons
een beeld kunnen geven van de snelheid waarmee de draden onder invloed van de bodemorganismen verdwijnen. Deze snelheid was vrijwel gelijk in muil en mor. In de kalkrijke
muil, waar tot 10 x zoveel chitine- en myceliumoplossende organismen voorkwamen als
in de mor, verslijmden de stukjes. In de mor werden zij doorvreten; hier domineren
mosmijten (Oribatei). In beide typen kwamen veel nematoden op de schijfjes voor. In het
zure muiltype stond het beeld van de afbraak tussen dat van de beide andere typen in.
Evenals in vorige jaren is ook dit jaar de dichtheid gemeten waarin de belangrijkste
bodemdieren voorkwamen. Uit tabel 2 blijkt dat er in mor (III) veel meer Oribatei
voorkomen dan in kalkrijke muil (I). De vangsten zijn afkomstig uit monsters van 350
cm 3 . In Hackfort zijn thans 69 soorten Oribatei gevonden, waaronder enige nieuwe en
twee waarvan het voorkomen in Nederland onbekend was. Na regen werden op de grond
mijten aangetroffen die op bomen thuis horen, maar er door het regenwater op terecht
waren gekomen.
T A B E L 2.

Mijten en collembolen uit de t e r r e i n i y p e n I (kalkrijke muil), II (zure muil) en I I I (mor) van Hackfort

T A B L E 2.

Miles and collemboles from the different types of soil in the Hackfort area (I ^ calcareous mull, II = acid mull, III = mor)
21'IV
I

Oribatei ..

II III

3/VI
I

II III

90 330 600 140 662 570

52

7/VII
I

II III

3/IX
I

II III

I

9/X
II III

I

6/XI
II III

I

2XII

II III

67 239 131 718 488 349 1224 905 350 977 999 288 717 663

Gamasides . 19 35 56 43 95 84
3
9 31 15 56 100 13 48 59 45 48 108 27 45 87
Acaridiv. . 12 37 41 11 63 31
1
3
5
8 80 64 24 92 159 12 77 144 16 94 215
Acaritotaal
121 402 697 194 820 685 56 79 275 154 854 652 386 13641123 4071102 1251 331 856 965
Collembola
56 89 55 170 182 163 14 15 80 17 77 89 10 100 110 59 100 170 44 114 162

Het verzamelen van wormen en grotere dieren, de laatste in vangblikken, is voortgezet.
De resultaten zijn nog niet uitgewerkt. In de periode van juli tot en met september
werden door de droogte geen wormen gevonden.
Zoals in de vorige jaarverslagen is te lezen, deden de verrichte veldwaarnemingen ons
veronderstellen dat de waterhuishouding van de grond bepaalt of zich een muil- dan wel
een morbodem ontwikkelt. Teneinde deze hypothese nader te toetsen is op het terrein
van het laboratorium een bakkenproef ingezet met gronden van Hackfort en enkele andere
bostypes. Hiermede wordt nagegaan in hoeverre de muil- en de morvorming onder invloed staan van de waterhuishouding. Tot nu toe zijn geen of slechts weinig veranderingen in de ingebrachte bosgronden waargenomen.
Ondanks de sterke droogte deden zich in de bakken geen ernstige verdrogingsverschijnselen voor. Mogelijk is de reden hiervan het ontbreken van diepwortelende bomen die
ook het onderste water wegpompen, zodat dit ter beschikking blijft van de kruiden. Er
was een duidelijk verschil merkbaar in de vertering van cellofaan in deze bakken. In de
15

nat gehouden bakken verliep de vertering bij alle gronden veel sneller dan in de drogere
bakken.
Bosbouwgronden
Door het Bosbouwproefstation werd zes jaar geleden in een grovedennenbos van de
proefhoutvesterij Oostereng een onderzoek ingesteld naar de invloed op de bodem van
verschillende wijzen van grondbewerking en bemesting. Het Itbon heeft hieraan meegewerkt. Het isopvallend dat thans, zesjaar na de bewerking van het terrein, de biologische
activiteit van de grond, gemeten aan de aantasting van cellofaan, sterker is in ongespitte,
onbehandelde en in gespitte, met mergel behandelde grond dan in gespitte grond die al
dan niet met landbouwpoederkalk behandeld is. Om na te gaan in hoeverre dit verschijnsel kan worden toegeschreven aan een sterke omzetting in het begin bij deze laatste groep,
is wederom in samenwerking met het Bosbouwproefstation een nieuwe proef opgezet
waarbij nogmaals cellofaanplaatjes worden gebruikt.
Fruitteeltgronden
Het heeft steeds in de bedoeling gelegen om de in Hackfort ontwikkelde methode en het
daar verkregen inzicht in de omzetting van de organische stof te gebruiken bij de behandeling van dergelijke processen in land- en tuinbouwgronden. Daartoe werd gezocht
naar een fruitteeltterrein waar, in analogie met Hackfort, alle onderzoekers van onze werkgroep zouden samenwerken. Na vele excursies onder leiding van de rijkstuinbouwconsulent voor bodemaangelegenheden, IR.L. J. J. VAN DER KLOES, werd een boomgaardencomplex bij Beuningen uitgezocht.
Intussen was op enkele andere terreinen met verschillende bodembehandeling reeds in
1958 een aanvang gemaakt met de bestudering van de wormenpopulatie. Dat een bodembewerking de wormenbevolking beïnvloedt was reeds bekend. De door ons verkregen
gegevens sluiten hierbij over het algemeen goed aan, waarbij mag worden opgemerkt
dat zij zijn verzameld in een uitzonderlijk droog jaar. De waarnemingen zullen dan ook
het volgend jaar moeten worden herhaald. De hiervoor uitgekozen proefvelden zijn de
Nieuwe Stichtse Proeftuin bij Werkhoven op Heigrond, waar verschillende bodembewerkingen zijn toegepast, en proefpercelen van IR.J. BUTYN in Heiningen en Nieuwland op zavelgrond en in Alphen (N.Br.) op zandgrond.
In Werkhoven bleek na scheuring van het grasland de wormenpopulatie in een jaar tijds
van rond 100 per m 2 tot ongeveer 10 per m 2 te zijn teruggelopen. In Heiningen trad een
duidelijk verschil op tussen een permanente grasmat en een terrein dat met groenbemesters was begroeid: respectievelijk ca. 400 en ca. 30 wormen per m 2 . In Nieuwland
bleek kortgemaaid gras gunstig te zijn voor de wormenontwikkeling. In een boomgaard
op een heideontginning in Alphen werden geen wormen aangetroffen.
In aansluiting op de veldwaarnemingen zal thans worden getracht, aan de hand van
potproeven meer te weten te komen over de eisen die de wormenfauna aan het milieu
stelt.
Daar in de bosgrond bij Hackfort ook andere diergroepen van belang zijn voor het omzetten van de organische stof, zijn waarnemingen gedaan naar de mate van hun optreden
in boomgaarden. Bij tellingen nu van mijten en springstaarten in Geldermalsen en Heiningen bleek dat hun aantallen in deze gronden veel geringer zijn dan in bosgrond. In
boomgaarden onder gras waren de aantallen groter dan in zwart gehouden boomgaarden.
Voor fruitteeltgebieden op rivierkleigronden is het daarin voorkomen van poreuze,
doorlatende lagen (zogenaamde sponsstructuren) van belang. In samenwerking metD R .
16

