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HET ITBON IN 1965
25-JARIG BESTAAN

In ditjaar viel het 25-jarig bestaan van ons Instituut. De officiële viering vond
op 14 oktober plaats in besloten kring met een klein aantal genodigden. Bij deze
gelegenheid sprak de directeur-generaal van de Landbouw, IR.J. W. WELLEN,
het jubilerende instituut toe, waarna de voorzitter van ons bestuur, D R . P. M. L.
TAMMES, een beschouwing op het stramien 'ontmoeting' hield. Alle aanwezigen
ontvingen een gebonden exemplaar van dejubileumuitgave 'Itbon 1940-1965', die
afgezien van de rede van de heer Tammes uit drie deeltjes was samengesteld: de
lotgevallen van het Instituut, de ontwikkeling van het onderzoek (in het Engels)
en een volledige lijst van publikaties.
Tijdens de bijeenkomst heeft de secretaris-generaal van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, D R .J. H. PATIJN, de legpenning van dit Ministerie uitgereikt aanhet aftredende bestuurslid JHR. W. H. DE BEAUFORT alswaardering vooral
voor zijn streven ten gunste van een synthese van bosbouw en behoud van een
redelijke wildstand. Het bestuur volgde metdebenoeming tot erelid van PROF.D R .
C. J. VANDER KLAAUW, mede-oprichter van het Instituut en evenals de heer
DE BEAUFORT sinds het begin bestuurslid, thans aftredend alszodanig en tevens als
voorzitter van de Raad voor Advies.
Twee dagen later, een zaterdag, is, mede door het Instituut voor Oecologisch
Onderzoek, een 'open dag' gehouden, waarvoor omwonenden, medewerkers,
oud-medewerkers en contribuanten waren uitgenodigd. Meer dan 200 van hen
gaven gehoor aan de oproep en hebben alle voorlichting gekregen die zij vroegen.
Wij mogen metvoldoening op ditjubileum terugzien. Ookhet personeel zalereen
stimulans in vinden voor het verdere werk.

NIEUW GEBOUW

Op 28juni is een begin gemaakt met het graafwerk voor ons nieuwe gebouw.
Al tegen het eind van het jaar was het bijna op hoogte. Echter heeft de reeds in
november invallende vorst, gevolgd door een zeer regenrijke periode en wederom
vorst, aanzienlijke vertraging gegeven; ooknogeennadelige factor washet kantelen,
met breuk, van de hijskraan. Bij gevolg mag niet meer worden verwacht dat het
gebouw in 1966zal kunnen gereedkomen.
Programma's van eisen met betrekking tot tuinaanleg, meubilair en instrumentarium zijn bij de Hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek ingediend.
TOELICHTING OP VERSLAG

Wegens de uitgave van het jubileumboek volstonden wij voor het jaarverslag
1964 met de vermelding van de organisatorische gegevens en van de publikaties.
In het verslag van thans omvat bij gevolg het 'Overzicht van de onderzoekingen'
behalve het jaar 1965 bovendien het voorgaande. Daarentegen vermeldt de 'Lijst
van publikaties' in dit verslag slechts het in de laatste drie maanden van 1965verschenene, omdat de lijst in hetjubileumboek tot 30september van datjaar liep.

Foto van 6 december 1965. De hoogste verdieping is aan het verrijzen. Erboven komt alleen
nog een ijzeren onderkomen voor machines.

DE VKRIIOfDING TUSSEN ONDERZOEK KN BEHEER

Op de in 1965 gehouden vergadering van de International Union of Game Biologists is een belangrijk meningsverschil tot uiting gekomen over de verhouding
tussen onderzoek en beheer '. lien aantal deelnemets, vooral uit Oosteuropese
landen, wenste in die vergadering van onderzoekers een aantal moties op beheersgebied te doen aanemen. Daarnaast bestond het streven de leiding van de vereniging in feite in handen te geven aan organisaties, werkzaam op beheersgebied.
Hierbij ontstond een discussie, waaraan de aanwezigen van ons Instituut actief
deel hebben genomen en zich op het standpunt stelden van een noodzakelijke
scheiding tussen beheer en onderzoek. Daar het niet slechts voor het wildonderzoek,
maar ook voor onderzoek op ander gebied van belang is dat het wezen van deze verhouding ons scherp voor ogen staat, lijkt het nuttig de gedachten zoals deze zich
bij ons Instituut hebben ontwikkeld, onder woorden te brengen.
Het onderzoek met betrekking tot onze wildsoorten heeft als doel bij te dragen
tot de ontwikkeling van een betrouwbare basis voor het wildbeheer. Dit beheer
wordt echter niet uitsluitend bepaald op grond van de resultaten van het onderzoek.
Er zijn ook andere motieven, die mede het beheer bepalen. Zij kunnen onder meer
zijn van sociologische aard (bv. recreatie), van economische (afschot in verband
met opbrengst) en van politieke. Het is aan de wildbeheerder, hetzij overheid of
Onder 'beheer' wordt in het navolgende verstaan zowel het beheersbeleid van de overheid
als het rechtstreekse beheer van de terreinen.

particulieren, uit te maken welke van deze motieven op een bepaald moment
moeten prevaleren en de onderzoeker mag hierop geen persoonlijke invloed
trachten uit te oefenen.
Onderzoek en beheer hebben elk hun eigen problematiek. In welke richting
het onderzoek zich zal bewegen, dient te worden vastgesteld door de instanties
die het leiden, uiteraard na ruggespraak met het beheer opdat de behoeften hiervan ten volle bekend zijn. Instellingen van onderzoek die zich met long-term onderzoek belasten, zullen daarom liefst los moeten staan van het beheer, anders
zijn het geen gelijkwaardige gesprekspartners. Detailonderzoekingen over kwesties
waarvan de oplossing een directe noodzaak voor het beheer is, behoeven niet in die
instellingen te worden verricht. Zij kunnen wel zo goed ter hand worden genomen in rechtstreekse opdracht van beheersinstanties, eventueel met advies van
de instellingen van onderzoek. Met ons landbouwkundig onderzoek zien we een
ontwikkeling in deze richting, met in de tuinbouw de tussenschakel van de proefstations. Naast de instituten waarin de achtergronden worden uitgewerkt, kunnen
deze proefstations voor de directe behoeften van de praktijk werken en tevens vele
resultaten van de instituutsonderzoekingen geschikt maken voor praktische toepassing. Men bereikt met een dergelijke verdeling der werkzaamheden dat de
instituutonderzoekers, die veelal long-term werk doen, niet steeds weer van hun
werk worden afgehouden doordat zij detailproblemen moeten oplossen. Een en
ander komt de efficiency zeer ten goede.
De onderzoeker mag zich dus niet bezighouden met het beheer als zodanig,
daar hij de basis waarop het berust slechts zeer ten dele kan overzien. Wel dient
hij wanneer hij dit nodig acht het beheer te waarschuwen voor consequenties van
bepaalde maatregelen die in overeenstemming met de resultaten van zijn onderzoek zijn.
De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en hij mag deze verantwoordelijkheid nooit aan het onderzoek overdragen. Van zijn kant is de onderzoeker
verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geproduceerde gegevens,
maar niet voor de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt. Is dit gebruik verkeerd, dan dient hij de beheerder hiervan op de hoogte te stellen.
Een voorbeeld ter toelichting. In een revier is een onderzoek ingesteld naar het
bevorderen van een optimale ontwikkeling van het edelhert. Als resultaat worden
maatregelen aangegeven waardoor de hertenstand zich goed kan ontwikkelen bij
een zo gering mogelijke schade aan het bos. Op een gegeven ogenblik echter komt
bij de beheerder de neiging op om ter wille van een snel profijt een groot deel van
de kapitale herten af te schieten en van politieke zijde wordt gestreefd naar het
aanleggen van een toeristische weg door het terrein om het meer voor recreanten
open te leggen. Ook aan deze drang wil de beheerder wel toegeven. Het onderzoek
is er zich van bewust dat door dit laatste een deel van het terrein onbewoonbaar
wordt voor herten, zodat de stand te hoog wordt voor de overige delen van het
terrein en de schade aan het bos in sterke mate zal toenemen. Bovendien betekent
het onevenredige afschot, dat de opbouw van de hertenpopulatie wordt verstoord
en tevens dat de door een goede jacht bereikte selectie in het gedrang komt. Het is
nu de plicht van het onderzoek: a. de beheerder te waarschuwen voor de genoemde
nadelen, b. maatregelen aan te geven waardoor deze zo goed mogelijk worden opgevangen indien de plannen toch doorgang vinden. In geen geval mag de onderzoeker op de stoel van de beheerder willen zitten en het beleid ombuigen in een
door hem gewenste richting.
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De ontwikkeling van onze kennis kan in hoge mate worden gestimuleerd doordat onderzoekers uit verschillende regionen, die zich met aanverwante problemen
bezighouden, met elkaar in contact komen. Om deze reden is de genoemde International Union een nuttige instelling. Haar werk dient echter te worden bepaald
vanuit het onderzoek en niet vanuit het beleid. Eventuele resoluties moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van het onderzoek, bv. op het opvullen van
gebleken hiaten hierin, echter nooit op de toepassing van de resultaten, dus op
het beleid. Ook op dit niveau behoren onderzoek en beleid gescheiden te zijn.
Dit wil niet zeggen, dat het soms niet nuttig kan zijn wanneer figuren uit onderzoek en beleid samenkomen. Ook internationaal is dit het geval; hun besprekingen
dienen er dan toe om de beide groepen op te hoogte te stellen van eikaars noden of
verkregen resultaten. Dit is bv. gebeurd in Schotland in 1963 (First European
Meeting on Wildfowl Conservation te St. Andrews). Zulke bijeenkomsten zijn
echter van een geheel ander karakter dan die van de Union en kunnen hen niet
vervangen. Ook lijkt het niet wenselijk de Union in deze richting om te buigen,
daar dan onherroepelijk na korte tijd de noodzaak zal worden gevoeld van bijeenkomsten van onderzoekers buiten aanwezigheid van beleidsfiguren.
Het bovenstaande had betrekking op het wild en het ten behoeve van het wildbeleid verrichte onderzoek. Een overdenking van de problematiek werd uitgelokt
door het feit dat zich internationaal moeilijkheden voordoen. Ook voor ons eigen
onderzoek is het echter van belang dat wij ons de onderscheidenheid van de taken
van het beheer en van het onderzoek scherp voor ogen houden en dan niet slechts
bij het wildonderzoek. Voor de insektenplagen in bossen geldt in wezen hetzelfde.
Ook bij het onderzoek in de duinen zijn wij er ons terdege van bewust geweest.
De rapporten over de Haagse duinen en de PWN-duinen zijn geschreven door
commissies waarin beheer en onderzoek gezamenlijk zitting hadden. Voor een deel
zijn deze rapporten gebaseerd geweest op onderzoek waarvan de resultaten werden
opgenomen in afzonderlijke hoofdstukken of bijlagen, voor een ander deel echter
op overwegingen die niet direct steunden op de resultaten van een hiertoe ingesteld onderzoek.
Onderzoek en beheer zullen gescheiden moeten blijven, niet slechts bij de
opzet van het onderzoek en het uitdragen van de resultaten. Wij moeten ons bewust blijven van onze verantwoordelijkheid als instelling van onderzoek en geen
verantwoordelijkheden op ons nemen die in wezen vreemd zijn aan het onderzoek.

**1 M ^ srlé •• <f, -Li

O/) Ï/É 'O/K;// r/a«', zaterdag 16 oktober gehouden 1ergelegenheid van hel 25-jarig
bestaan van ons Instituut, werd het onderzoek aanschouwelijk gemaakt met illustratiemateriaal. Bovenstaand eenfragment van wat de afdeling Bodembiologie tentoonstelde.
Op de achtergrond een pentekening die een gecomprimeerde uitbeelding geeft van het
transect ran zand naar eikenbos via buntgras, mos, hei en groveden. - Bezoekers
ontvingen in de bibliotheek een ingenaaid exemplaar van het jubileumboek.

ORGANISATIE ENALGEMENE GEGEVENS
BESTUUR
JHR. W. H. DEBEAUFORT en PROF. D R . C. J. VAN DER KLAAUW hadden reeds

lang te kennen gegeven te willen aftreden alsadviserend lidvan hetbestuur. Op
verzoek wachtten zij hiermee tot onmiddellijk nadeviering van het25-jarigbestaan. Aanbeiden ishet Instituut grote dank verschuldigd. PROF. VAN DER KLAAUW
- mede-oprichter van hetInstituut - werd benoemd toterelid vanhetbestuur.
IR. J.W.HUDIG trad afalslid van het bestuur - endaarmee ookalslid van het
dagelijks bestuur enalsondervoorzitter - omdat hij zich, benoemd tot directeur
van de Centrale Coöperatieve Raiffeisen-Bank, uit zijn verschillende functies op
landbouwkundig gebied wilde terugtrekken. Het bestuur verliest indeheer Hudig
een bekwaam en toegewijd lid.Zijn adviezen en zijn altijd opbouwende kritiek
hebben eengrote invloed gehad op de ontwikkeling van hetItbon; zijwaren te
meer van waarde omdat hijalslidvan deNationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T N O verschillende zaken ookuitdie gezichtshoek kon bezien.
Als adviserend lidis,in zijn nieuwe functie vanvoorzitter vande Raad voor
advies, tot het bestuur toegetreden PROF. D R .D. J. KUENEN.

Het bestuur isthans alsvolgt samengesteld:
Erevoorzitter :
PROF. D R . G. A. VAN POELJE.

Erelid:
PROF. D R . C. J. VAN DER KLAAUW.

Leden :
DR. P. M.L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst, voorzitter 1;
DR. IR.L.J. VAN DIJK, inspecteur Directie Akker- en Weidebouw;
IR. D . SIKKEL, inspecteur Staatsbosbeheer;
IR. C. H. J. MALIEPAARD, voorzitter Jachtfonds ];

IR. W.E. MEYERINK, houtvester Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij;
M R . F. OORTHUYS, hoofd Afdeling Natuurbescherming vanhet Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;
JHR. M R .D . A. W. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, voorzitter Bosschap.