J. DOEKSEN van het LB.S. kon een redelijke verklaring van het ontstaan van deze lagen
worden gegeven na bestudering van het gedrag van Tubifex, een worm die leeft in de
rivierbodem.
Kasgronden
Het ingrijpen van de mens in de kasgronden is sterker dan in andere tuinbouwgronden.
Zij worden omgewerkt, vaak geheel vernieuwd en geregeld ontsmet. Dit laatste is voor
de ontwikkeling van de levensgemeenschap in deze gronden van zeer grote invloed. Onze
kennis hiervan is echter nog te gering. Om nu de invloed van grondontsmetting op de
wormenpopulatie te kunnen nagaan, werden de wormen vóór, vlak na en een half jaar
na de ontsmetting geteld.
Tabel 3 geeft het aantal wormen per 21,6 m 3 grond (4 monsters van 2,7 m 3 uit 2 vakken).
Toedienen van chloorpicrine en stomen van de grond reduceerden de wormenpopulatie
tot bijna 0; formaline werkte veel minder sterk. Een halfjaar na de behandeling waren de
met chloorpicrine en de met stoom behandelde wormen iets in aantal toegenomen en de
met formaline behandelde gelijk gebleven. De eerstvolgende bemonstering werd uitgesteld, daar de kas vol stond met sla.
In een andere nog niet ontsmette kas in Venlo bleek Allolobophora caliginosa (Savigny)
1826 te domineren. In deze kas werd het voorkomen van bacteriën nagegaan die speciaal
aminozuren of groeistoffen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Van de 331 geïsoleerde
bacteriën had 2 3 % alleen eenvoudige N-verbindingen nodig en 26% aminozuren; 14%
vereiste bovendien groeistoffen uit de vitamine B-groep, 24% gistextract en 13% ook
nog een onbekende groeifactor die in grondextract voorkomt. Deze waarden krijgen pas
betekenis als ze vergeleken worden met series die op andere momenten uit deze kas worden geïsoleerd.
Kweekproeven met wormen
Vrij algemeen wordt aangenomen dat de wormen van groot belang zijn voor de grond.
Daar deze opvatting nader moet worden getoetst, is een begin gemaakt met het kweken
van de wormen in tuingronden.
Van wormen gebracht in cylinders (opeengestapelde eternietringen, gevuld met grond)
bleek vooral Allolobophora caliginosa(Savigny) 1826 zeer droogteresistent; ruim 2 3 % van
de proefdieren bleef in leven gedurende de zeer lange en extreme droogte van deze zomer.
A. chlorotica (Savigny) 1826 volgde met ruim 10% en Lumbricus terrestris Linnaeus 1758
met ruim 6%. Van de soorten Eiseniafoetida (Savigny) 1826, L. castaneus (Savigny) 1826
en L. rubellus(HofFmeister) 1843 waren alle individuen gestorven.
Om het grondverzet van de wormen na te gaan, werd een nieuwe proef met ingegraven
cylinders ingezet.
Zwartveen
In verband met een tekort aan turfmolm bestaat er in de tuinbouw zeer veel belangstelling voor een vervangingsmiddel. De grote behoefte aan organische stof blijkt ook uit de
toenemende strooiselroof in bossen.
Nu is in ons land in grote hoeveelheden zwartveen beschikbaar. Als turf is dit thans
vrijwel onverkoopbaar, zodat naar andere mogelijkheden voor het gebruik van deze stof
wordt gezocht; daarom is gedacht aan de mogelijke vervanging van turfmolm door
zwartveen. In de praktijk is gebleken dat slechts na het doorvriezen hiervan een voor de
tuinbouw bruikbare stof ontstaat, in deze vorm smoesdveen en tegenwoordig ook wel
tuinturf genoemd.
17
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Teneinde na te gaan of de bruikbaarheid hiervan nog te verhogen is,werd de Werkgroep
Zwartveen gevormd waarin onderzoekers van een groot aantal instituten, waaronder het
Itbon, samenwerken. Om iets naders te weten te komen over de aantastbaarheid van
tuinturf, is deze stof met loog behandeld en daarna gebleekt met H 2 0 2 . Na deze behandeling blijkt hij enigszins aanvaardbaar voor microörganismen.
Na menging van tuinturf met zand, lupineloof en cacaoafval-poederkalk wordt de vertering van cellulose in deze mengsels nagegaan. Het is nl. denkbaar dat door deze menging
de tuinturf beter aantastbaar wordt. Echter zouden er in tuinturf remstoffen voor bacteriën en schimmels aanwezig kunnen zijn die de aantastbaarheid van cellulose bemoeilijken. Een onderzoek hieromtrent is aan de gang.
Getracht wordt een exacte methode te vinden voor het bepalen van de humificatiegraad,
door de hoeveelheid humeuze stoffen te bepalen die in sterk verdund loog oplosbaar en
door verdunde H 2 0 2 afbreekbaar zijn.

BOVENGRONDSE LEVENSGEMEENSCHAPPEN

Op het veldlaboratorium Kemperberg zette PROF. D R .H. KLOMP uit Wageningen met
zijn medewerkers het onderzoek voort over de regulatie van de bevolkingsdichtheid van
Bupalus piniarius L.
Het eigen fundamentele onderzoek van het Itbon was wederom gericht op de relatie
plant-dier. Dit onderzoek kon worden uitgebreid doordat de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O de heer P. GRUYS bij het Itbon detacheerde. Deze verrichtte bij de rupsen van B. piniarius onderzoek naar de invloed van de voedselkwaliteit
op hun ontwikkeling en op hun door klimatologische omstandigheden veroorzaakte
sterfte.
Met betrekking tot het onderzoek inzake de mogelijkheden voor het verbeteren van de
hommelstand moet worden opgemerkt dat onzekerheid is gerezen over het praktisch
effect van hommels op de zaadproduktie van de rode klaver. Dit onderzoek wordt daarom,
althans voorlopig, gestaakt.
Het onderzoek naar de invloed van windschermen op het achterliggende cultuurland,
voorzover uitgevoerd aan fruit- en groentegewassen in Zeeland, werd afgesloten met
Mededeling Nr. 43/1959 (tevens dissertatie van D R .VAN RHEE).
De heer SYED RIAZ HUSSAIN SHAH voert een onderzoek uit naar het effect van beschutting
op bonen en maïs. Voor zover mogelijk, zullen hierbij de door wijlen M R .W. G. F.
SNIJDERS verzamelde gegevens worden verwerkt.
Populatieonder zoek
Regulatie

bevolkingsdichtheid

Het verslag van PROF. KLOMP over zijn werkzaamheden luidt als volgt:
„Naast het verzamelen van een aantal routinegegevens over de bevolkingsdynamiek
werd veel aandacht geschonken aan de analyse van het verband tussen larvale groei en
iarvale dichtheid van Bupalus piniarius L. Een deel van ditonderzoekwerduitgevoerd door
mej. L. CASIMIR.

Het kernpunt bij dit werk is de vraag naar de aard van het causale verband dat bestaat
tussen de gemiddelde larvale dichtheid per jaar en de larvale groei (uitgedrukt in de kopkapselbreedte van het laatste larvale stadium of in de popdiameter). Hoe hoger de dichtheid, des te sterker wordt de groei geremd.
19

In 1957 hebben we getracht dit verschijnsel, dat in een veldpopulatie is vastgesteld,
experimenteel na te bootsen. Het bleek toen dat bij samenleven van 2 en 5 larven in een
kweekruimte (0,37 1)de groei geremd werd in vergelijking metsolitairopgekweekte dieren.
Er was echter geen verschil tussen de groei van dieren uit de dichtheden 2 en 5.
In 1958 werd zeer aannemelijk gemaakt dat in het experiment de rupsen elkanders aanwezigheid niet percipieerden door middel van geur. Een effect werd alleen gevonden
wanneer de dieren met elkaar in direct contact konden komen.
Wij hebben in 1959 getracht dit punt „contact" verder te analyseren. Daartoe werden
solitair opgekweekte dieren met regelmatige tussenpozen onderling in contact gebracht.
Dit geschiedde zodanig dat telkens twee larven uit hun kweekruimten werden gehaald.
Een er van werd dan geactiveerd en zodanig geplaatst dat hij over de andere heen liep,
waardoor deze ook in de regel geactiveerd werd. Dit storen van de dieren werd bij verschillende intensiteiten gedaan. Het bleek dat deze behandeling geen effect op degroei had.
Daar ook de correlatie die onder veldomstandigheden optreedt, moeilijk door directe
wederzijdse beïnvloeding kan worden verklaard, moeten we terugkeren tot een reeds
eerder geuite veronderstelling. Deze houdt in dat de invloed werkt via de voedselplant.
Reeds in 1958 werden met deze vraagstelling oriënterende proeven gedaan, maar deze
leverden geen resultaten op.
Opvallend was voorts het feit dat dit jaar alle larven in het veld zes stadia doormaakten.
Deze bevinding doorkruist onze opmerking in de laatste linea van het verslag van vorig
jaar. Het blijkt dat het aantal stadia niet primair door de larvale dichtheid bepaald wordt,
maar in het veld ook onder invloed van fysische factoren staat. In het algemeen was
reeds bekend, dat het aantal larvale stadia van een insekt beïnvloed wordt door temperatuur en/of licht. Er werd echter verondersteld dat de variabiliteit van deze factoren in
het veld te gering zou zijn om effect te hebben. Dit blijkt voor Bupaluslarven niet op te
gaan".
R e g u l e r e n d e i n v l o e d van v o e d s e l p l a n t op i n s e k t
Onderzoekingen over dit probleem werden gedaan met de dennespanner (Bupalus
piniarius L.), de plakker (Lymantria dispar L,.) en de ringelrups (Malacosoma neustria
I-,.). Zij waren er op gericht een inzicht te krijgen omtrent de vraag in hoeverre het voedsel invloed uitoefent op de ontwikkeling en de mortaliteit van de rupsen, en op het getal
van de nakomelingschap. Bij het onderzoek met de dennespanner werd bovendien getracht na te gaan onder welke abiotische omstandigheden de veronderstelde verschillen
in de gevoeligheid voor de weersfactoren, veroorzaakt door verschillen in het voedsel,
tot uiting zouden komen en in welke mate. Voor deze onderzoekingen was een chemische
analyse van het voedsel noodzakelijk, die is uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
Het onderzoek met de dennespanner sloot aan bij dat van PROF. KLOMP te Wageningen.
Uit diens populatie-onderzoek was gebleken dat een dennespannerpopulatie in het eerste
rupsstadium onderhevig is aan een zeer grote mortaliteit, mogelijk als gevolg van de
weersomstandigheden en verschillen in de kwaliteit van het voedsel. Ten einde de invloed van deze factoren en hun interactie nader te kunnen analyseren, werden de rupsen
opgekweekt bij verschillende combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid en op
voedsel afkomstig van twee grovedennenbossen van verschillende boniteit. Eenmaal per
week werd een monster naalden van elk der beide bossen verzameld voor analyse op
fosfor, stikstof, kalium, calcium en magnesium.
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Een voorlopige uitwerking van de resultaten van dit deel van het onderzoek laat zien dat
bij de hoogste van de gebruikte temperaturen de meeste vervellingen voorkwamen, het
larvale leven langer was en de poppen zwaarder en breder waren. De naaldanalyses toonden aan dat er deze zomer geen duidelijke verschillen in mineraalgehalte tussen de twee
categorieën dennetwijgen bestonden en er dit jaar geen zekere invloed te constateren
was van de aard van het voedsel op sterfte en groei van de larven.
Veldproeven met B. piniarius werden uitgevoerd op de Hoge Veluwe. De invloed van
de vochtvoorziening van de boom op de ontwikkeling werd nagegaan aan ingekooide
rupsen in de kroon van drie ca. 40-jarige grovedennen. Deze ontvingen onderscheidenlijk:
1. de natuurlijke hoeveelheid regen, en wel in juli, augustus en september resp. 57,8,
57,2 en 4,4 mm (opgevangen in een vrijstaande regenmeter); 2. geen regen (grond
afgedekt met plastic); 3. de natuurlijke hoeveelheid plus een extra watergift (in juli,
augustus en september per maand ca. 120 mm). Het grondwater was voor de bomen niet
bereikbaar. Het vochtgehalte van de naalden dezer bomen werd bepaald. Van de rupsen
werden de sterfte, het aantal stadia, de duur van het larvale leven en de groei(maten van
kopkapsels en poppen) nagegaan.
Het vochtgehalte van de naalden bleek hoger te zijn al naar de ontvangen hoeveelheid
water hoger was; deverschillen waren echter gering.Welwaren deverschillen in de watervoorziening duidelijk aan het uiterlijk van de naalden waarneembaar. Op de sterfte van
de rupsen werd geen invloed geconstateerd. De waargenomen geringe invloed op het
popgewicht zal bij toetsing waarschijnlijk niet wezenlijk blijken te zijn.