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

De directeur van hetItbon ismethetsecretariaat belast.

1

Tevens lid vanhet dagelijks bestuur.
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RAAD VOOR ADVIES

PROF. VAN DER KLAAUW, die behalve uit het bestuur tevens uit de Raad voor
advies trad, wordt als voorzitter hiervan opgevolgd door PROF. KUENEN. Het college
is thans als volgt samengesteld:
PROF. D R .D.J. KUENEN, hoogleraar in dealgemene zoölogie te Leiden, voorzitter;
PROF. D R . E. G. MULDER, hoogleraar in de microbiologie te Wageningen,
ondervoorzitter;
PROF. D R .L. C. P. KERI.ING, directeur van het Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten te Baarn;
PROF. D R . J. DEWILDE, hoogleraar in de entomologie te Wageningen.

PERSONEEL

De heer VAN HAAKTEN promoveerde te Ljubljana (Joegoslavië) tot doctor in de
jachtwetenschappen.
De heer VOÛTE ontving voor het wetenschappelijk werk op de terreinen der
Haagse Duinwaterleiding de gouden Dr.
A. Schierbeek-medaille vande gemeente
's-Gravenhage, dieop 10 december voor
,
A
de eerste maal werd uitgereikt. Van de
/
commissie, ingesteld om het gemeentebestuur te adviseren in toekomstige toekenningen - eens in de vijfjaar - werd hij
lid. Demedaille werd naar Dr. Schierbeek
,
genoemd inzijn hoedanigheid van grond•
legger van het wetenschappelijk onder\ \
zoek in de Haagse duinen en van het
\
hiertoe in het leven geroepen Meyendel' .'
comité.
\
IR. C. DEJONGE verliet onze dienst;
DRS. M. H. DEN BOER is zijn opvolger.
Ook is in de functie vanonderzoeker benoemd DRS.P. FUCHS.
Mevrouw A. PALSTRA-MUTTER nam ontslag wegens haar huwelijk. De heer
H. C. HOLLEMAN, assistent, aanvaardde een functie bij het Zoölogisch Laboratorium vande Leidse universiteit.
Mejuffrouw J. R. DEGROOT nam afscheid alshoofd vandehuishoudelijke dienst
en werd opgevolgd door mevrouw A. MOERDIJK-POT. In dienst kwam ookde heer
W. A. LUBBERS, die voorlopig ondermeer alstaak heeft zich vertrouwd te maken
met de installaties in het nieuwe laboratorium.
De gemeente Arnhem detacheerde mejuffrouw 1. C. HELDOORN en de heren
C. T . VAN RIJSWIJK en M R . R. W. J. A. W I T T E .

Het op het Itbon werkzame personeel bestond op 31 december uit 59 leden,
t.w. 1 directeur, 15 biologen, 8 stafassistenten, 12 assistenten, 1 hoofd algemene
zaken, 1bibliothecaresse, 5 administratieve krachten, 7 gedetacheerden voor speciale diensten, 3 technici, 1tuinman en 5 huishoudelijke krachten.
Hulp bij onderzoek verleenden in de loop van dit jaar mevrouw G. BAN-VAN
SPIEGEL, E. GRUYS, L. H. M. THISSEN (allen afd. Populatie-dynamica), I. J. W. M.
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RoTHUizEN (afd. Plagen), H. J. WOLTERING (afd. Landschapsecologie), W. K.
BRUINIER (afd. Wildbiologie), B. P. M. MENCO en J. VERMEER(afd. Bodembiologie).

Het bleek wenselijk omalle onderzoekingen diebetrekking hebben op biociden
en ophetbestrijden van diersoorten, inéén afdeling teverenigen. Ditis geworden
de afdeling 'Plagen'. Deswege is de afdeling 'Bevolkingsonderzoek van Plagen'
van naam veranderd in 'Populatie-dynamica'.
De werkzaamheden zijn per1januari 1966alsvolgt over destaf verdeeld:
Directie
Algemene Zaken
Bibliotheek
Afd. Plagen:
Schadelijke vogels, zoogdieren
Bosinsekten
Nevenwerking biociden
Afd. Wildbiologie:
Roodwild en waterwild
Andere zoogdieren, wildziekten
en afweermiddelen
Jachtvogels
Afd. Populatie-dynamica:
Aantalsregulatie
Populatie-genetica
Afd. Bodembiologie:
Bodem-zoölogie
Algemeen
Regenwormen
Taxonomie
Bodem-microbiologie
Bacteriën
Schimmels
Bodem-ecologie
Algemeen
Biochemische aspecten
Afd. Landschapsecologie:
Algemeen
Sociaal-levende insekten

DR. A. D. VOÛTE, plv. D R . J. VANDERDRIFT
E. SITTROP
W. I. TEMME-RADSTAKE
DRS. C. W. STORTENBEKER '
D. D O O M
DRS. P. FUCHS

J. A. EYGENRAAM '
DR. J. L. VANHAAKTEN
DRS. W. J. DOUDE VANTROOSTWIJK

PROF. D R .H. K L O M P 2
IR. P. GRUYS
f D R S . M. H. DEN BOER
t H. F. H. BLANKWAARDT

{

D R . J. VANDER D R I F T '
D R . IR.J. A. VAN RHEE
J. H. DE GUNST
DR. J O H A . C. W E N T
DRS. H. M. NAGEL-DE BOOIS
G . MlNDERMAN
DRS. M. J. H. A. VAN DER LINDEN
DR. R. J. VANDER LINDE '
DRS. E. T . G. ELTON

CONTACTEN ENVOORLICHTING

De heer VOÛTE voerde wederom hetsecretariaat bijdebijeenkomst derdiscussiegroep populatie-dynamica van de International Union of Forest Research
1
2

Afdelingshoofd.
Prof. Klomp (Zoölogisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool) is buitengewoon
medewerker van het Itbon en heeft de leiding van deze afdeling.
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Organizations (Praag, 10-17 september). - Hij bracht een bezoek aan hetBosbiologisch Centrum Bokrijk (België). - Als lid van het desbetreffend comité was
de heer VOÛTE aanwezig bij de Thijsse-herdenking. - Lezingen: voor de Volksuniversiteit te Arnhem en te Doetinchem over harmonische bestrijding en voor de
Recreatiecommissie Gelderland over de rapporten van de adviescommissies voor
de Haagse duinen en de duinen van het P W N .
De heer VAN DER DRIFT keerde eind januari terug van zijn verblijf in India,
waar hijinopdracht vanUnesco eencursus over bodemzoölogie gafaanhet Indian
Agricultural Institute te New D e l h i . - M e t ingang van 13 februari werd de heer
VAN DER DRIFT voor een periode van drie jaar benoemd tot bestuurslid van de
Nederlandse Dierkundige Vereniging, waarbij hij de functie vansecretaris op zich
nam. Hij trad toetot deredactie vanhette Berlijn uitgegeven tijdschrift 'Pedobiologia'.
Mejuffrouw WENT woonde het Symposium on the ecology of soil bacteria bij,
(Liverpool, 6-11 september). Na afloop bezocht mejuffrouw WENT de bacteriologische afdeling van deEdinburgh School of agriculture, en het Macaulay Institute
for soil research en het Torry Research Station te Aberdeen.
In bijeenkomsten van de Contactcommissie voor biologische bodemverbetering
gaven mevrouw NAGEL-DE BOOIS en de heren MINDERMAN en VAN RHEE een uit-

eenzetting over hun werk.
De heer MINDERMAN nam deel aan het First International Symposium on
ecosystems, georganiseerd door Unesco, en de daarop aansluitende bijeenkomst
van het International Biological Program (Kopenhagen, 24juli—3 augustus).
De heer GRUYS wasaanwezig ophetThird International Symposium on integrated control of pests in orchards (Montreux, 13-16 september).
De heer FUCHS namdeel aanhet 17eInternationaal Symposium over fytofarmacie en fytiatrie, speciaal aan de sectie 'Fundamental aspects of insecticide resistance' (Gent, 3-4 mei).
De heren EYGENRAAM, VAN HAAFTEN en DOUDE VAN TROOSTWIJK namen deel

aan het tweejaarlijkse congres van de International Union of Game Biologists
(Belgrado-Ljubljana, 22 september-3 oktober). - Zij hielden lezingen voor: de
Natuurhistorische Vereniging, de Landbouwkundige Kring, de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Jeugdbond voor natuurstudie, de
Kynologenclub, de Vereniging tot behartiging van de belangen van het eendenkooibedrijf en de Vereniging van wildhandelaren. De heer VAN HAAFTEN begon
in oktober te Ede een tweewekelijkse cursus voor de opleiding van natuurgidsen;
deze cursus gaat uit van het Instituut voor natuurbeschermingseducatie en duurt
een jaar.
PROF. D R . IR.G. HELLINGA van de Landbouwhogeschool (afd. Houtteelt in de

gematigde luchtstreken) kwam metzijn staf enstudenten opbezoek voor een rondleiding langs onze proefvelden.
Een gezelschap van de British Ecological Society werd naar Hackfort begeleid
voor inlichtingen over het bodembiologische onderzoek aldaar.
DR. P. F. VAN HEERDT, van het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht, wasop
bezoek met 25 studenten voor K4 (middelbaar biologie).
De 6e klasse van het stedelijk gymnasium te Nijmegen heeft onder leiding van
de rector en de lerares biologie kennisgemaakt met het werk.
De 'Discussiegroep Wildproblemen' van het Itbon kwam ditjaar vijf maal bijeen. Van onze medewerkers hielden achtereenvolgens lezingen de heren VAN
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HAAFTEN (resultaten van zijn reewildonderzoek), DOUDE VAN TROOSTWIJK (idem

fazanten), KLOMP ('Enkele gegevens over de broedbiologie van kievit en grutto');
in de vijfde bijeenkomst spraken de heren EYGENRAAM, VAN HAAFTEN en DOUDE

VAN TROOSTWIJK over wildproblemen elders, zoals zij daarvan bij bezoeken aan
buitenlandse instituten hadden vernomen.
De geweiententoonstelling inhetHuis derProvincie te Arnhem werd gehouden
op 10, 11 en 12juni. De opmerking in het vorige verslag over het jaarlijks toenemend aantal belangstellenden bleek nog steeds van kracht: ca. 850 bezoekers
tegen ca. 650in 1964.Van alle in de vrije wildbaan geschoten herten (80) waren
de geweien ingezonden. In vijf gevallen werd hetafschot alsonjuist gekwalificeerd;
in vijf andere gevallen alsin zoverre onjuist dat de benodigde speciale vergunning
niet was aangevraagd. Behalve deze geweien waren ook aanwezig de geweien van
herten die op andere wijze om het leven waren gekomen (12): als verkeersslachtoffers, door natuurlijke oorzaak en bij gevechten met soortgenoten ('geforkeld').
Ook nog waren er 96 afworpstangen uit de vier gebieden (zuidwest-Veluwe,
zuidoost-Veluwe, Staatswildreservaat en noord-Veluwe). Een aanwinst op deze
tentoonstelling was de inzending van de 'Vereniging tot behoud vanhet Veluws
hert', in hoofdzaak bevattende moeflon-, zwijnen-, damhert- en edelhert-trofeeën
uit een viertal gesloten wildbanen (Nationale Park 'de Hoge Veluwe', Koninklijke
houtvesterijen 'Het Loo',Vierhouterbos en Deelerwoud). Bovendien bevatte deze
inzending voorlichtende foto's mettekst alsmede eenkaart metdevindplaatsen van
fossielen van edelherten en fossiele stangen uit het Rijksmuseum voor geologie te
Leiden.
BIBLIOTHEEK

De gemeenschappelijke bibliotheek van Itbon en I.O.O. kon, ondanks het ernstige gebrek aan ruimte, in de uitbreiding van haar collecties gelijke tred houden
met het onderzoek.
Er werden 3926 titels geklasseerd en in de catalogi opgenomen. Het bezit aan
lopende periodieken bedraagt 511, aan boeken 2284 en aan overdrukken 21.000.
Dit jaar verschenen 27 aanwinstenlijsten.
H U L P BIJ ONDERWIJS EN STUDIE

De heer VOÛTE werd op zijn verzoek ontheven vande leeropdracht 'Landbouwdierkunde en toegepaste entomologie' aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In zijn
plaats is benoemd de heer STORTENBEKER.
De heer G. BRUNT, arts te Arnhem, sloot zijn onderzoek betreffende Toxocara
canis af en deed een voorlopige publikatie.
Mevrouw C. V. HORDIJK deed te Utrecht haar doctoraal biologie en zette nog
tot 1september haar onderzoek over deheidekever voort; hierin werd zijde laatste
maanden bijgestaan door de heer H. H. J. SIMONS, student voor K4.
De volgende studenten, allen kandidaat in de biologie of van de Landbouwhogeschool, kwamen onderzoek doen voor scripties voor hun doctoraal of hun
ingenieursdiploma: mejuffrouw C. B.F . DIJKMAN, Utrecht (invloed van bacteriën
op schimmels indegrond), G. VAN TONGEREN, Leiden (schade vanbepaalde kevers
aan dennen), P. H. A. M. HEITKAMP en P. J. C. M. VAN DER SCHOOT, beiden

Utrecht (predatie door marterachtigen), L. BAL,Wageningen (verband tussen
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bodemfauna en morfologische kenmerken van het bodemprofiel in bossen),
R. J. DE BOER, Utrecht (kolonisatie van eikeblad door schimmels) en J. J. KALB (de
rol van collembolen in bosgrond). Als praktikant waren werkzaam de heren A. J.
ANDRIESSEN (regenwormen) en M. E. QUIVOOY (invloed biociden op bodemfauna),
beiden van de Hogere School voor tropische landbouw, H. HEEMSBERGEN (bodemzoölogie), C. DRENT en H. VAN DIEPEN (beiden wildschade), alle drie van middelbare landbouwscholen.