BEGOTEN

NORMAAL

AFGEDEKT

De invloed van verschillende vochtvoorziening op jonge loten van groveden: geleidelijke overgang
van lange, blauwgroene naalden (links) naar korte, geelgroene (rechts)
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Een veldproef die was opgezet om na te gaan of de weersomstandigheden een belangrijke
mortaliteitsfactor kunnen zijn en zo ja in welk stadium, mislukte. Weliswaar werd een
hoge mortaliteit geconstateerd, maar het was onmogelijk de gestorven rupsen van de
proefpopulaties op te vangen, zodat niet kon worden vastgesteld in welke stadia de
sterfte optrad.
De combinatie groveden - Bupalus in 1959 heeft dus geen aangrijpingspunten opgeleverd
voor het vaststellen van de invloed van de boom op de ontwikkeling van het insekt. De
voornaamste moeilijkheid was grovedennen te vinden waarvan de naaldsamenstelling
merkbaar verschilde.
Een factor die bij de proeven van de afgelopen zomer buiten beschouwing bleef, is de
harsing van de naalden. Op grond van recente gegevens uit de literatuur wordt vermoed,
dat de mate van harsuitvloeiing uit aangevreten naalden de sterfte van rupsen in het eerste
stadium beïnvloedt. Overwogen wordt hierover in 1960 een proef te beginnen. Bovendien
zal eventueel het verband tussen voedselkwaliteit (minerale samenstelling) en groei van
het insekt onderzocht worden aan lariks en een Boarmia-soort (Geometridae), die dit jaar
in Drente talrijk voorkwam. Bij deze keuze van gewas en insekt zou gebruik gemaakt
kunnen worden van lariksproefvelden van het Bosbouwproefstation die op verschillende
wijze zijn bemest.
Het onderzoek inzake plakker en ringelrups is de voortzetting van een onderzoek dat in
de twee voorgaande jaren werd verricht met de bastaardsatijnvlinder (Nygmia phaeorrhoea Don,). In het voorgaande verslag werd medegedeeld, dat het onderzoek met de
laatstgenoemde soort moest worden gestaakt omdat te grote hinder van de brandharen
van de rupsen werd ondervonden.
In 1959 heeft het onderzoek in hoofdzaak bestaan in kweekproeven met de rupsen van
de plakker en de ringelrups op eiketakken van verschillende herkomst, verbonden met
chemische analyse van het geboden voedsel. Deze proeven werden uitgevoerd in kleine
gazen kooitjes, geplaatst in het insectarium op het terrein van het Itbon te Arnhem. Als
criteria voor de hoedanigheid van de dieren en voor de geschiktheid van het geboden
voedsel werden gebruikt: de mortaliteit tijdens het rupsstadium, het gewicht van de pop
en het aantal van de in het ovarium aanwezige eieren.
Het voedsel werd verzameld in twee bosjes nabij Eerbeek, een houtwal onder Rozendaal
(bij Arnhem), een wegbeplanting aan de Rijksweg Nijmegen-Grave bij Alverna, een
houtwal bij Grave en een houtwal bij Mill. Bij de keuze van deze objecten speelden in de
eerste plaats kenmerken met betrekking tot de vochttoestand een rol; de bosjes bij Eerbeek liggen op lage zandgrond en naast deze objecten stond in het vroege voorjaar water
in de greppels; de houtwallen bij Rozendaal en Mill liggen op betrekkelijk hoge zandgrond. De wegbeplanting bij Alverna werd bij het onderzoek betrokken omdat vaststond
dat beide soorten rupsen hier in 1958(in kleine aantallen) voorkwamen. Bij deze objecten,
uitgezonderd Alverna, werd steeds bladmateriaal verzameld, afzonderlijk van de top, de
zuidkant en de noordkant (schaduwblad). Bij Alverna waren de bomen te hoog om ook
het materiaal van de top te kunnen bemachtigen. Gedurende de groeiperiode van de
rupsen werden van de verschillende voedselsoorten monsters verzameld voor analyses
op droge stof, suiker en ruw eiwit.
De chemische analyse van het eikeblad toonde aan dat, evenals het gehalte aan suiker,
het percentage droge stof het laagst was in het materiaal van de objecten bij Eerbeek
(resp. 24,5 en 24,3% droge stof tegenover 32,1, 32,1 en 32,4% resp. van de objecten
Rozendaal, Grave en Mill). Het gehalte aan ruw eiwit varieerde minder van plaats tot
plaats en had als uitersten 5,21 en 5,77%. Het object Alverna, waarvoor slechts gemiddel22

den konden worden bepaald van zuid- en noordblad, vertoonde de hoogste gehalten
zowel voor de droge stof als voor de suikers en de eiwitten. In het noordblad waren de
gehalten aan droge stof en suikers lager dan in het top- en het zuidblad. Van de laatste
twee had het zuidblad de hoogste gehalten, maar de verschillen zijn zo klein dat zij waarschijnlijk niet significant zijn. Bij het ruwe eiwit waren de verschillen geringer, hoewel
ook hiervan het noordblad weer het laagste gehalte had.
Wat de dieren zelf betreft werd in de kweken met het bladmateriaal uit de toppen zowel
bij de plakker als bij de ringelrups het hoogste gemiddelde popgewicht gevonden. Dit
uit de kweken op de zuidtakken verschilde daarvan waarschijnlijk niet significant, maar
met het noordmateriaal werd een aanzienlijk lagere waarde verkregen, wat in overeenstemming is met de resultaten met de bastaardsatijnvlinder in 1958. Voorts bestond bij
de ringelrups een negatieve correlatie tussen het aantal overlevende individuen in de
kweek en het gehalte aan droge stof, waaruit moet worden geconcludeerd dat een vochtig
blad betere levenskansen bood dan een droog. Ook het popgewicht correleerde in negatieve zin met de droge stof in het voedsel, echter voor de top-, de noord- en dezuiddieren
ieder op hun eigen popgewichtniveau. Uit dit laatste moet worden geconcludeerd dat
behalve het water nog een of meer andere factoren in het geding zijn, welke conclusie
steun vindt in het feit dat de gemiddelde popgewichten van top-, zuid- en noorddieren
niet correleerden met de gemiddelde watergehalten van top-, zuid- en noordbladeren
maar eerder met de suiker- en eiwitgehalten daarvan. Vooral met betrekking tot de invloed
van het water zal het interessant zijn de in de extreem droge zomer van 1959 verkregen
gegevens te vergelijken met zulke uit een meer normaal of een nat jaar.
Bij de plakker correleerde het aantal overlevende exemplaren in de kweken eveneens
negatief met de droge stof in het voedsel. Het verband tussen droge stof en popgewicht
was echter onduidelijk.
In de kweken met het bladmateriaal van Alverna was, zowel bij de ringelrups als bij de
plakker, de mortaliteit groot. Dit is in overeenstemming met het gevonden lage watergehalte van het blad.
In de nazomer en de vroege herfst werden in Noord-Limburg, Noord-Brabant, de
Achterhoek en op de Veluwe tochten ondernomen met het doel proefmateriaal van de
plakker te verkrijgen voor het volgend jaar. Hierbij bleek dat de soort momenteel slechts
in zeer beperkte aantallen voorkomt. Al het verzamelde materiaal is bovendien van bezuiden de grote rivieren afkomstig, zodat de indruk werd verkregen dat de soort in het
noorden momenteel praktisch uitgestorven is. Van belang in dit verband is misschien de
waarneming, gedaan in een kweekkooi op de Hoge Veluwe, dat de rupsen zich aan een
spinseldraad door de wind kunnen laten meevoeren, een verschijnsel dat ook in de
literatuur wordt vermeld.
Sociale insekten
Rode Bosmier
De routinewaarnemingen aan bosmierenkolonies werden voortgezet.
Een candidaat in de biologie te Utrecht, die voor het bewerken van een doctoraal onderwerp zes maanden aan het Itbon was verbonden, heeft een begin gemaakt met een onderzoek naar de invloed van enige natuurlijke vijanden op de populatiedichtheid van Formicapolyctena Foerst. De aandacht werd vooral gericht op twee „mierengasten": Atemeles
pubicollis Bris, en Lomechusa strumosa L. (Coleoptera, Staphylinidae), waarvan de larven
's zomers in grote aantallen in bosmierenkolonies kunnen voorkomen. Vermoed werd
dat deze larven, hetzij door het eten van mierebroed, hetzij op meer indirecte wijze, de
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bosmier Formica polyctena voedert de larve van de mierenyast Aïemeles pitbicollh

welstand der kolonies nadelig beïnvloeden en deze misschien zelfs wel kunnen doen uitsterven. Hoewel belangrijke en voor verder onderzoek onontbeerlijke gegevens aan het
licht werden gebracht is een oordeel over de betekenis van deze gasten als mortaliteitsfactor nog niet mogelijk.
Bestuiving rode klaver
Evenals in voorgaande jaren werden proeven genomen om hommelvolkjes in kastjes te
verkrijgen en wel:
Ie. in kastjes die in de tuin van het Itbon waren geplaatst en waarin vrij rondvliegende
koninginnen konden gaan nestelen;
2e. in kastjes met een kooitje ervoor, waarin hommelkoninginnen werden opgesloten;
3e. in kastjes die geplaatst waren in een hommeldichte kas met bloeiende planten,
waarin de koninginnen vrij konden rondvliegen.
Al deze kastjes waren voorzien van nestmateriaal. Ook werden in de tuin en in de kas
plukken nestmateriaal uitgezet met de bedoeling eventueel daarin ontstane nesten later
in kastjes over te brengen.
De in de tuin geplaatste kastjes bestonden dit jaar alleen uit zogenaamde boomkastjes
die boven de grond aan schuttingen, bomen enz. werden opgehangen. Er waren twee
typen van deze kastjes, respectievelijk van zachtboard en van hout, de laatste met voorportaal, en wel 18 van ieder. Hierin ontstonden in totaal 11 nesten en wel uitsluitend in
de zachtboardkastjes, die dus kennelijk de voorkeur hadden. Als altijd waren het uitsluitend boomhommels (Bombus hypnorum L.) die zich in deze kastjes vestigden. Van de
elf nesten ontwikkelden er zich ten slotte slechts twee tot normale volken. Dat de ande24

re zich niet verder ontwikkelden, was in tenminste vijf en misschien wel in alle gevallen
te wijten aan het niet meer op het nest verschijnen van de koningin.
Er werden geen kastjes op de grond geplaatst, omdat reeds vroeger gebleken was dat deze,
althans in Schaarsbergen, nooit bewoond raken. Wel werden plukken ruwe watten op een
dertig-tal plaatsen in de tuin uitgezet, gedeeltelijk met een dakje van waterdicht papier
er over, gedeeltelijk zonder dakje. Gehoopt werd dat deze watteplukken voor bepaalde
hommelsoorten (o.a. de akkerhommel, Bombus pascuorum Scop.) aantrekkelijker zouden
zijn dan de kastjes. Niet één van deze watteplukken leverde echter een nest op.
Voor de proeven met de individueel opgesloten koninginnen (methode HASSELROT)
werd weer de akkerhommel gebruikt, daar dit een zeer frequent bezoeker van de rode
klaver is. Uit het onderzoek van de voorgaande jaren was reeds bekend dat slechts
30-50% van deze koninginnen met de aanleg van een nest beginnen. Getracht werd dit
percentage te verhogen dooi naast de gewone aan bijen ontnomen stuifmeelkluitjes ook
een mengsel van fijnverdeeld stui+rneel, dode gistcellen en verdunde honing te geven.
Bovendien kregen deze dieren kunstmatige, van bijenwas gevormde nestbeginsels. Al
deze maatregelen gaven echter geen verhoging van het percentage nestvorming. In een
andere serie proeven werden telkens twee koninginnen bij elkaar opgesloten. Op grond
van verschillende overwegingen werd het mogelijk geacht dat een van de twee zich als
werkster zou gaan gedragen om dan de andere met de koloniestichting te helpen. De
dieren verdroegen elkaar doorgaans goed, maar ook hier werd geen verhoging van het
percentage nestvorming verkregen.
Door vroeger onderzoek was reeds aangetoond dat de aangelegde nesten zich niet verder
ontwikkelen tenzij de kastjes geopend buiten worden gezet. Ook dan echter ontwikkelen
vele nesten zich niet verder, omdat de koningin na enige tijd van het nest wegblijft. Dit
laatste verschijnsel deed zich thans nog sterker voor dan in 1958. In 1959 werd met de
methode van Hasselrot niet één volwaardig volk verkregen.
Ook in de kas werden koninginnen van de akkerhommel gebracht, ditmaal meer dan twee
maal zoveel als anders, namelijk vijftig. Er werden maar negen nesten aangelegd waarvan
acht in een zeer vroeg stadium weer werden verlaten, meestal nog vóór het leggen der
eieren. Er werden geengevechten om dezenestbeginselsgeleverd,hetgeen doet vermoeden
dat de impuls om nesten te verzorgen aanzienlijk minder was dan in voorgaande jaren.
Mogelijk was dit een gevolg van een teveel aan hommels in verhouding tot de beschikbare hoeveelheid voedsel en is dit laatste tevens de verklaring van het in vergelijking met
voorgaande jaren geringe aantal nestbeginsels en het vroegtijdig verlaten ervan. Het
negende nest ontwikkelde zich buiten de kas verder tot er ca. zes werksters waren, maar
bracht het niet verder omdat de koningin toen verdween.
In de kas hadden de hommels de keuze tussen de gewone kastjes en watteplukken, al of
niet onder dakjes van waterdicht papier. De watteplukken werden wel zo nu en dan door
de hommels geïnspecteerd, maar er werden geen nesten in gevormd. In het verslag over
1958 werd reeds geconstateerd dat de kastjes voor koninginnen van de akkerhommel onaantrekkelijk moeten zijn in vergelijking met natuurlijke nestgelegenheden. Thans
blijkt dus dat zij daaraan toch nog de voorkeur geven boven watteplukken. Hierdoor is tevens begrijpelijk geworden dat de watteplukken in de tuin niet bewoond
raakten.
In het bovenstaande en ook reeds vroeger was herhaaldelijk sprake van het niet meer op
het nest verschijnen van een koningin. In 1958 was uit proeven in een grote vliegkooi
gebleken, dat veel koninginnen na enige tijd hun belangstelling voor het nest verliezen.
Deze proeven werden voortgezet en zij leverden een bevestiging op van vroeger verkregen
resultaten. Het staat dus wel vast dat veel nesten voortijdig te gronde gaan, omdat de
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koninginnen ze verlaten en niet omdat deze verongelukken. Omtrent de oorzaken van
dit verschijnsel konden wij nog niets te weten komen.
Uit waarnemingen in de tuin bleek ook dit jaar weer dat de rode klaver, althans in
Schaarsbergen, uitsluitend wordt bevlogen door akkerhommels (B. pascuorum Scop^,
tuinhommels (B. hortorum L . j en - vaak „illegaal" werkende - aardhommels (B.
terrestris L. en B. lucorum h.). Boomhommels (B. hypnorum h.) werden niet gezien.
Dit betekent natuurlijk niet dat zij de rode klaver elders en onder andere omstandigheden
niet zouden bezoeken.
De zaadopbrengsten van rode klaver waren in 1959 op vele plaatsen uitzonderlijk hoog,
bijv. 800 kg/ha volledig geschoond zaad (IR. A. EVERS, persoonlijke mededeling). Velen
zijn geneigd dit aan een betere bestuiving dan in anderejaren toe te schrijven; er zijn echter deskundigen uit de landbouwpraktijk die menen dat door de uitzonderlijke weersomstandigheden de oogstverliezen sterk gedrukt zijn en dat vooral daaraan de hogere opbrengsten te danken zijn. Uit een onderzoek in Mecklenburg is voorts gebleken dat daar
in de jaren 1955 t/m 1958 de zaadzetting - en dus de bestuiving - niet zo gering was als
men op grond van andere onderzoekingen zou hebben verwacht, namelijk 38 tot 8 3 % ,
en gemiddeld 60% (M. SEIFFERT en W. SKIRDE, Z. Acker- u. Pflanzenbau 108, 1959 :
253-271). Exacte gegevens over het percentage zaadzetting zijn voor Nederland nog niet
beschikbaar. Er kan daarom thans twijfel rijzen aan het nut van het kunstmatig verhogen
van de hommelpopulatie op de Havervelden. Met de voortzetting van het onderzoek
over de domesticatie dezer dieren wordt daarom gewacht totdat een beter gefundeerd
oordeel over de economische perspectieven ervan mogelijk zal zijn. Daartoe strekkende
onderzoekingen zullen door het Instituut voor Biologisch en Scheikundig onderzoek van
Landbouwgewassen te Wageningen ter hand genomen worden.
De van 1956 t/m 1959 verkregen resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
In buiten opgestelde kastjes vestigen zich in Schaarsbergen uitsluitend boomhommels,
die echter niet tot de beste klaverbestuivers behoren. Het aantal volwaardige volken
varieerde van 2 tot 10 (per ca. 36 kastjes). Ze werden verkregen op een terrein van ca.
1,9 ha waarop en waaromheen gedurende de gehele zomer veel bloeiende drachtplanten
voorkwamen.
Van de koninginnen die individueel in kastjes met een kooitje er voor (volgens Hasselrot)
waren opgesloten, konden 30-50% tot het aanleggen van een nest worden gebracht.
Deze nesten ontwikkelden zich alleen verder indien de kastjes daarna geopend buiten
werden gezet, zodat de koninginnen normaal konden fourageren. In zeer veel gevallen
verlieten zij echter na enige tijd het nest, waardoor dit te gronde ging. Het uiteindelijk
aantal volwaardige volken bedroeg nooit meer dan 5 % .
Van de in de kas opgesloten koninginnen kwam onder gunstige omstandigheden bijna
40% tot nestvorming. Zonder de hoge mortaliteit als gevolg van gevechten om deze
nesten zou het genoemde percentage waarschijnlijk hoger liggen. De nesten ontwikkelen
zich in de kas normaal, doch moeten ter vermijding van gevechten daaruit verwijderd
worden. Ook de op deze wijze verkregen nesten worden echter meestal ontijdig door de
koninginnen verlaten. Dit laatste verschijnsel is de grootste hinderpaal voor het kweken
van hommels, althans de akkerhommel. Omtrent de oorzaken tasten wij nog geheel in
het duister.
Beschuttingsonder zoek
Proefterrein Grubben vorst
Ook in het afgelopen jaar kwamen op de raaien in het proefterrein bij Lottum (gemeente
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Grubbenvorst) geen verstuivingen voor, zodat geen gegevens konden worden verkregen
over de invloed van beschutting op het verstuivingsverschijnsel.
De floristische waarnemingen zijn in dit proefterrein voortgezet.
Ten behoeve van een faunistisch onderzoek zijn in 1957 vangtrechters geplaatstoprogge-,
Serradelle-, mengteelt- en voederbietenakkers in dit proefterrein en wel op lijnen van
houtwal tot houtwal.
De gegevens van dit onderzoek werden in 1959 gedeeltelijk uitgewerkt.
WILDSCHADE EN BEHEER VAN DE WILDSTAND