In M e m o r i a m
Op 13 april 1966 overleed plotseling DRS. J. WEST, die gedurende
drie jaar in het Russisch gestelde artikelen voor ons toegankelijk
maakte. Voor ons onderzoek en ook voor dat van anderen is zijn werk
van veel waarde geweest.
Niet alleen als een zeer bekwaam vertaler maar ook als mens hebben
wij de heer West warm leren waarderen. Wanneer hij ergens mee kon
helpen, wisten we zeker op hem te kunnen rekenen. Wij zullen de
nagedachtenis van deze medewerker in hoge ere houden, en in
vriendschap aan hem blijven denken.
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AFDELING PLAGEN
In de afdeling Plagen zijn alle onderzoekingen samengebracht die betrekking
hebben op het weren of bestrijden van voor de mens schadelijke vogels, zoogdieren en bosinsekten. Primair is hierbij de vraag in welke mate de schade in
economisch opzicht reëel is. Is zij zo ernstig dat maatregelen noodzakelijk zijn,
dan wordt onderzoek gedaan, gericht op vermindering of voorkoming van de
schade. Uitgangspunt hierbij is dat in het algemeen het streven naar preventie de
voorkeur verdient boven bestrijding met chemische middelen, vooral wanneer het
gaat om biociden met een persistent karakter, zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
Naast de werkwijzen voor bestrijding zal ookde nevenwerking van biociden op
bejaagbare vogels en zoogdieren worden bestudeerd, alsmede de weg waarlangs
biociden het desbetreffende wild bereiken. Dit onderzoek zal gebeuren binnen het
kader vandewerkgroep Vogels en Zoogdieren vande C.N.B. ( = 'Commissie T N O
voor Onderzoek inzake Nevenwerkingen van Bestrijdingsmiddelen').
De schadelijke vogels enzoogdieren worden bewerkt door STORTENBEKER, debosinsekten door DOOM. Over de nevenwerking van biociden is nog geen onderzoek
gedaan; in het komende jaar neemt FUCHS dit ter hand.
V O G E L S C H A D E

I N

L A N D -

E N

T U I N B O U W

E N

L U C H T V E R K E E R

Het onderzoek naar vogelschade in land- en tuinbouw begonnen wij in mei
1964 meteenenquête over deomvang enaard derschade. Deze enquête, gehouden
in de vorm van mondelinge contacten met de landbouw- en tuinbouwconsulenten
en andere instanties, is in 1965 afgesloten en de resultaten zijn nu in bewerking.
Op grond van de verkregen gegevens werd verder onderzoek in eerste aanleg
geconcentreerd op een beperkt aantal vormen van schade, met name die van
spreeuwen infruit (voornamelijk kersenl endievanmussen ingranen. Verder deden
we, voor zover detijd dittoeliet, observaties over incidenteel oflokaal voorkomende
schade van ganzen in tarwe of biezen en van Turkse tortels in eendenkwekerijen.
Aan de houtduif besteedden we slechts weinig aandacht omdat onderzoek in
Engeland (MURTON) en in eigen land (DOUDE VAN TROOSTWIJK) aantoonde, dat een

effectieve wering of bestrijding van deze vogel bijzonder moeilijk is. Bovendien
leek hetwenselijk delaatste resultaten van MURTON aftewachten, aangezien anders
wellicht dubbel werk zou worden gedaan.
Spreeuwen
Als aanloop tot mogelijke bestrijding van de spreeuw werd een volledige inventarisatie gedaan van de nacht-roestplaatsen in en om de Over-Betuwe. Degehele schadelijke populatie (vrijwel alleen jonge exemplaren) concentreert zich bij
avond op deze slaapplaatsen. Het bleek uit schattingen van de broedpopulatie in
mei, en tellingen van aantallen op de roestplaatsen in juni en juli, dat de zwermen slechts voor eenklein deel van lokale oorsprong kunnen zijn. De meerderheid
is afkomstig uit noordelijker streken; het zijn jonge spreeuwen, die kort na het
uitvliegen naar het zuiden vertrekken en in de wei-en fruitgebieden van ons land
blijven hangen tot het najaar.
In 1966 worden de eerste proeven metverjagingsmethoden gedaan, waarbij verbetering vanbestaande methodieken en ookvoor Nederland nieuwe technieken op
het program staan.
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Mussen
Mussen staan bekend als beschadigers van voornamelijk graanvelden in de omgeving van steden en dorpen. Van de omvang en ernst van de schade die zij aanrichten, alsmede van hun gedrag en populatie-dynamica is betrekkelijk weinig
bekend. Ons voorlopig onderzoek betrof waarnemingen over gedrag in en om een
graanakker, en pogingen tot verbetering van vangtechnieken.
Luchtvaart
Het probleem van vogels die gevaar voor de luchtvaart opleveren, is in ons land
reeds ter hand genomen door D R .J. D. F. HARDENBERG van de Directie Faunabeheer, die zich speciaal toelegt op het gebruik van alarmkreten ter verdrijving
van met name meeuwen en kievieten. In overleg met hem hebben wij het probleem
aangevat uit een meer ecologisch gezichtspunt. Begonnen werd met een bestudering
van het vliegveld Schiphol als milieu voor vogels. Door geregelde observaties en
inventarisaties hopen wij de voor vogels aantrekkelijke aspecten van het milieu
te ontdekken en die geheel of gedeeltelijk te elimineren. Er is een werkgroep in
oprichting waarin allen die met dit probleem te maken hebben, vertegenwoordigd
zullen zijn.
D E WOELRAT

De schade die in zuid-Limburg aan de fruitteelt wordt aangericht door de
woelrat (Ârvicola terrestris) - met name door de 'droge vorm', d.z. de op droge
gronden levende exemplaren - is langzamerhand zo ernstig geworden dat het Itbon
op verzoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij een onderzoek naar mogelijke bestrijdingsmethoden begon. In de eerste plaats zullen wij proberen om de
bestaande technieken van wegvangen te verbeteren en tegelijkertijd aandacht besteden aan de biologie van het dier. Verder worden herhalingen en uitbreidingen
beoogd van reeds jaren geleden gedane proeven met vergiftigde tulpenbollen. Een
vergelijkend onderzoek naar de aantrekkelijkheid van verschillende tulperassen
is reeds ingezet.
I N S E K T E N P L A G E N

I N

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

Satijnvlinder (Leucoma Salicis L.)
De 18-jarige opstand van Gelrica-populieren langs de weg Ramspol-Ens
(Noordoostpolder) dunde men in maart-april zodanig dat ook van ons proefobject
ca. 50% der bomen werd geveld.
Zowel in het in 1962-'63 aangetaste deel als in de controle zaagde men bij een
tiental bomen een schijf van de stamvoet ten einde ons in staat te stellen om
door analyse der jaarringen het groeiverloop te leren kennen. Bij de keuze van
deze proefbomen sloten wij randbomen en gestorven of bijna gestorven bomen uit.
Van de 20stamschijven moesten drie aangetaste bomen en één onaangetaste worden
afgekeurd wegens vroeger opgetreden vorstscheuren.
Van de 16 overblijvende schijven bepaalden wij de jaarringoppervlakten. Het
hieruit jaarsgewijze voor beide objecten (aangetast en niet-aangetast) berekende
gemiddelde zetten we grafisch uit tegen de jaren (fig. 1). Deze grafiek vertoont
voor beide aanwaslijnen een praktisch synchroon verloop tot en met 1959. Vanaf
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Fig. 1. Gemiddelde oppervlakte in cm 2 van de houtaanwas tussen jaarringen van Gelricastamschijven van de stamvoet.
= in 1962-'63 door de satijnvlinder aangetast.
— —= in 1962-'63 onaangetast.

1960 echter treedt een sterk verminderde groei op, en wel het sterkst in het deel
dat in 1962/'63 door de satijnvlinder zou worden aangetast. De consulent van het
Staatsbosbeheer schreef deze groeistagnatie toe aan een hevige explosie van de
bladschimmelziekte Marssonina na het droge jaar 1959, met een secundair optreden van Dothichiza. Omdat deze schimmelziekten zich in de twee objecten verschillend ontwikkelden, bevond dus het uitgangsmateriaal zich vóór het uitbreken
van de satijnvlinderplaag in verschillende conditie, en een bepaling van de door
deze plaag veroorzaakte groeiverliezen is dus niet mogelijk. Uit het feit dat de door
bladschimmelziekte aangetaste bomen in 1960 en 1961 een slechtere groei vertoonden dan de niet-aangetaste, zou men kunnen afleiden dat de satijnvlinderplaag in
dit geval bevorderd is door de minder goede conditie van de bomen als gevolg van

Fig. 2. Gemiddelde oppervlakte in cm 2 van de houtaanwas tussen de jaarringen van
Robusta-stamschijven van de stamvoet.
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de schimmelziekten. Dat er echter niet altijd een relatie behoeft te bestaan tussen
slechte groei en insektenaantasting, blijkt uit het verloop van de aanwaslijnen vóór
1954, hetjaar waarin volgens de berichten deze gehele Gelrica-opstand door rupsen
van de satijnvlinder is kaalgevreten. In fig. 1 geven de aanwaslijnen dit duidelijk
weer. In 1955 en '56 werd ook vreterij waargenomen, echter van geringe betekenis,
zoals uit de figuur eveneens blijkt. Helaas ontbreekt ons een controle voor de
bepaling van de hieruit voortvloeiende groeiverliezen, aangezien opstanden van
dezelfde soort,leeftijd en plantverband niet in de directe omgevingvoorhanden zijn.
Opdat wij ons hierover een beeld konden gaan vormen, kregen wij vergunning
voor het vellen van een vijftal vergelijkbare Robusta-populieren langs de Zwartemeerweg. Aanwasbepalingen werden op dezelfde wijze als hierboven uitgevoerd;
het resultaat is in fig. 2 weergegeven. Ofschoon deze bomen nimmer door de
satijnvlinder zijn aangetast, vertonen zij volgens de aanwaslijn in dejaren 1954—'56
eveneens een verminderde groei.
Grote populiereboktor (Saperda carcharias L.)
De vanglamp op ca. 300-400 m afstand van de boerderij bij Nuland (N.-Br.)
heeft thans drie jaren gebrand tijdens de vliegperiode der kevers (juli-augustus).
In september van ditjaar werden op de stammen nieuwe aantastingsplaatsen waargenomen, hetgeen op een vlucht in 1963 zou kunnen wijzen. De wegbeplanting
inventariseerden we op dezelfde wijze als in de voorzomer van 1963 op aantasting;
het bleek dat aan de situatie slechts weinig was veranderd. Het grootste aantal
aantastingen, dat zich aanvankelijk in de directe omgeving van de boerderij bevond,
verplaatste zich een weinig in de richting van de vanglamp, terwijl nu ook aan de
bomen in de buurt van de lamp enkele infectieplaatsen te zien waren. Ofschoon
hiermede nog niet aan onze verwachting - het ontstaan van twee toppen, nl. bij de
boerderij en bij de vanglamp - is voldaan, is een zekere tendens in die richting
aanwezig. Een verklaring voor dit slechts kleine verschil is misschien te vinden
in een te geringe uitstralingscapaciteit van de vanglamp, of minder gunstige weersinvloeden in de periode waarin de vlucht heeft plaatsgevonden, zodat slechts
een geringe vliegdrift bij de dieren bestond.
De proeven zullen we met een verbeterde constructie van de lamp nog enkele
jaren voortzetten.
Bastinsekten in niet-opgewerkt dennehout
De afdeling 'Bedrijfseconomie en Rationalisatie' van het Bosbouwproefstation
heeft een kostenbesparende methode ontworpen, waarbij, na dunning en eindhak
in dennenbossen, boomtoppen en takken van grotere diameter blijven liggen. Met
het oog op de boshygiëne is een onderzoek begonnen naar mogelijke dichtheidstoename van schadelijke bastinsekten, met name van Pityogenes bidentatus, Myelophilus piniperda en M. minor. Ook wordt nagegaan of de lengte van de periode gedurende welke het hout in het bos heeft gelegen, van invloed is op zijn geschiktheid
als broedmateriaal voor genoemde insekten.
Het entomologische deel van dit onderzoek wordt bij het Itbon als doctoraal
onderwerp uitgevoerd door G. VAN TONGEREN; de keuze en aanleg van de proefpercelen berust bij het Bosbouwproefstation. Naar wordt verwacht kan dit onderzoek in 1966 worden beëindigd.
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Heidekever (Lochmaea suturalis THOMS.)
Dit jaar hebben mevrouw C. V. HORDIJK en enige studenten het onderzoek aan
de heidekever voortgezet met larven die werden gekweekt van op de Holterberg
verzamelde imagines. Zij trachtten na te gaan welke factor(en) verklarend kunnen
zijn voor de verleden jaar geconstateerde grote sterfte onder de larven. Daartoe
zijn in het proefterrein Planken Wambuis proefvakken in oude en in nieuwe heide
gekozen. Het betrof naast 1 controleserie de volgende 3 series: één waarin direct
zonlicht werd geweerd, één waarin horren het effect van harde regen verminderden
en één waarin vliegengaas heidestruiken volledig afschermden tegen predatoren.
Het voorlopig resultaat wees op predatie als grote mortaliteitsfactor, met
name door spinnen. Een proef met kunstmatige spinnenconcentraties in kooien wees
eveneens in deze richting. Er was geen verschil in mortaliteit in oude en jonge
hei en er was ook geen verschil in kwetsbaarheid van de verschillende ontwikkelingsstadia van de larven.
In het laboratorium is de invloed van lage temperaturen (5-15 °C) en van langdurige beregening nagegaan op larven van verschillende leeftijden. Van enige
nadelige invloed was geen sprake.