Waterwild
Ter gelegenheid van het vierde congres van de Internationale Vereniging van Wildbiologen (van 28 september-2 oktober 1959 te Oosterbeek gehouden) werd dekwestie van
de samenwerking opnieuw besproken. In een speciale bijeenkomst van vertegenwoordigers
van alle geïnteresseerde landen en enige leden van de Executive Board of the International
Wildfowl Research Council (vroeger Bureau genaamd) werden de grondslagen gelegd
voor een goede samenwerking. De door de vereniging opgerichte werkgroep voor het
onderzoek van waterwild zal voortaan bovendien fungeren als werkgroep van de International Wildfowl Research Council. Deze oplossing opent de mogelijkheid voor een goede coördinatie van het onderzoek.
De waterwildtellingen in Oostelijk Flevoland gaven in het begin van het seizoen 1959/60
een geheel ander beeld dan in het vorige seizoen. Door de aanhoudende droogte waren
veel waterplassen langs de Knardijk verdwenen. De ruimte voor het waterwild nam daardoor af en bijgevolg kwamen de aantallen veel lager te liggen. In oktober waren er echter
toch alweer ca. 200.000 eenden en ganzen.
Er zijn aanwijzingen, dat de aantallen wintertalingen in Engeland thans veel groter zijn
dan de laatste jaren het geval was. In ons land blijkt het percentage wintertalingen in de
kooivangsten weer toe te nemen. Dit bevestigt het in het vorige jaarverslag uitgesproken
TABEL 4. Gemiddelde vangsten van 48 eendenkooien in het seizoen 1958/59
Average catches of 48 duck decoys during 1958/59
1958/59

Wilde eend
Mallard
Pijlstaart
Pin-tail
Smient
Widgeon
Slobeend
Shoveller
Zomertaling
Summer-teal
Wintertaling
Common teal
Totaal
Totals

juli/aug
•lg-

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

totaal
totals

•55

405

304

167

212

190

1733

—

10

9

4

4

7

34

—

2

8

11

12

19

52

3

4

3

2

—

1

13

7

6

3

—

—

—

16

11

39

33

32

16

23

154

476

466

360

216

244

240

2002
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vermoeden, dat de grote concentraties in de polder Oostelijk Flevoland niet alleen de
kooivangsten, maar ook de trek naar andere delen van Europa beïnvloeden.
In het seizoen 1958/59 werden in totaal 548 ganzen geringd, namelijk 368 kolganzen,
154 grote rietganzen, 7 kleine rietganzen en 19 brandganzen. Het aantal medewerkers
werd uitgebreid tot 27, die samen 16vangnetten hebben en wel 5in Friesland, 6in Utrecht
en 5 in Noord-Brabant. Nagenoeg alle vangers zijn nu bij het ringen ingeschakeld.
In het vangstseizoen 1958/59 werden gemiddeld per kooi 2002 eenden gevangen, tegen
2755 in 1957/58 en 2196 in 1956/57. De daling na het seizoen 1957/58 is overeenkomstig
de in het vorige jaarverslag gestelde verwachtingen. De vangsten worden in tabel 4
gegeven als gemiddelden per kooi, berekend uit de vangsten van 47 kooien. Het percentage wilde eenden ligt met 86,6% weer ver boven het gemiddelde der „normale" jaren
van vóór de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Door hun verblijf aldaar onttrekken
de andere soorten zich meer aan het vangen dan de wilde eend.
Voedselonderzoek grofwild
De resultaten van de maaganalyses van edelherten werden tot een publikatie verwerkt,
die in het januari-nummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift zal verschijnen.
Voor een nadere interpretatie der gegevens is het nodig dat wij weten hoe lang het voedsel in de maag van de herten blijft. Met een Pools instituut werd overeenstemming bereikt inzake het aldaar doen uitvoeren van door ons begonnen onderzoekingen betreffende
de doorgangstijden door het spijsverteringskanaal van edelherten. Dit instituut is op
dergelijke proeven beter ingericht dan het onze. Het bleek bereid het gewenste onderzoek kosteloos voor ons uit te voeren.