Verrassend aspect van een insektenbeschadiging: omheining van stammetjes, misvormd
als gevolg van optreden van de dennelotrups.
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AFDELING WILDBIOLOGIE
De ontwikkeling van het wildonderzoek gaf in het verslagjaar enerzijds redenen
tot tevredenheid, anderzijds tot bezinning over de ingeslagen koers.
Tevreden mogen wij zijn omdat bij voortduring blijkt dat ons werk nationaal
en internationaal wordt gewaardeerd. Deze waardering is een stimulans voor het
werk. Mede omdat verschillende onderzoekingen thans in een stadium van rijping
van inzichten zijn gekomen, wordt het verwerken tot publikaties meer en meer urgent. Om de tijd en de rust te vinden voor het schrijven, worden wij weer gedwongen ons over ons werk te beraden met het doel dit te zuiveren van elementen die
belemmerend zijn. Zo mag de dienstverlening die vooral in de aanvang nodig was
om de medewerking van verschillende groepen te verkrijgen en die tot een gunstige
ontwikkeling heeft geleid, geen al te grote plaats blijven innemen. Wanneer tegenover de dienstverlening geen verwerving van belangrijke gegevens staat, dient zij
dus te worden beperkt of beëindigd.
Van de vormen van dienstverlening waaraan wij ons om enigerlei reden
niet mogen onttrekken, zijn te noemen: 1. de adviezen in eendenkooikwesties,
2. het organiseren van de geweiententoonstelling, 3. het fazantenonderzoek in de
Noordhollandse duinen. Daarentegen opent het postmortem-onderzoek in de vorm
waarin het tot voor kort werd gedaan weinig perspectieven voor de bestudering van
de aantalsregulatie. De verkregen gegevens worden daarom aan een kritisch onderzoek onderworpen teneinde te beoordelen of voortzetting verantwoord is. Dit geldt
niet voor het onderzoek naar de hazensterfte in de polder Oostelijk Flevoland,
waarvan de resultaten hieronder worden besproken en die een schril licht werpen
op het gevaar van insekticiden voor in het cultuurland levende dieren.
Het onderzoek heeft thans een stadium bereikt, dat is te vergelijken met dat
over schadelijke bosinsekten in de eerste jaren van het bestaan van ons Instituut.
Destijds is bij dit laatste onderzoek een sterke behoefte gevoeld aan het beter
kennen van de populatie-dynamische achtergrond van het massaal optreden van
deze insekten. Thans doet zich hetzelfde voor ten aanzien van het wild, zij het dat
niet zozeer het massale optreden als wel het beheer van de wildpopulaties hierom
vraagt. Het ligt in het voornemen, dat de afdeling Populatie-dynamica van ons
Instituut zich ook met deze problematiek zal gaan bezighouden.
De objecten van onderzoek zijn: edelhert en waterwild (EYGENRAAM), andere
zoogdieren, wildziekten en afweermiddelen (VAN HAAFTEN), jachtvogels (DOUDE
VAN TROOSTWIJK).

ZOOGDIEREN

Edelhert
Het onderzoek betreffende de inhoud van hertenmagen, waarmee wij in 1954
begonnen, kan thans worden afgesloten. De analyses hebben ons een inzicht gegeven in de voedselkeus gedurende een geheel jaar. Van verschillende voedselsoorten is de doorloopsnelheid in de pens bekend geworden. De verhouding tussen
vlug en langzaam doorstromend voedsel wijzigt zich in de loop der seizoenen sterk.
Uit deze verhouding, gecombineerd met de gewichten van de pensinhouden, kon
de dagelijkse consumptie worden bepaald. Als belangrijkste resultaat is te ver21
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melden dat de opnamecapaciteit 's winters vrij gering is. Ken publikatie over dit
onderwerp komt in de loop van 1966 gereed.
De voedselproeven met grassen ging voort. Ken voorlopig rapport is aangeboden
aan het Zeitschrift für Jagdwissenschatt.
Omdat weiden hoofdzakelijk 's zomers voedsel verschaffen en de winter deschrale tijd is voor het roodwild, begonnen we met proeven over geschikt wintervoedsel, die beogen de schade aan houtgewassen verder te beperken. Knoppen en
twijgen van loofhout komen daarvoor van nature in aanmerking. Als eerste is een
loofhoutbosje van 1 hectare aangeplant, twee andere zijn in aanleg.
Omdat aan dit onderzoek een belangrijk bosbouwkundig aspect zit, is contact
opgenomen met het Bosbouwproefstation de Dorschkamp. De bedoeling is het
onderzoek in onderlinge samenwerking uit te bouwen.
Ree
Over de resultaten van het biotooponderzoek kwam dit jaar een proefschrift
tot stand. Het bleek dat bodem, dekking en populatiedichtheid zeer belangrijke
factoren zijn met betrekking tot de kwaliteit van het reewild. Tevens werd een
methode ter bepaling van de biologisch toelaatbare dichtheid gegeven.
Zeehond
Het aantal zeehondenjongen was dit jaar aanmerkelijk toegenomen. Dit zou er
op kunnen wijzen dat het zeer beperkte afschot sedert 1961, resp. het opschorten
van afschot sedert 1962, nu zijn vruchten gaat afwerpen. Het zeehondwijfje krijgt
namelijk in haar 4e jaar voor het eerst een jong. Bij de najaarstellingen was de
stand ca. 1450.
Op 7 december werd op het strand bij Hoek van Holland een vrouwelijk exemplaar van de grijze zeehond gemeld. Het diertje was nog in de 'first coat' (lange
witte haren). In de diergaarde Blijdorp te Rotterdam, waar het naar toe is
gebracht, verloor het binnen enkele dagen zijn witte pels.
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Haas
Aan de haas gingen wij bijzondere aandacht besteden nadat men in bepaalde
percelen in de polder Oostelijk Flevoland een achteruitgang van de populatie had
geconstateerd. Het was immers een waarneming die vooral in een nieuwe polder
onverwacht moest heten. Er volgde dus een onderzoek over de verschillende factoren die hier van invloed konden zijn.
De jachtdruk is in dit jonge gebied zeker niet te hoog; dank zij het jachttoezicht
wordt overbejaging voorkomen. Dat de factor jacht niet de oorzaak van de achteruitgang van de hazenstand kan zijn, bleek bovendien uit vergelijking van de tellingen van 1964 en 1965. Wanneer wij namelijk bij de telling van januari-februari
1965 het afschot van 1964 optellen, dan vinden wij voor bepaalde percelen, wanneer we deze getallen vergelijken met die der tellingen in januari-februari 1964,
toch nog een achteruitgang van de stand. D.w.z., reeds als er in het geheel niet was
gejaagd, zou de stand zich niet hebben uitgebreid. In deze berekeningen bleef de
aanwas nog geheel buiten beschouwing. Er zijn dus in één jaar tijd, ongeacht het
afschot, meer hazen gestorven dan de aanwas groot was. Als voorbeeld:
Perceel A
Perceel B

Telling '64
317
318

Afschot '64
41
138

Telling '65
176
376

Aanwas '64
—100

+ 1%

Voedsel was er voldoende en van een bepaalde epidemie onder het wild was
geen sprake. Natuurlijk werden wel hazen getroffen door ziekten als coccidiosis
en pseudo-tuberculose, maar dit was beslist niet in ernstiger mate het geval dan
in andere jaren.
De enige nog overblijvende mogelijkheid was het gevolg van het bespuiten van
de gewassen met gechloreerde koolwaterstoffen in de betrokken terreinen. Het
Instituut voor veterinaire farmacologie, te Utrecht, toonde belangstelling voor
deze zaak en zo hebben DRS. J. KOEMAN en de heer B. VAN KLINGEREN hazen uit
verschillende terreinen onderzocht. Hieruit bleek, dat direct na de bespuitingen
grote doses pesticiden konden worden aangetoond; tot zelfs een half jaar na de
bespuiting lieten gechloreerde koolwaterstoffen zich analyseren. Mogelijk zijn bespuitingen met een vliegtuig nog gevaarlijker voor het wild dan die met rijdend
materieel; dit zal nog nader onderzocht moeten worden.
Een voordracht over de verkregen resultaten werd onzerzijds gehouden op het
7e LU.G.B.-congres in Joegoslavië. Publikatie hiervan vindt plaats in de proceedings van dit congres.
Roofdieren
In het Noordhollandse Duinreservaat heeft één jachtgebied de status gekregen
van roofdierenreservaat. Onderzoek werd gedaan door studenten met het oogmerk
gegevens te verzamelen voor de techniek van veldstudie van met name marterachtigen. De fazantenstand in het betrokken terreingedeelte bleek in 1965 niet
slechter te zijn dan in de rest van het terrein.
VOGELS

Patrijs
Een publikatie is in voorbereiding, waarin een probleemstelling voor de ver23

dere gang van zaken wordt gesuggereerd. In het algemeen zijn we van oordeel, dat
momenteel natuurlijke factoren de patrijzenstand reguleren.
Fazant
Het onderzoek in het Noordhollands Duinreservaat over de fazant gaat nog
steeds voort. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de stand een aantalsregulatie
ondergaat in de zomer, terwijl verondersteld wordt dat het aantal broedvogels
te groot is.
Uit het ringonderzoek concludeerden we dat in het algemeen geen duidelijke
verschillen te vinden zijn voor de wijze waarop de vogels worden gefokt. Het materiaal is echter te heterogeen om hierover een duidelijke uitspraak te doen en
daarom is het verwerkt tot een intern rapport.
Waterwild
De tellinggegevens uit de periode 1949-1957 werkten wij voorlopig uit, waarna
een publikatie volgde. Dit zal het volgend jaar ook met het latere materiaal kunnen
gebeuren.
Deze gegevens, aangevuld met de gepubliceerde resultaten van de periodieke
tellingen in Engeland, wettigen het vermoeden dat de aantallen van vele zwemeenden en mogelijk ook van duikeenden worden gereguleerd door het winterbiotoop. In combinatie met de vangstcijfers van eendenkooien en de resultaten van
het ringonderzoek bij sommige zwemeenden zal nadere bewerking van de gegevens
het inzicht niet alleen in de populatieschommelingen maar ook in de oorzaken
ervan moeten afronden. Blijkt hieruit dat het zojuist uitgesproken vermoeden juist
is, dan moet het conserveren en waar mogelijk uitbreiden van geschikte overwinteringsplaatsen voldoende zijn om de eendenstand voorlopig intact te houden. Tevens
zou het inhouden, dat de periodieke waterwildtellingen die in andere Europese
landen moeizaam op gang worden gebracht en alleen in Groot-Brittannië en Nederland over een reeks vanjaren zijn uitgevoerd, in een vereenvoudigde vorm konden
worden voortgezet. Nadien kan dan de aandacht meer worden geconcentreerd
op het merken van onderberingde soorten, zoals duikeenden en ganzen.
Met een overzicht betreffende de populatie-dynamiek van de kolgans wordt
thans een begin gemaakt. De trek van deze soort beschreven wij op het reeds genoemde congres van de I.U.G.B. Het ringonderzoek wordt voortgezet.

WlLDZIEKTEN

Dit jaar verrichtten wij weer rond 200 secties op gestorven wild, voor het
grootste gedeelte in samenwerking met DR. P. ZWART, dierenarts aan het Instituut
voor veterinaire pathologie te Utrecht.
Als bijzonderheden zijn te vermelden:
1. het optreden van varkenspest onder wilde zwijnen. Dit was de eerste keer dat
het in ons land werd geconstateerd.
2. een infectie van Sphaerophorus necrophorus bij een ree uit de vrije wildbaan.
In samenwerking met D R . J. JANSEN (Instituut voor veterinaire parasitologic
te Utrecht) vonden en beschreven we een nieuwe coccidiënsoort bij het edelhert.
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AFDELING POPULATIE-DYNAMICA
Het onderzoek in deze afdeling was geheel geconcentreerd op de analyse van
de factoren en de processen die invloed uitoefenen op de dichtheid en de genetische samenstelling van populaties van de dennespanner, Bupalus piniarius L.

POPULATIESCHOMMELINGEN VAN BUPALUS PINIARIUS

Het werk van KLOMP bestond ten dele uit een voortzetting van de metingen
over dichtheid, voortplanting en mortaliteit in een natuurlijke populatie van
deze rupsesoort in het dennenbos. De bevolkingsdichtheid bereikte voor de derde
maal een dieptepunt in de thans 15jaar omvattende periode. De oorzaak hiervan
was wederom primair een abnormaal hoge sterfte in het ei- en vroeg-larvale stadium. Een factor van secundaire betekenis hierbij was het zeer hoge percentage
poppen dat gedood werd door een sluipwesp, Poecilostictus cothurnatus. Dit was
de tweede maal dat deze parasiet zeer talrijk optrad naeenbevolkingstop van de
gastheer. Merkwaardig genoeg vertoonde deze soort geen numerieke reactie opde
hoge Bttpato-dichtheid van 1951. Ook aan de andere popparasieten kan geen
duidelijk regulerend effect worden toegeschreven; hun reactie op een aantalstoeneming van hun gastheer is nogminder uitgesproken of ontbreekt geheel.
Inmiddels had een analyse van de mortaliteit van de oudere larven, die optreedt
van hetbegin vanseptember totaandeafdaling vandelarven in oktober-november,
aangetoond dat deze sterfte dichtheidsafhankelijk was.Het deel van de larven dat
in de genoemde periode verdwijnt is bij hoge larvale dichtheid groter dan bij lage
dichtheid. Dit zou kunnen worden toegeschreven aan een dichtheidsafhankelijke
predatie door vogels, vooral mezen, die zich op dennespanners gaan concentreren
wanneer deze talrijk zijn. Om dit na te gaan hebben wetellingen uitgevoerd vanin
de dennekronen jagende vogels. Dit hopen we nog enige jaren voort te zetten om
gegevens te verkrijgen uitjaren met verschillende dichtheden van de spanner.
Toch wilden wede predatie door ongewervelde roofdieren niet apriori verwaarlozen. Daarom werd een begin gemaakt met de inventarisatie van potentiële roofdieren uit de kronen, zoals hooiwagens, oorwormen en spinnen. Dit werk zullen
we uitbreiden totindevoorzomer omnategaan inhoeverre ookde jeugdmortaliteit
door roofvijanden veroorzaakt wordt. In de komende jaren willen we bij deze
analyse gebruik maken van de serologische methode die D R .J. DEMPSTER met
zoveel succes heeft uitgewerkt voor de bremkever.
Het onderzoek van GRUYS betrof enkele aspecten van de groeiremming van de
dennespanrupsen door de eigen dichtheid, waarover in vorige jaarverslagen reeds
herhaaldelijk mededelingen zijn gedaan.
De vraag of een chemische stof (of een mengsel van stoffen) de oorzaak isvan
de onderlinge remming van de groei werd nader onderzocht. Een aanwijzing
hiervoor hadden we reeds verkregen, daar perssap van de rupsen een zekere groeiremming op solitair gekweekte soortgenoten bleek te hebben. Pogingen om met
rupsextracten, die op 'kunstrupsen' van dik filtreerpapier werden aangebracht, het
dichtheidseffect teweeg te brengen faalden echter. Ookbleek deaanwezigheid van
1

De eerdere naam van deze afdeling was 'Bevolkingsonderzoek van plagen'.
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pas gedode dieren geen invloed op de groei van solitair gekweekte larven te hebben,
ozdat mag worden aangenomen dat een eventuele werkzame substantie zich niet
buiten op de rups bevindt.
Bij een verstoring scheiden de larven soms een druppel secreet uit de bek af.
Het lag voor de hand ook dit secreet op een mogelijke groeiremmende werking
te toetsen. Hiertoe werd het effect van een verstoring van solitair gekweekte rupsen
met een penseel, bevochtigd met het secreet, vergeleken met het effect van een
zuiver mechanische verstoring met een, voor iedere rups verse, dennenaald. De
larven werden vooral op de kop geprikkeld, omdat zich waarschijnlijk daar de voor
de prikkel gevoelige zintuigen bevinden (monddelen, antennes). Aangezien we uit
vroegere experimenten weten dat de onderlinge groeiremming 's nachts optreedt,
het activiteitspatroon van de rupsen toppen in avond- en ochtendschemering laat
zien en een korte periode van samen opkweken al een blijvend effect sorteert, werden de behandelingen aan het einde van de nacht en in de ochtendschemering uitgevoerd, gedurende het derde larvale stadium. Het resultaat werd in eerste instantie beoordeeld aan de gewichtstoename in het derde stadium; prikkeling met
het secreet reduceerde de groei even sterk als samen opkweken, en mechanische
stimulering had in het geheel geen remming tot gevolg. Uit de popgewichten bleek
echter dat het probleem hiermee nog niet is opgelost, want hoewel de invloed van
samen opkweken gedurende het derde stadium ook bij de poppen nog duidelijk
aantoonbaar was, bleek daarentegen het effect van de prikkeling met het secreet
toen weer grotendeels verdwenen te zijn. Het is mogelijk dat de groeiremmende
stof in een bepaalde hoeveelheid moet worden opgenomen om een blijvend effect
te hebben; daaraan is dan bij de experimentele toediening kennelijk niet voldaan.
Iedere verklaring blijft echter speculatief zolang de wijze waarop de prikkels door
het dier fysiologisch wordt verwerkt niet bekend is.
Naar aanleiding van het hierboven al vermelde nachtelijke activiteitspatroon toppen in avond- en ochtendschemering en een dal rond middernacht - werd
nagegaan of de onderlinge groeiremming in elk van deze perioden tot stand kan
komen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.
In 1963 hebben we onderzocht of de dichtheid waarbij Bupalus-rupsen in het
laboratorium worden opgekweekt van invloed is op de levensvatbaarheid van hun
nageslacht. Dit onderzoek leverde duidelijk positieve resultaten op: de nakomelingen van rupsen die in 1962 gezamenlijk waren opgekweekt bleken veel minder
vitaal te zijn dan de nakomelingen van rupsen die in 1962 niet aan een onderlinge
beïnvloeding blootgesteld waren geweest. Dit resultaat stemde geheel overeen
met de aanwijzing voor een verband tussen de populatiedichtheid en de vitaliteit
in de volgende generatie, die KLOMP uit zijn veldgegevens had verkregen. Voor
de aantalsregulatie leek dit aspect van de dichtheidsinvloed van bijzonder groot
belang te zijn. Het leek dan ook gewenst, te trachten het experimentele bewijs van
dit verband te verstevigen. Hiertoe werden de proeven in 1964 en 1965 herhaald.
In 1964 geschiedde dit door mejuffrouw M. H. M. DE BRUINE, studente in de
biologie te Utrecht. Het verwachte effect van de ouderdichtheid was echter in geen
van beide jaren meer vast te stellen. Weliswaar zijn verschillende mogelijkheden
te bedenken om het verschil met de oorspronkelijk verkregen uitkomsten te verklaren, maar erg waarschijnlijk zijn ze geen van alle. Het lijkt dan ook het beste
om de uitkomst van de vitaliteitsproeven voorlopig als onbeslist te beschouwen, en
het onderzoek te hervatten als een versterking van de aanwijzingen uit het veld dit
gewenst maakt.
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Ook als er geen nadelig effect op de vitaliteit is dan heeft toch de dichtheid een
ongunstige invloed: zij leidt tot een geringe eiproduktie van de vlinders. Hoe is het
te verklaren dat in de natuur een ongunstige eigenschap als remming van de groei
en de eiproduktie door contact met soortgenoten niet door selectie verdwijnt ?Wil
selectie kunnen optreden, dan moet er een (erfelijke) variabiliteit in de gevoeligheid
voor de dichtheidsinvloed zijn. Van deze variabiliteit hebben we een indruk proberen te krijgen door van ieder van 24 ouderparen een serie nakomelingen 'solitair'
en een serie nakomelingen 'samen' op te kweken. De 24 afzonderlijke dichtheidsefFecten die op deze wijze werden verkregen zijn onderling vergeleken.' er bleek
een significant grotere variatie in te bestaan dan op grond van toevallige verschillen
verwacht kon worden. Verder was, wat ook in de verwachting lag, tussen de 24 families een significant verschil in gemiddelde grootte aan te tonen. De gegevens
verschaften een aanwijzing voor een procentueel groter dichtheidseffect in de
families met gemiddeld grote poppen dan in de families met gemiddeld kleine
poppen. Natuurlijk moet deze proef als een eerste aanloop beschouwd worden: er
is met nakomelingen van slechts 24 ouderparen gewerkt en de opzet maakte dat de
groei van een larve slechts door zijn broers of zusters beïnvloed kon worden en niet
door rupsen uit andere families. Maar er blijkt toch wel uit, dat de dichtheidsinvloed variabel is en dat er dus een basis is voor selectie ertegen. Desondanks is het
dichtheidseffect in de natuur aanwezig. Dit doet vermoeden dat er tegenover de
nadelige gevolgen (geringe vruchtbaarheid) voordelen moeten staan. We zijn doende uit de resultaten van de vlinderkweken van de laatste twee jaar de grootte van
het nadelige effect af te leiden. Dit is waarschijnlijk minder dan het op het eerste
gezicht wel lijkt: weliswaar is de totale produktie van legrijpe eieren in de vlinders
uit 'solitaire' kweken groter dan die in de vlinders uit 'samen' kweken, maar bij de
eerste categorie blijven meer eieren in het ovarium achter dan bij de tweede. In
het aantal gelegde eieren is het verschil tussen de beide groepen dan ook geringer.
Het is echter wel duidelijk aanwezig.
Welk voordeel zou verbonden kunnen zijn aan het geringere gewicht waartoe
de onderlinge beïnvloeding van de rupsen leidt? We veronderstellen, dat dit verband houdt met de verspreiding van de vlinders: lichte vlinders zouden beweeglijker kunnen zijn en zouden zich verder kunnen verspreiden dan zware, trage
vlinders. Als nu het gebied dat door een dennespannerpopulatie wordt bewoond is
onderverdeeld in gebiedjes met verschillende dichtheid - hier een hoge dichtheid,
daar een lage - dan is het denkbaar dat de natuurlijke vijanden juist geconcentreerd
zijn in gebiedjes met een hoge dichtheid. Grote, trage vlinders die in een gebiedje
met hoge dichtheid uit de pop komen, blijven er, leggen er hun eieren en stellen
hun nageslacht bloot aan een hoge sterfte door natuurlijke vijanden. Lichte, beweeglijke vlinders daarentegen hebben een goede kans om het dichtbevolkte gebied te verlaten en in een ijlbevolkt gedeelte terecht te komen. Ze leggen dan weliswaar wat minder eieren dan hun grotere soortgenoten, maar daar staat tegenover
dat hun nakomelingen gemiddeld minder kans lopen een prooi te worden van
natuurlijke vijanden.
Het is niet zo gemakkelijk iets te weten te komen over de activiteit en de verspreiding van de vlinders. In onze kweken bleek de activiteit steeds erg gering te
zijn, wat het vaststellen van verschillen moeilijk maakt. De vrouwelijke vlinders uit
'samen kweken' waren wat actiever dan die uit de solitaire, maar het verschil is niet
significant. In de tweede plaats trachten we een indirecte aanwijzing te krijgen
uit de verhouding van de oppervlakte van de vleugels en het lichaamsgewicht van
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de vlinders. Een hoge verhouding zou gunstiger voor de verspreiding kunnen zijn
dan een lage. De metingen hierover zijn nog niet voltooid.
GENETISCHE SAMENSTELLING VAN BUPALUS-POPULATIE

Een ander aspect van het populatie-onderzoek aan de dennespanner betrof de
genetische samenstelling. In de bevolking van de Hoge Veluwe komt een gele variëteit voor, die zich vooral in het oudere rupsstadium scherp van de groene vorm
onderscheidt. Uitgaande van de veronderstelling dat de schutkleur van de groene
vorm is ontstaan onder invloed van natuurlijke selectie door visueel jagende roofvijanden, moeten we aannemen dat de gele vorm sterk in het nadeel is. Dit punt
behoefde echter een nadere analyse en deze werd ter hand genomen door DEN
BOER en BLANKWAARDT.

In 1964 werd gevonden, dat de gele eigenschap dominant is ten opzichte van
de groene. Voorlopig kunnen we de homozygoot-gelen nog niet onderscheiden van
de heterozygoten. Daarnaast komen de verschillende kleuren in de vroege stadia
van de rupsen niet tot uiting. Bij een vergelijking tussen de gele en de groene vorm
zullen we dus van tevoren moeten weten welke kleur de rups zal krijgen. Daartoe
is het nodig een zuivere stam te verkrijgen. Dit kan door de families met alleen maar
gele nakomelingen enerzijds terug te kruisen met groene dieren en aan de andere
kant een inteeltlijn van deze families te maken. Het ligt in de verwachting dat deze
stam in 1966 verkregen zal kunnen worden.
Daarnaast zijn enige genetische proeven gedaan om de controle te bepalen van
een blauwe vorm, die enige jaren geleden te voorschijn kwam in de kweken van
GRUYS. Dit blijkt een recessieve factor te zijn. Proeven, aangezet om de betrekking
tussen geel en blauw te toetsen leverden als resultaat een volkomen onafhankelijke
overerving van de twee factoren. Wel kwam hier nog een nieuw fenotype aan het
licht. Er ontstonden nl. rupsen die in het 4e en 5e stadium enigszins hyalien-vuilwit
waren. De afdalers en voorpoppen vertoonden een witte kleur. Dieren die heterozygoot waren voor beide kenmerken (geel en blauw) leverden met elkaar gekruist
een nakomelingschap van 9 geel : 3 groen : 3 wit : 1 blauw.
Een beter begrip van deze kleuren krijgen we als we de chemische achtergronden
in ogenschouw nemen. Wij besloten, mede op grond van literatuurgegevens, tot een
analyse van haemolymfe en van perssap van rupsen met behulp van een spectrofotometer. Dit leverde de volgende resultaten op:
1. De groene kleur bestaat uit een mengsel van twee componenten. Een deel is
geel en bestaat o.a. uit carotenoïden; het is oplosbaar in niet-polaire oplosmiddelen. Een ander deel is blauw; dit deel is oplosbaar in water en vertoont
grote overeenkomst met mesobiliverdine.
2. De gele en de blauwe afwijkingen missen resp. de blauwe en de gele component
maar hebben de andere component wel.
3. De witte vorm heeft geel noch blauw.
De verklaring dat we te maken hebben met twee genen op verschillende chromosomen, die onafhankelijk van elkaar de vorming en (of) de inbouw van een geel
en een blauw pigment controleren, ligt nu voor de hand.
In het komende jaar zullen kruisingen worden opgezet om de homozygoot-gele
dieren af te zonderen, zodat hun vitaliteit kan worden bestudeerd. Hiernaast zal
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een begin worden gemaakt met het meten van de veranderingen in frequentie van
de gele vorm in het veld.

INVLOED VAN PREDATIE OP SAMENSTELLING

In 1964 deed BLANKWAARDT enkele oriënterende proeven over het meten van
risicoverschillen tussen gele en groene larven van de dennespanner ten opzichte
van jagende koolmezen. Ditwerk zette hij in 1965op ruimere schaal voort. In de
eerste plaats ging hij na of er een risico-verschil aanwezig wasbij aanbod vaneen
groene en eengele larve vangelijke afmetingen naast elkaar opeenneutrale ondergrond van denneschors. In 105 proeven met 5 koolmezen w:erden 52 groene en
53 gele larven weggenomen. Hieruit is voorlopig de conclusie getrokken dat de
mezen geen preferentie voor eenvanbeide rupsen hadden.
Hierna zijn de rupsen aangeboden op grote dennetwijgen in een grote kooi:
aanvankelijk 10groen tegen 10geel, later 3 groen tegen 3geel. De mezen werden
een voor eengetoetst enpasin dekooi toegelaten wanneer delarven hun ruststand
hadden ingenomen. Telkens na het wegvangen van een rups iseen exemplaar van
dezelfde kleur op de twijg teruggebracht. Als regel werd de mees uit dekooi verwijderd nadevangst vandevijfde larve. In 369 keuzes met5mezen zijn 79 groene
en 290gele rupsen genomen. Dit toonde aan, dat de gele vorm in het natuurlijk
milieu van dennenaalden een aanzienlijk hoger risico loopt dan zijn groene allelomorf.
In het veld is de verhouding groen-geel echter veel ongunstiger voor geel dan
in de proeven. Daar het zou kunnen, dat de verhouding van de morfen vaninvloed is op het risico van een van beide, werd in een volgende proef een verhouding groen-geel gekozen van 19 op 1. Hierbij werden in 373 keuzes 268 groene
dieren genomen tegen 105 gele. Het resultaat hiervan viel voor geel nog iets ongunstiger uit:zijn risico wasnogiets hoger dan in de voorgaande proef.
Opvallend was,dat er tussen de vijf proefdieren vrij aanzienlijke verschillen in
keuze tussen groen en geel aanwezig waren. Bij alle mezen washet risico van geel
groter dan van groen, maar ten opzichte van de ene vogel wasdit duidelijk groter
dan t.o.v. een andere.
Uit werk van GIBB, SNOW en TINBERGEN is gebleken, dat koolmezen in het den-

nebos minder op de benaalde twijgen jagen dan goudhaantjes en zwarte mezen.
Daarom zalditwerk in 1966 meteenvandelaatste soorten worden voortgezet.