Herten op een der voerplaatsen van de Imbos
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Herten
Op verzoek van de Adviescommissie Hertenreservaten werd de hertenstand in de
vrije wildbaan van de Zuidoost-Veluwe opgenomen. De gevolgde methode was in principe gelijk aan die in het kroondomein „Het Loo" en „De Hoge Veluwe". De toegepaste
verbeteringen zullen door deze parken worden overgenomen. De resultaten zijn opgenomen in het rapport van de genoemde commissie. Van de Directie Faunabeheer van het
Ministerie van Landbouw en Visserij werd het verzoek ontvangen gegevens te verzamelen over de afgeschoten herten. De geweien worden gefotografeerd en gemeten; zo
mogelijk wordt een onderkaak meegenomen voor de leeftijdbepaling. Deze controle beoogt de jagers te steunen in de vervulling van hun taak om door selectief afschot de
kwaliteit van het grofwild te verbeteren.
Reewild
In samenwerking met het Staatsbosbeheer wordt de reewildpopulatie in de gehele provincie Drente bepaald. Tevens wordt gelet op de schade door reewild, opdat bepaling
van de toelaatbare dichtheid mogelijk wordt. Met behulp van gegevens, welwillend te
onzer beschikking gesteld door het bestuur van de Vereniging „Het Reewild" en de
cijfers betreffende afschottoewijzingen en gerealiseerd afschot, werd de reeënpopulatie
van ons land geschat op ruim 18.000 stuks. Over het onderwerp kwam voor publikatie
een manuscript gereed.
Dassen
Experimenten met het vangen van dassen door het 's nachts plaatsen van netten in de
belopen pijpen van een burcht hebben tot nu toe geen bevredigende resultaten opgeleverd.
Het betrof hier een burcht in Overijsel in de nabijheid waarvan deze zomer talrijke kippen
waren doodgebeten. Hoewel de das niet werd gevangen noch op andere wijze onschadelijk
werd gemaakt, zijn de klachten van de pluimveehouders ter plaatse opgehouden. Mogelijk
had de buitengewone droogte een zo grote schaarste aan normale prooidieren veroorzaakt dat de das nu en dan een bezoek aan een kippenhok moest brengen, hetgeen na
het invallen der regens niet meer is voorgekomen.
Zeehonden
In de afgelopen zomer werden zowel in de Waddenzee als in de Zeeuwse wateren pogingen ondernomen om jonge zeehonden te merken. Dit gelukte met veertien dieren.
Een van deze werd na twee maanden op dezelfde plaats geschoten, hetgeen bewees dat,
hoewel uiteraard tijdens het merken in mensenhanden te zijn geweest, het toch weer door
de moeder was geaccepteerd.
In de Waddenzee neemt de zeehondenstand nog steeds af, in tegenstelling tot die in de
Zeeuwse en Zuidhollandse wateren. De oorzaak van deze afneming is nog niet bekend,
maar in samenwerking met het Instituut voor Parasitologic en Parasitaire Ziekten van
de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt hier ernstig naar gezocht. Het voorkomen van parasitaire ziekten zou hierin namelijk een rol kunnen spelen die niet mag worden onderschat.
Hazen in de Noordoost-Polder
In enige aan elkaar grenzende percelen in de Noordoost-Polder was de hazenstand sinds
1956 enorm achteruit gegaan. De oorzaak werd gezocht in een parasitaire ziekte. Onzerzijds werd voorgesteld alle zieke hazen af te schieten en doodgevonden dieren ter sectie
aan ons op te zenden. Het is waarschijnlijk aan de droge en warme zomer toe te schrijven,
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Jonge grijze-zeehond (Halichoerus nrypus) , die uitgeput en sterk vermagerd uit Engeland aanspoelde en thans in het Texels Museum verblijft

dat vanaf mei geen zieke hazen meer werden waargenomen, zodat er geen konden worden onderzocht.
Van in december bij een drijfjacht in dit gebied geschoten hazen werden de slechtste
dieren nader onderzocht. Zij bleken echter volkomen gezond. Het is dus niet uitgesloten,
dat inderdaad onder de hazen een ziekte heeft geheerst en dat deze door de voor hen
gunstige weersomstandigheden is verdwenen.
Om na te gaan of de populatiedichtheid van de genoemde percelen nu niet zo veel meer
afwijkt van de normale, zullen door ons na dejacht tellingen worden gehouden in samenwerking met de jachtopzieners van de polder.
Hoenderachtïgen
Het is nodig gebleken het ringonderzoek met fazanten nog een seizoen voort te zetten.
Verwacht wordt, dat het aantal terugmeldingen na sluiting van dejacht intotaal tenminste
1700 zal bedragen.
Afweermiddelen
Over het wildafweermiddel „Duphar Wam" (op basis van dierlijke teer) van de firma
Philips-Duphar bereikten ons vele klachten wegens geringe werking ervan. De vermoedelijke oorzaak van een aantal mislukkingen is thans door de firma opgespoord.
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Wildziekten
In het afgelopen jaar werden 93 stuks wild geseceerd. Hieronder bevonden zich naast de
algemeen voorkomende ziekten ook enige vergiftigingsgevallen bij duiven en fazanten.
Het gebruik van vergiften in de landbouw zou voor het wild in de toekomst wel eens nadeliger kunnen zijn dan aanvankelijk werd verondersteld, hetgeen voor ons een nieuw
probleem betekent.
De secties worden gedaan in samenwerking met het Instituut voor Parasitologic en Parasitaire Ziekten.
RECREATIE-ONDERZOEK