AFDELING BODEMBIOLOGIE
Het werk in deze afdeling laat zich het beste indelen naar de richtingen van
onderzoek, t.w.mycologie, bacteriologie, zoölogie, ecologie en biocidenonderzoek.
Het mycologische werk (mevrouw NAGEL-DE BOOIS) had de laatste jaren o.a.
betrekking opdebepalingen vandegroeiactiviteit vanmycelium inbosgrond onder
natuurlijke omstandigheden en de bepaling van het myceliumgehalte in deze
grond. Uit de resultaten hiervan volgde onderzoek naar mycolyse en fungistase.
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Het bacteriologische onderzoek (mejuffrouw WENT) betrof hoofdzakelijk het
karakteriseren van autochtone bacteriëngroei in verschillende bodemtypen.
Op zoölogisch terrein namen kwantitatieve consumptiemetingen aan saprofage
diersoorten onder natuurlijke enkunstmatige omstandigheden (VAN DER DRIFT),en
onderzoek naar de enzymchemische omzettingen die in de darm van deze diersoorten plaatsheeft (VAN DERLINDEN) eenbelangrijke plaats in.Tenaanzienvan
regenwormen werd in Oostelijk Flevoland hun invloed op de opbrengst onderzocht; het beschrijvend en experimenteel onderzoek betreffende hun bevolkingsdynamiek vond voortgang (VAN RHEE). Verder werd onderzoek gedaan naar de
veranderingen in de bodemfauna vanbossen in de Noordoostpolder (DE GUNST).
Het ecologisch onderzoek isvooral gericht geweest ophetzoeken naar geschikte
onderzoekingsmethoden ter karakterisering vande aard vandeorganische stof in
de grond (MINDERMAN).

Het biocidenonderzoek tenslotte heeft als voorwerp gehad de werking van
lindaan en aldrin op een springstaartsoort in verschillende experimentele omstandigheden (FUCHS).

BODEMSCHIMMELS

Groeiactiviteit en gehalte
In het proefterrein Hackfort werd degroeiactiviteit vanmycelium door maandelijkse bepaling vanhetbegroeiingspercentage vanin de grond begraven nylongaas vanaf augustus 1963 tot december 1965 bepaald. Hiernaast werd gedurende
dezelfde periode hetmyceliumgehalte van degrond vastgesteld. Schommelingen in
groeiactiviteit en myceliumgehalte in de verschillende verteringstypen kwamen
in grote trekken overeen, zodat degemiddelden over degehele periode eenvergelijkend beeld geven van groei en gehalte in de drie typen op de onderscheiden
diepten (tabel 1).
Tabel 1
Ki ük]muil (I)

Zure muil(II)

M.ir ( i n ;

0 cm

15",,
y,,

14",,
13",,

10 cm

8"„

13",,
7°„
5"„

Diepte
A

B

0 cm
10 cm

A:
B:

178
128
98

258
131
108

Percentages vanmethyfen begroeide mazen van nylongaas na4 weken.
Meters hyfen per gram droge grond.

Bij de geringe verschillen in groeiactiviteit in de verschillende typen zijn de
verschillen in myceliumgehalte, vooral tussen moren muil, opvallend. Een verklaring hiervoor schijnt te zijn dat in de kalkmull mycolytische organismen vnl. bacteriën - aanwezig zijn die een snelle afbraak van het mycelium kunnen
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11",,
924
346
207

bewerken. In de zure mull komen ze slechts weinig voor, in de mor ontbreken ze
nagenoeg geheel.
Fungistase
Een eveneens voor de schimmelgroei in de grond belangrijke factor is de fungistasis, de kiemremming van schimmelsporen. Zij komt in ongeveer alle gronden
voor, maar de oorzaak ervan kan van zeer verschillende aard zijn. Op Hackfort is
een vrij uitvoerig onderzoek gedaan waarbij als testschimmels zijn gebruikt:
Trichoderma viride (Fr.), Mortierella rammaniana en Pénicillium nigricans. In proeven kan een sterke variatie in de graad van kiemremming optreden, al naar gelang
de gebruikte testmethode. Wij gebruikten diverse methoden, en kwamen tot de
volgende conclusies:
a. In type I, kalkmull, heerst een sterke fungistasis, vnl. veroorzaakt door de
aanwezigheid van CaC0 3 . Toevoeging van CaC0 3 , MgC0 3 ) N a 2 C 0 3 aan de
grond veroorzaakt het optreden van een kunstmatige fungistasis. Ook in andere
kalkhoudende gronden (de Weust bij Winterswijk, het Savelsbos in Zd. Limburg en een bos bij Baak) is een sterke kiemremming aanwezig. Als controle
fungerende niet-kalkhoudende gronden in deze zelfde bossen hadden een veel
minder sterke remming.
b. In alle typen van Hackfort heerst fungistasis door de aanwezigheid van microorganismen. Sterilisatie door middel van aethyleenoxyde heft deze vorm van
fungistasis op. Sterilisatie d.m.v. autoclaveren doet dit ook, maar daarbij komt
zoveel makkelijk op te nemen voedsel voor de testschimmels vrij, dat alleen al
dit deze vorm van fungistasis geheel maskeert.
c. Voedselgebrek veroorzaakt eveneens fungistasis. Dat is vooral het geval in de
5-cm lagen en dieper. Door een beperkte glucose-toevoeging is dit op te heffen.
d. Antibiotica die de kieming van schimmels remmen komen vooral voor in type I.
Dit blijkt uit een proef waarin grond met röntgenstralen behandeld is in verschillende doses. Bij 1-3 X 106 R wordt de grond geheel steriel. Bij een dosis
van 5 X 106 R kunnen echter ook antibiotica afgebroken worden. Bij grond van
type II en I I I van Hackfort treedt maximale kieming van de testschimmels
reeds op bij 3 X 10" R. Bij grond van type I is de kieming beter als ook nog
antibiotica afgebroken zijn. Dat geldt echter alleen voor de O-laag van type I;
in de 5-cm laag wordt door een hogere dosis röntgenstralen de kieming niet
verhoogd.
e. Van een verminderde fungistasis in de winter, zoals DOBBS die vond en toeschreef aan een verhoogde hoeveelheid voedsel in de vorm van makkelijk door
de bladval te hydrolyseren Polysacchariden, bleek in ons onderzoek niets. In de
O-lagen treedt voedselgebrek niet of nauwelijk op en is dan ook niet belangrijk
als fungistatische factor. Het opheffen van deze factor door de bladval zal dan
ook weinig effect hebben.
Over de fungistase veroorzakende micro-organismen is verder gewerkt met behulp van de 3-laagmethode van HERR. Hiermee kan geteld worden hoeveel kiemremmende organismen er in de grond aanwezig zijn. Ongetwijfeld zal deze methode
een sterk vertekend beeld geven van de werkelijke situatie, maar voor onderlinge
vergelijking van gronden menen we de methode toch te mogen gebruiken.
Als testschimmel is hoofdzakelijk Pénicillium nigricans gebruikt. Op Hackfort
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komen in type I de meeste kiemremmende organismen voor; het zijn vooral
actinomyceten. In type II en I I I zijn de kiemremmende organismen voornamelijk
bacteriën die zich in de proef sterk uitzaaien. Uit een proef met grond uit type I
blijkt dat het aantal kiemremmende organismen naar beneden toe absoluut en
relatief afneemt. De verhouding van wei-remmende tot niet-remmende organismen
is in I-O laag 1 : 200, in de 1-5 cm laag 1 : 300 en in de 1-10 cm laag 1 : 450.
Grond in type II en III waaraan 7 jaren geleden C a C 0 3 was toegevoegd bevatte
wel een veel groter aantal micro-organismen, er was echter geen vermeerdering
van het aantal kiemremmende organismen waar te nemen. LINGAPPA EN LOCKWOOD
(1964) menen het hele probleem van de fungistasis terug te kunnen voeren op een
sterke vermeerdering van het aantal micro-organismen rondom schimmelsporen,
waardoor deze laatsten niet kunnen kiemen. In hun proeven vinden zij inderdaad
een sterk toenemende bacterie-activiteit als ze een grote hoeveelheid schimmelsporen aan de grond toevoegen. Ook wij vonden een verhoogde ademhaling van
bacteriën als we sporen van Glomerella cingulata, een van de door Lingappa en
Lockwood gebruikte testschimmels, in dode of levende toestand aan de grond
toevoegden. De grootste ademhalingstoename vindt plaats bij levende Glomerellasporen. Aangezien echter deze soort en ook de andere door Lingappa en Lockwood
gebruikte testschimmels niet in de grond thuishoren testten wij ook bodemschimmels die al in andere fungistasis-proeven werden gebruikt. Deze schimmels geven
wanneer ze als levende sporen aan de grond worden toegevoegd nauwelijks aanleiding tot een verhoogde ademhaling van andere micro-organismen. Dit doen ze
wel enigszins wanneer ze als dode (gekookte) sporen worden toegevoegd. In dit
laatste geval is er sprake van toevoeging van voedsel.
Het duidelijkst is de ademhalingstoename te demonstreren met grond van 10 cm
diepte. Alleen wanneer zeer grote hoeveelheden schimmelsporen (1 X 108 sporen/g
grond) worden gemengd met 0-lagen van de minerale grond is een toename van de
ademhaling van bacteriën te constateren. Het onderzoek over de hier vermelde,
moeilijk te verklaren, resultaten duurt nog voort.
Schimmelinventarisatie
De inventarisatie van de schimmels in het proefterrein Hackfort, die met de
wastechniek van PARKINSON EN WILLIAMS werd uitgevoerd, leverde als resultaat op
dat in de kalkmull veel verschillende soorten voorkomen en in de mor daarentegen
het assortiment zeer beperkt is. De vraag kan gesteld worden of deze verschillen
veroorzaakt worden door de aanwezigheid van kalk indemuil.Waarnemingen in het
Savelsbos (zuid-Limburg) in muil-type op wel- en niet-kalkhoudende lössleem
brachten slechts een geringe invloed van C a C 0 3 naar voren, voornamelijk op het
gebied van de kiemremming en de kiemremmende organismen. De frequenties van
de belangrijkste soorten op beide grondsoorten toonden grote overeenkomst. Het is
waarschijnlijk dat ook in Hackfort de grote verschillen in muil en mor aan andere
factoren dan kalk toegeschreven moeten worden.

BODEMBACTERIËN

In het jaarverslag over 1963 is een aantal eigenschappen van de autochtone
bacterieflora van 3 verschillende terreintypen in het bos van Hackfort beschreven. De zeer tijdrovende analyse van de in 1963 geïsoleerde bacteriën werd voort32
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gezet en in 1964 werd een aantal nieuwe isolaties gemaakt waarbij dezelfde analyses werden uitgevoerd. In tabel 2 is het aantal getelde en onderzochte bacteriën
opgegeven. Hieruit blijkt dat slechts ^ - ^ A A tot ^ 7 7 ^ 7 , , ^ van het aantal in 1 g
50.000
2.600.000
grond aanwezige bacteriën werd onderzocht.
Tabel 2.
Aantal onderzochte bacteriën

Terreintype

Aantal getelde bacteriën (x 106)
per gram
per gram
per gram
natte grond
droge grond
organische stof

1963

1964

1963

1964

1963

1964

1963

1964

142
142
117

96
107
100

53
7
15

250
43
68

71
11
37

358
75
226

750
66
72

2403
365
312

Kalkrijke muil .
Zure muil . . .
Mor

Van de verdunning 106 werden in 1964 uit de kalkrijke muil, zure muil en
mor resp. 255, 188 en 204 kolonies overgeënt. Na enige malen overenten konden
hieruit resp. 260, 216 en 356 reincultures gemaakt worden. Deze werden alle
gefotografeerd evenals de isolaties die in 1963 gemaakt waren. Foto 1 laat een
onbekende bacterie zien, die in 1964 uit kalkrijke muil werd geïsoleerd.
Tabel 3.

Percentage positieve reacties die gevonden werden bij de in 1963 en 1964
geïsoleerde bacteriën in de 3 terreintypen van Hackfort.