Met het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland zijn besprekingen geopend
voor het instellen van een onderzoek zoals dit destijds door ons in Meyendel is gedaan
in samenwerking met het Laboratorium voor Plantensystematiek en -géographie van de
Landbouwhogeschool te Wageningen.
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A N N U A L R E P O R T O F T H E I N S T I T U T E FOR
B I O L O G I C A L F I E L D RESEARCH (ITBON)
SUMMARY
The Itbon is concerned with research on animal and plant communities in relation to agriculture
and research on problems of wildlife management and forest entomology. A general review of the
subjects studied and the most important results obtained is given below. A list of the staff is given
on p. 7 & 8; a list of publications on p. 35.
FOREST ENTOMOLOGY
The prevention of outbreaks of insect pests — Investigations have been carried out into the damage
caused by the larvae of Polyphylla fullo L., on dune plantings. Several species of ground cover have
been selected which are disliked by the larvae, several insecticides have been tried out with success;
powders are too expensive for general use, so in further research, emulsions only will be tried out,
though they are less effective.
Prediction of outbreaks - Contrary to expectations, further investigations revealed that it will not
be possible to make a general forecast of the density of the next generation of Diprion pint L. with
a limited number of observations; moreover, for the determination of the quantity of pine needles
digested itwillbenecessary tomake separate calculations for the larvae of both generations, because
in the 4th and 5th larval instars the larvae of the 1st generation also digest young, immature pine
needles (Table 1). T o complete the survey the needle-mass of pine woods of different ages and quality classes will be determined.
Surveys of outbreaks in the Netherlands - The results are published annually.
SOIL C O M M U N I T I E S
The influence of soil organisms on the decomposition of litter inforests —F o r e s t S o i l s - Because
of the extremely dry summer, the density of fungi and bacteria in the soil was very low, resulting
in reduced decomposition of organic material. As opposed to its behaviour in 1958, cellophane sheet
put in the soil under the litter in calcareous mull was decomposed slower than in mor, the latter
maintaining a moist condition much longer. Investigation revealed that the fungal colonization of
freshly fallen leaves is, for every tree species, restricted to a certain combination of fungi species;
it also appeared that the rates of decomposition of fungal growth by bacteria in mull and by soil
animals in mor are identical. T h e density of mites in the Hackfort experimental area was determined (Table 2) and it appears that in mor (III) much more Oribatei are found than in calcareous
mull. (I). It was found that the development of a mull or a mor soil in the Hackfort area depends
on the water regimen. • In a pine forest dug and fertilized six years ago, the biological activity
(determined by the decomposition of cellophane) appeared to be greater in untreated soilsand those
which were dug and supplied with marl than in soils which were only dug or supplied with lime
after digging, further research is being carried out to determine whether this is caused by intensive
decomposition in the latter at the outset. — C u l t i v a t e d s o i l s - The processes discovered
in undisturbed soils are now also being investigated in cultivated soils. T h e density of earthworm
populations was determined for different cultivation methods. T h e opening up of pasture for the
planting of an orchard caused a decrease in density from 100 to 10 per sq. metre. There was a
marked difference between the densities of worm populations in orchards under a permanent grass
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cover and those under a green cover. • Mites and springtails are less dense in orchards than in
forest soils; in grass-covered orchards their density is higher than in weeded ones. • In cooperation
with DR. IR.J. DOEKSEN the appearance of porous layers in river clay soil under orchards could be
explained; it is due to the action of Tubifex in the riverbed. - G r e e n h o u s e S o i l s - The
influence of the sterilization of soils on worm populations is being investigated. The application
of chloropicrin and also steam sterilization reduced the population to almost nil; formalin is less
effective. The results are shown in table 3. T h e presence of bacteria developing with the aid of
amino acids or growth-stimulating agencies (Lockhead method) was studied after sterilizing and
manuring the greenhouse soil. • The use of „zwartveen" (-= peat, hitherto mainly used as fuel)
on horticultural soils is also under investigation. Methods are being worked out to determine its
vulnerability by microorganisms and its degree of humification.
SUPRA T E R R E S T R I A L C O M M U N I T I E S
Population dynamics offorest insects in relation to the development of infestations - Earlier investigations concerning the relation between larval density and growth on Bupalus piniarius L. revealed
that in laboratory experiments direct contact between larvae is the most probable factor inhibiting
growth; when reared in isolation the growth of larvae was significantly better than in the case of
larvae reared in pairs; moreover, in the former group the percentage of larvae passing through six
instars was significantly higher than in the latter. T h e artificial disturbance of larvae by bringing
specimens reared in isolation into contact with each other at regular intervals for a few seconds did
not effect their growth. This problem is still being investigated. • The number of larval instars in
field populations of Bupalus piniarius L. proved to be variable. Most years the larvae pass through
five instars; in 1959 all of them had six. That year was one of extremely high temperatures and was
very dry; hence, it is probable that the number of larval instars is determined by a munber of factors, one of which is larval density.
Thefood plant as a factor in the regulation of insect populations - Larvae of Bupalus piniarius L. were
reared in various combinations of temperature and humidity, and on food trom two scots pine
plantings of different quality. T h e needles were analysed weekly to establish their mineral content.
It appeared that af the highest of the two temperature combinations used in the experiments there
were more larval stages, the larval state was prolonged, and pupae were heavier and larger. There
were, in summer, no significant differences in mineral content of ""heneedles of the two categories of
pine trees and it was found that the nature of the food had no effect on the mortality and growth
of the larvae. Field experiments with caged pine loopers on scots pines which received varying
quantities of water revealed that the water content of needles correlated with the quantity of water
supplied. T h e discrepancies measured were, however, only very small and had no effect on mortality. • Instead of with Nygmia phaeorrhoea Don. which in former years appeared to be unsuitable
(its hairs interfering too much with experiments), investigations were continued with Lymantria
dispar L. and Malacosoma neustria L. As the results of the experiments in 1958 showed, it appeared
again that leaves from the North side of the trees were a less suitable food than leaves from the top
and the South side. T h e differences between leaves from the South side and the top w-ere probably
not significant. Chemical analysis revealed that with Malacosoma a negative correlation existed
between the number of surviving individuals and the percentage of dry matter in the leaves, which
means that leaves with high humidity offered better chances of survival than dry leaves. There was
also a negative correlation between the dry-matter content of the leaves and the weight of pupae,
but for each group of pupae (from the top, North and South side) at its own level. So there must be
other factors besides moisture, for instance the sugar and protein content of he leaves.
Red wood ants - Studies of cer ain natural enemies of F. polyctena Foerst,. especially Lomechuse
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strumose Grav. and Atemeles publicollis Bris. (Col., Staphylinidae), were undertaken with the object
of determining their importance as mortality factors.
Pollination of red clover - Attempts to obtain colonies of Bombus pascuorum Scop. ( = B. agrorum
F.) in nest-boxes were continued but remained unsuccessful. As in 1958 this was mainly due to
the early desertion of the nests by their queens (Ann. Rep. Itbon 1958, p. 37), a phenomenon which
is not yet understood. Meanwhile doubt has arisen as to whether the pollination of red clover is
normally as poor as has often been assumed. Further attempts to rear bumble bees will, therefore,
be discontinued until that doubt has been removed. T h e necessary investigations will be carried out
by the Intitute for Biological and Chemical Research on Field Crops at Wageningen.

GAMEDAMAGEANDGAME MANAGEMENT
Migration, reproduction and mortality of waterfowl - During the congress of the International
Union of Game Biologists, which was organised by the Itbon, a basis was established for collaboration between the members of the International Wildfowl Research Council. • T h e number of
duck and geese counted in Oostelijk Flevoland was lower than in the preceding season.T h e relative
catches of teal in the duck decoys increased and also in England the number of teal is apparently
higher than in former years. It is likely that the high concentrations of birds in the Oostelijk
Flevoland polder also influences the migration of teal. The average catches during the season
collected from 48 duck decoys are given in tabel 4.
Inventory of various game species - Counts of red deer and of roe deer are being carried out to determine the maximum densities that can be tolerated. T o enable sportsmen to improve the quality of
game by shooting selectively, data are being collected of the age of red deer shot and the size of
their antlers. • T h e marking of seals is continuing.
Investigations into diseasedgame - T h e examination of diseased game is being carried out in cooperation with the University of Utrecht.
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