Reacties

Kalkrijke muil

Sporen
Gramkleuring . . . .
Nitraat
Zetmeel
Gelatine
Katalase
Zuurvorming glucose .
Zuurvorming galactose
Zuurvorming lactose .
Zuurvorming maltose .
Zuurvorming saccharose
Zuurvorming xylose . .
Glucose oxzydatief . .
Glucose fermentatief . ,

Zure muil

Mor

1963

1964

1963

1964

1963

1964

18
50
57
12
69
42
39
43
16
29
30
30
32
12

31
42

17
31
41
14
37
50
36
34
24
37
85
88
52
11

9
46
22
22
36
77
2
1
0
0
0
1
25
9

19
11
26
27
31
79
37
73
20
45
24
29
61
14

4
15
9
90
6
93
70
27
67
68
56
77
82
0

29
69
70
18
15
4
14
15
15
29
5

Tabel 3 geeft de resultaten van een aantal analyses uitgevoerd bij alle in 1963
geïsoleerde bacteriën en bij een willekeurig uitgekozen aantal bacteriën uit 1964.
De aantallen zijn in tabel 2 vermeld.
Bij de isolaties van 1963 was het percentage sporevormers in de 3 terreintypen
gelijk, bij de isolaties van 1964 werd in de kalkrijke muil een hoger percentage gevonden dan in de zure muil en in de mor.
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In de kalkrijke mull en zure mull waren zowel in 1963 als in 1964 bij de GRAMkleuring meer positieve en variabele bacteriën dan in de mor. Dit klopt met het
grotere aantal bacteriën behorende tot de groepen Nocardia, Arthrobacter en Corynebacterium in deze terreintypen, die voornamelijk tot de Gram-positieve of variabele bacteriën behoren. Foto 2 laat een Arthrobacter zien, een bacterie die zowel
staafjes als coccen kan vormen en waarbij de staafjes veelal een scherpe hoek met
elkaar maken.
Volgens de thans uitgewerkte gegevens waren er in de kalkrijke muil meer nitraat-reducerende bacteriën en bacteriën die gelatine afbreken dan in de zure muil
en hier weer meer dan in de mor. Voor zetmeelafbrekers en bacteriën die katalase
vormen, waren de percentages in de mor het hoogst.
De zuurvorming uit suikers (op een minerale voedingsbodem met suiker) bleek
bij de in 1963 geïsoleerde bacteriën heel anders te verlopen dan bij de in 1964
geïsoleerde. Zeer opvallend is het in 1964 praktisch ontbreken van zuurvorming
in de zure muil. De oorzaak hiervan is onbekend. Alleen de oxydatieve glucoseomzetting volgens de methode van HUGH EN LEIFSON (een voedingsbodem waaraan
naast enkele minerale zouten glucose en pepton werd toegevoegd) was zowel in
1963 als in 1964 hoger in de mor dan in de kalkrijke en de zure muil. Uit deze
gegevens blijkt hoe belangrijk voor de resulterende reactie de samenstelling van de
basisbodem is waaraan de glucose wordt toegevoegd.
Van de in 1964 geïsoleerde bacteriën zijn nog niet meer gegevens bekend, zodat
verdere vergelijking niet mogelijk is.
Wanneer bij de in 1963 geïsoleerde bacteriën gelet wordt op degene die heel
weinig positieve reacties vertoonden, dan blijkt dat deze in de kalkrijke muil
speciaal gelatine en nitraat afbraken. In de zure muil werd in mindere mate gelatine
en nitraat afgebroken, maar daarnaast door iets meer bacteriën saccharose en
xylose. In de mor trad speciaal katalase-activiteit op bij de onderzochte bacteriën;
daarnaast werden galactose en maltose afgebroken.

BODEMFAUNA

Strooiselafbraak
Het onderzoek naar de strooiselafbraak werd langs twee zeer verschillende
lijnen voortgezet. Enerzijds zijn aan individuele dieren de wisselingen in voedingsactiviteit in de loop van het jaar onder natuurlijke en kunstmatige omstandigheden
nagegaan. Anderzijds is bij een tweetal miljoenpootsoorten de enzymactiviteit ten
opzichte van stikstofhoudende componenten in het voedsel onderzocht.
Van een aantal miljoenpoten Glomeris marginata, gedeeltelijk onder natuurlijke
omstandigheden, gedeeltelijk in thermostaat gehouden, werd wekelijks de defecatie kwantitatief bepaald. Het hieruit verkregen beeld van de voedingsactiviteit
in de loop van een jaar laat bij de onder natuurlijke omstandigheden gehouden
dieren zien, dat deze activiteit in de winter nihil is, in het voorjaar min of meer
geleidelijk toeneemt, in de zomer duidelijke fluctuaties vertoont, die niet met weerfactoren in verband zijn te brengen, en in het najaar gedurende 2-3 weken voor en
na de vervelling zeer lage waarden heeft, vervolgens sterk stijgt om daarna geleidelijk tot het winterniveau te dalen.
De activiteit van onder constante omstandigheden gehouden dieren vertoont
niet de wisselingen van seizoen tot seizoen, maar wel fluctuaties van week tot
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week, die de fluctuaties van 'natuurlijke' dieren vaak overtreffen. Gedurende de
drie wintermaanden ( D J . F . ) bedraagt de voedingsactiviteit van onder natuurlijke
omstandigheden gehouden dieren 3 % van de totale jaaractiviteit, in de voorjaarsmaanden (M.A.M.) 2 1 % , in de zomermaanden (J.J.A.) 43% en in de najaarsmaanden (S.O.N.) 3 3 % . Van de onder constante omstandigheden gehouden dieren is de totale activiteit in elk van deze perioden vrijwel gelijk. Per jaar bleek een
volgroeid dier ongeveer het 8-voudige van zijn lichaamsgewicht te consumeren.
Dit komt overeen met een consumptie van ca. 32gcal mg lichaamsgewicht/jaar,
een waarde die 33% hoger ligt dan de overeenkomstige waarde van een man van
70 kg met een dagelijks rantsoen van 4600 Kcai.
Bij een oriënterend onderzoek naar de voedingschemie bij miljoenpoten werd
reeds eerder gevonden dat bij Glomeris marginata, gevoerd met bruin hazelaarblad, het stikstofgehalte van voedsel en excrementen aan elkaar gelijk was. Bij
Chromatoiulus projectus, gevoerd op hetzelfde blad, was het stikstofgehalte in
de faeces slechts 11% van dat in het blad. Herhaling van deze voedselproeven
gaf echter bij beide soorten iets hogere gehalten aan stikstof in de excrementen
dan in het blad (9-12%). Bij proeven met Glomeris op elzeblad werd vrijwel
hetzelfde N-gehalte in de faeces gevonden als in het elzeblad. Bij Chromatoiulus
was het N-gehalte in de excrementen gemiddeld 90% van dat in het elzeblad. Een
verschil met de vroegere waarnemingen is, dat het onderzoek toen plaatshad in
voorjaar en voorzomer en nu in november. Mogelijk dat in de tijd van eivorming
meer stikstof geassimileerd wordt dan in het najaar. Overigens zegt een vrijwel
gelijk stikstofgehalte in faeces en voedsel nog niets omtrent de mate van proteolitische activiteit in het darmkanaal. Het is denkbaar dat, ondanks een sterke
enzymatische aantasting van het eiwit, de input en de output van stikstof vrijwel
gelijk is doordat het lichaam uit het voedsel evenveel stikstof opneemt als het aan
afbraakprodukten in de faeces afscheidt.
Bij experimenten met darmhomogenaten bleek in het algemeen de proteolytische activiteit van het darmhomogenaat van Chromatoiulus ten opzichte van
caseïne en haemoglobine groter te zijn dan van Glomeris, waardoor men bij Chromatoiulus aan een meer benutten van geconsumeerde eiwitten zou kunnen denken.
Opvallend is echter dat de afbraak van eiwitten uit aan het darmhomogenaat
toegevoegd gemalen blad gering is. Hierbij moet men het volgende bedenken:
a. Noch een gezuiverd plantaardig proteinase (papaine) noch een gezuiverd zoogdierproteinase (pepsine) vertonen proteolyse van gemalen hazelaarblad.
b. De proteolyse van caséine door papaine kan met waterig extract uit hazelaarblad voor 40% geremd worden.
c. Door het homogeniseren wordt de ruimtelijke ordening van het darmkanaal
vernietigd. Hierdoor is het denkbaar dat bv. enzymen die remstoffen inactiveren of enzymen die 'eiwitten' ontkoppelen van 'maskerende' componenten
niet meer optimaal kunnen werken.
Vragen die gesteld kunnen worden voor miljoenpoten en andere saprofagen in
verband met de verkregen resultaten zijn:
1. In welke vorm zijn de N-verbindingen in blad en verse faeces aanwezig?
2. Heeft het gevonden remeffect van bladcomponenten op papaineactiviteit ruimere betekenis en wat is hiervan de achtergrond?
3. Wat zijn de 'eiwit-leverende' eigenschappen van andere strooiselcomponenten
dan hazelaarblad en elzeblad?
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4. Wanneer en hoe vaak treden grote stikstofbehoeften op en hoe wordt hieraan
voldaan?
Populatieschommelingen bij •normen in boomgaarden
In een viertal boomgaarden bij Beuningen worden al vanaf 1960 bijna maandelijks inventarisaties verricht om de ontwikkeling van de wormenstand in verband
met klimaat en cultuurmaatregelen te leren kennen. Zoals bekend uit vorige jaarverslagen, waren hiertoe fruittuinen van verschillend type en met verschillende
voorgeschiedenis uitgezocht, doch aan elkaar grenzend en dan ook op nagenoeg
gelijke grond.
In fig. 1 blijkt duidelijk het verschil in ontwikkeling tussen de dunbevolkte
hoogstamboomgaard (A) en de drie min of meer dicht bevolkte spillenpercelen
(B, C en D).
Alleen de populaties van de dichtbevolkte spillenaanplantingen gaven een
dynamiek te zien die een nauwe samenhang met de weersomstandigheden vertoonde. In het normale jaar 1963 maar vooral in de natte jaren 1960-1962 nam zowel in
de zomer als in de winter het aantal wormen sterk toe, blijkbaar door een verhoogde
reproduktie bij een lage sterfte. Door langdurige perioden van vorst in de winter
l%2-'63 en door droogte in 1964 liep de wormenstand terug als gevolg van een
geringe voortplanting bij veel hogere sterfte. Anderzijds wees het populatieverloop
in de onderbevolkte hoogstamboomgaard op een geleidelijke teruggang ongeacht
de klimaatwisselingen. De mate van voortplanting lag daar op een veel lager niveau
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Fig. 1. Dichtheidsverloop in de hoogstamboomgaard (A) en de drie spillenaanplantingen
(B, C en D).
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dan in de spillenpercelen. Voor Allolobophora caliginosa, de dominante soort in al
de onderhavige populaties, berekenden wij de verhouding van het aantal juveniele
dieren tot dat van adults als maatstaf voor de reproduktie. Aan het eind van de
natte periode I960-'62 was deze verhouding in de spillenaanplantingen gemiddeld 4,4 en in de hoogstamboomgaard slechts 0,9. Op grond van laboratoriumproeven met koperoxychloride in 1963 (zie het jaarverslag) moeten wij aannemen
dat de remming in de voortplanting in de laatstgenoemde boomgaard hoofdzakelijk
te wijten is geweest aan het gebruik van koperoxychloride.
Voorts blijkt uit onze veldgegevens dat stijging van de dichtheid gepaard ging
met afneming van het wormgewicht en toeneming van de reproduktie. Dit laatste
was in zekere zin verrassend omdat dichtheidsproeven, gedaan met voldoende
voedsel (zie weer jaarverslag 1963), hadden aangetoond dat een zeker van dichtheid
afhankelijk mechanisme behalve het wormgewicht ook de reproduktie doet afnemen naarmate de dichtheid toeneemt. Deze regulerende werking lijkt ten aanzien van de reproduktie geheel te worden overheerst door ziektebestrijding en
klimaatfactoren.
De in de spillenboomgaarden waargenomen dynamiek moet wel gunstige gevolgen hebben. Immers vooral in nattejaren neemt de wormenactiviteit toe, waardoor
de kans op verslechtering van de bodemstructuur afneemt. Tevens neemt de strooiselafbraak toe door het hoger voedselgebruik. Omgekeerd betekent de sterke teruggang van de wormenstand in de hoogstamboomgaard behalve schade aan de bodemstructuur bovendien een onderbreking van de strooiselafbraak, wat het mineralisatieproces vertraagt.
Verder veldonderzoek naar het effect van ziektebestrijding is nog gaande.
Op tot dusver twintig verschillende plaatsen in het rivierkleigebied vergeleken
we de populatie van een grasperceel (geen ziektebestrijding) met die in een spillenperceel, een oude hoogstamboomgaard en een oude kerseboomgaard; deze
laatste biedt de mogelijkheid om uitsluitend de invloed van het zeer giftige D N O C
na te gaan. Deze waarnemingen gaven als gemiddelde dichtheid per m 2 voor de
graspercelen 290, de spillenaanplantingen 260, de hoogstamboomgaarden 90 en de
kerseboomgaarden 140. Het blijkt dus dat in de spillenpercelen in de regel de
wormen maar weinig schade ondervinden van ziektebestrijding. In de kerseboomgaarden had de ene DNOC-bespuiting per jaar meer schade veroorzaakt, omdat
hierbij, afhankelijk van de weersomstandigheden, een deel van de populatie door
dit middel werd gedood. Voor wat betreft de hoogstamboomgaarden, die alle volgens een normaal spuitschema werden behandeld, was in veertien van de twintig
gevallen de wormenstand sterk gereduceerd; in die veertien boomgaarden, welke
alle een bedenkelijke ophoping van onverteerd plantenmateriaal te zien gaven, was
behalve het normale spuitschema ook nog koperoxychloride en/of D N O C toegepast.

Opbrengstonderzoek in Oostelijk Flevoland
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders stelde ons in juni 1964 op kavel R 27
in Oostelijk Flevoland een proefterrein beschikbaar voor opbrengstonderzoek.
Het perceel, dat een maand tevoren was ingezaaid met een blijvend-grasmengsel,
voor het merendeel bestaande uit Engels raaigras, verdeelden wij in zestien vakken
(zie fig. 2). In de daarin aangetekende vakken werden van juni tot augustus 1965
geregeld wormen ingebracht en wel van Allolobophora caliginosa in totaal 600 per
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vak en van A. chlorotica 450, in beide gevallen uitsluitend adulte en subadulte.
Deze soorten leven hoofdzakelijk in de bouwvoor. Het ligt in de bedoeling om op
zijn vroegst over twee jaar een diepgravende soort, nl. Lumbricus terrestris, aan de
geïnfecteerde vakken toe te voegen. In tegenstelling met de Allolobophora-soorten
is deze een bij uitstek goede strooiselverteerder.
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Fig. 2. Proefveld voor opbrengstonderzoek in Oostelijk Flevoland.

De afdeling Plantenteeltkundig Onderzoek van bovengenoemde Dienst, die het
proefveld beheert, deed in juni en oktober 1965 de eerste opbrengstbepalingen in
veldjes van 2,5 X 3,5 m per vak. De gemiddelde droge-stofprodukties bedroegen
toen voor de A. caliginosa-vakken resp. 46,12 en 19,35 kg/are, voor de A. chloroticavakken 48,03 en 19,17 en voor de controlevakken 45,05 en 18,96.Het spreekt vanzelf
dat na één jaar nog geen duidelijk positief effect van de wormenactiviteit mag
worden verwacht.
Blijkens inventarisaties in oktober 1965 in een vakje van 30 X 30 cm in de
nummers 13, 14, 15 en 16, had zich in nr. 13 een 100% A. caliginosa-popuhüe
ontwikkeld met een dichtheid van 630/m 2 , waarvan 440 juveniele dieren, en in
nr. 14 een 100% A. chlorolica-populatie van 360/m2, waarvan 120juveniele. In de
controlevakken 15 en 16 werden geen wormen gevonden. De populaties bleken
zich dus alleen plaatselijk goed te hebben ontwikkeld. Dank zij de nog geringe
verspreiding van de wormen zal het wellicht mogelijk zijn dit onderzoek nog enige
jaren voort te zetten.
Invloed van grondontsmetting op wormen
Sinds 1964gaan wij in het laboratorium na, in hoeverre de levensomstandigheden
van de wormen verbeteren door grondontsmetting. Aanleiding hiertoe was het
teniet gaan van de A. caliginosa-populatit in een appelperceel van het fruitteeltbedrijf van de heer P. VAN HELVOORT te Marknesse (N.O.P.). Na wormenentingen
in 1947 had zich daar een populatie ontwikkeld die in 1960 nog een dichtheid
had variërend tussen 150 en 500 wormen per m 2 . Kort daarop verdween de populatie er volledig met uitzondering van een strook grond onder de windschermbomen.
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b. idem na behandeling met aldrin. Het gebruikte stuifpoeder bevatte 2,5° u aldrm als
werkzaam bestanddeel.
Elk van de vier lijnen is gebaseerd op de gegevens van een aantal proeven.

Kweekproeven lieten zien dat de wormen in grond uit genoemd perceel snel in gewicht achteruitgingen; zij namen weer in gewicht toe nadat ze waren overgebracht
in andere grond.
Hoewel deze boomgaard reeds enigejaren met koperoxychloride was behandeld,
wees de reactie van de wormen stellig niet op een vergiftiging door dit middel,
doch eerder op de werking van een zekere vorm van parasitisme of van een organisch-chemische werking. Ter bevestiging hiervan hebben wij bodem-ontsmettingsproeven gedaan. Het lag voor de hand in eerste instantie de uitwerking na te
gaan van een in de praktijk reeds algemeen gebruikte middel, chloorpicrine. Vergelijking van deze grond en van een aantal dun bevolkte hoogstamboomgaarden
uit het rivierkleigebied met grond uit een dichtbevolkte boomgaard, eveneens in
het rivierkleigebied, gaf slechts incidenteel, en wel bij de dunbevolkte boomgaarden, een gunstige uitwerking van deze ontsmetting te zien. Betere resultaten
gaf een radicale ontsmetting door sterilisatie in een stoof bij 105 °C. Hierdoor
veranderden de levensomstandigheden voor de wormen dusdanig dat het wormgewicht sterk toenam; het meest (50%) in de Marknesser grond en het minst bij de
dichtbevolkte boomgaard (15%). Het was opvallend dat hierbij A. chlorotica steeds
een scherpere reactie te zien gaf dan A. caliginosa. Voor een nadere interpretatie
van dit gunstige effect van sterilisatie is voortzetting van het onderzoek gewenst.
Toxiciteit van lindaan en aldrin voor Onychiurus quadriocellatus
De invloed van bestrijdingsmiddelen op niet-schadelijke bodemdieren is in de
meeste gevallen nagegaan door inventarisatie voor en na behandeling van een
proefperceel. Slechts zelden is de toxiciteit van bepaalde middelen voor bepaalde
bodemorganismen onderzocht. In aansluiting op proeven door EHRENHARDT EN
SCHNEIDER in 1955 gepubliceerd, onderzochten wij de toxiciteit van lindaan en aldrin voor de springstaart Onychiurus quadriocellatus door een aantal individuen
van deze soort gedurende 24 uur te laten rondlopen op filtreerpapier dat met verschillende concentraties van de middelen was gecontamineerd. In een tweede serie
proeven werden verschillende hoeveelheden van een stuifpoeder van elk van de
beide insekticiden gemengd met boshumus en hierin werden gedurende tenminste
vier weken de gedragingen van de springstaarten gevolgd. Op grond van ervaringen
bij het verzamelen van de proefdieren is het zeer waarschijnlijk dat deze soort slechts
één generatie per jaar heeft. Dientengevolge werd in de loop van het seizoen met
proefdieren van zeer verschillende ouderdom gewerkt. De resultaten kunnen wij
in het kort als volgt weergeven:
1. De toxiciteit van de beide insekticiden laat zich niet eenvoudig in één enkele
LD 50 -waarde vastleggen. Evenals Ehrenhardt en Schneider vinden we bij vergelijking van de resultaten van verschillende proeven en proeftechnieken grote
verschillen in gevoeligheid.
2. In de proeven met gecontamineerd filtreerpapier vinden we voor lindaan in
het algemeen een zeer vlak verlopende lijn; voor aldrin is het verloop van deze lijn
steiler (zie fig. 3a en b). Ehrenhardt en Schneider vonden in overeenkomstige
proeven bij een expositietijd van 24 uur het omgekeerde, na 48 uur expositie echter
een overeenkomstig beeld.
Aldrin is bij toepassing van deze techniek in het algemeen meer toxisch dan lindaan.
3. Geheel verschillend zijn onze ervaringen betreffende het verloop van de
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sterfte in de onder 2 genoemde proeven. Terwijl Ehrenhardt en Schneider hun
toxiciteitsproeven in het algemeen niet langer dan drie dagen konden aanhouden,
omdat daarna ook in de controle-schalen een verhoogde mortaliteit optrad, konden
wij gedurende enkele weken het sterfteverloop volgen, zonder dat in de blancoschalen een aanzienlijke sterfte optrad.
Daarbij bleek, dat in de met insekticide behandelde schalen een gedeelte van
de springstaarten gedurende lange tijd een afwijkend gedrag vertoonde. In de
met lindaan behandelde Petrischalen zijn na 24 uur zelfs alle individuen afwijkend.
Nadat ze eenmaal zijn overgebracht in een gifvrije omgeving, herstelt een deel
van deze afwijkende individuen zich na enige tijd. Dit herstel treedt sneller en
vollediger op, naarmate de concentratie waarmede de dieren in contact zijn geweest lager is.
De werking van aldrin verschilt enigszins van die van lindaan. Afhankelijk van
de toegepaste concentratie is aan het einde van de expositietijd een groter of
kleiner deel van de individuen afwijkend. Herstel van een gedeelte van deze
individuen en voortgezette sterfte zijn beide geconstateerd; de verdeling in normale
en afwijkende individuen aan het einde van de expositietijd geeft echter in de
meeste gevallen de uiteindelijke verdeling in overlevende en dode individuen goed
weer.
In een experiment met juveniele dieren herstelde een relatief groot aantal individuen zich.
4. In de proeven met het organische substraat - waarin de natuurlijke situatie
in sterke mate wordt benaderd - bleek lindaan iets toxischer te zijn dan aldrin.
De door ons toegepaste concentraties in de 'humusproeven' kunnen met inachtneming van het s.g. van het gebruikte materiaal worden omgerekend in hoeveelheden werkzame stof per ha. Uitgaande van een s.g. van 0,25 zouden de laagste
en hoogste concentraties overeenkomen met resp. 6 kg en 200 kg/ha werkzame
stof. De 'LD 5 0 ' voor lindaan bedraagt in de beide duplo's resp. 6 en 12 kg/ha
(bij Ehrenhardt en Schneider is de LD 5 0 bij een verblijf van 14 dagen in gecontamineerde grond 1,6 kg/ha). Voor aldrin bedraagt de 'LD 5 0 ' op deze wijze berekend resp. 18 en 20 kg/ha (E. & S.: 3,3 kg/ha).
Faunistiek
De collectie bodemfauna werd uitgebreid. Vooral in de groepen Enchytraeidae,
Parasitiform.es, Trombidiform.es, Collembola, Chilopoda en Tipulidae determineerden
en prepareerden wij veel materiaal, waarbij diverse soorten die nieuw zijn voor de
Nederlandse fauna. Kwantitatieve inventarisaties deden we in de proefterreinen de
Pollen, de Boersberg, Warnsborn en Heino.
In de Noordoostpolder inventariseerden we de bodemfauna in verschillende
bossen. De verschillen met een inventarisatie van tien jaar geleden waren minder
dan verwacht werd. We hebben dus in feite nog steeds met een pionierfauna te
doen. Vrij zeker is een gevolg van de successie het verdwijnen of achteruitgaan
van enkele soorten slakken en loopkevers, alsook het toenemen van andere soorten
uit deze groepen en van miljoenpoten en pissebedden. Opvallend was het nog in
geen der bossen aantreffen van Geophiliden, normaliter in bosgrond zeer tarlrijke
duizendpoten.
Enchytraeën kwamen in het algemeen slechts in vrij gering aantal voor. Enkele
monsters in het Kuinderbos leverden echter zeer grote aantallen op. Er werden min42

stens zeven soorten vastgesteld. Van mijten en springstaarten werden nog weinig
soorten gevonden. Het meest verspreid en tevens in de grootste dichtheid voorkomend was de soort Tectocepheus velatus, die ook in zandverstuivingen tot de
eerste pioniers behoort.
Gedurende juli en augustus vingen we niet alchoholtrechters de oppervlaktefauna in tien verspreid liggende bossen in de polder. In alle opzichten bleek het
eikenessenbos ten westen van het voormalige eiland Schokland het rijkst te zijn.
Zeer waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de gemakkelijke immigratie vanuit het
oude land. Het armst waren in het algemeen de naaldhoutopstanden, hoewel juist
in een sparrenbos bij Urk het grootste aantal loopkevers zowel wat betreft soorten
als individuen, gevangen werd.

BODEMECOLOGIK

Het werkprogramma is geheel gericht op het onderzoek naar de aard, de produktie en de accumulatie van de organische stof in de grond.
Over het verloop van de accumulatie is enig licht gerezen door ook celluloseanalyses in het onderzoek te betrekken. Thans ziet het er naar uit dat het verloop
van de accumulatie en dat van de afbraak der toegevoerde organische stof moeilijk
onder te brengen zijn onder een exponentiële functie.
Bij het onderzoek naar de aard van de organische stof is een nieuwe methode
ontwikkeld waarmee het mogelijk is de organische stof van verschillende vindplaatsen enigermate te karakteriseren. De methode berust op het meten van de
oxydeerbaarheid van de stof bij opklimmende concentraties oxydans. Een moeilijke oxydeerbaarheid mag worden beschouwd als een van de maten waarmee een
zekere stabiliteit kan worden aangegeven. De methode geeft dus in feite een verdeling van de organische stof naar stabiliteit. In fig. 4 is dit voor enkele objecten
aangegeven. Opmerkelijk is hierin het verloop van de twee lijnen van 0 en 10 cm
diepte van type III-Hackfort, die onderling een behoorlijk verschil vertonen.
Aangenomen mag dan worden dat in de betreffende lagen de organische stof verschillend is en dat weinig of geen menging optreedt. In type II daarentegen liggen de lijnen vrijwel gelijk. Door een sterke menging van de organische stof kan
op een gelijk verloop van de afbraakprocessen gerekend worden.
Nog slechts van één profiel, afkomstig uit het Speulderbos, is tot dusver de
analyse volledig:
Profiellaag

F +H
A 0 - 6 cm . . .
6-18 cm
18-38 cm . . .
38-58 cm
58-78 cm

Geoxydeerd door K 2 C r 2 0 7

...

0,25 N

0,5 N

63,0%
58,5
37,8
47,2
33,3
27,6

77,5%
85,5
52,5
73,6
75,5
53,0

In dit profiel is slechts gebruik gemaakt van twee concentraties oxydans, daar
deze twee de meest opvallende verschillen aangeven. De organische stof in de
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Fig. 4« en i. In de grafieken is weergegeven de mate waarin organische stof wordt aangetast door de werking van verschillende concentraties van een zelfde oxydatiemiddel.
Langs deverticale aszijn inprocenten vandeuitgangswaarde uitgezet de restanten vande
hetreffende stof na de oxydatie meteen kaliumbichromaat-oplossing vande sterkte als aangegeven langs de horizontale as.Eenlage restwaarde bijeen lage concentratie oxydans wijst
erop datde organische stof gemakkelijk aantastbaar is, terwijl een hoge waarde aangeeft dat
de stof moeilijk aantastbaar is.
Fig. a (links) heeft betrekking op de organische stof in de bovenste laag (- — — - - - )van
de minerale grond vantype III-Hackfort (mor) en op dieop 10cm diepte (
).
Fig. b (rechts) geeft hetzelfde voor type II-Hackfort (zure muil).
Bij morblijkt de organische stof opücmdieptegemakkelijker aantastbaar tezijn daninde
diepere laag. Boven in het profiel zijn meer stoffen aanwezig die beter en gemakkelijker
opneembaar zijn voor hetertrofe organismen dan in de diepere lagen.
Bij muil zijn de verschillen tussen detwee lagen heel gering. Ditistoete schrijven aan de
intensieve menging vande organische stof metde minerale grond door de activiteit vande
bodemfauna.

derde laag blijkt moeilijker aantastbaar te zijn dan die in de t w e ; volgende lagen.
Mogelijk is dit toe te schrijven aan uitloging, doch verdere analyses zullen dit eerst
nog dienen aannemelijk te maken.
Als moeilijkheid is nog naar voren gekomen dat de bij de verschillende concentraties gevonden percentages berekend moeten worden op de waarden verkregen
door volledige oxydatie met 2 X - K 2 C r 2 0 7 en niet met waarden verkregen door
droge verbranding. Deze laatste zijn wel juister, doch het blijkt dat bij de natte
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oxydatie ook de anorganische bodemdelen soms de uitkomsten beïnvloeden. Het
bleek bijvoorbeeld voor de laag van 38-58 cm onmogelijk, de koolstofpercentages
verkregen door natte verbranding (0,436°,,) op gelijke waarde te krijgen met die
langs droge weg verkregen (0,343%). Natte oxydatie van de gloeirest (gegloeid
bij 950 °C) gaf een opgevangen massa koolzuur overeenkomend met 0,064",, koolstof, waardoor de gaping tussen de langs verschillende weg gevonden waarden
grotendeels werd opgeheven. De aard van de interventie en de aard van de stof die
vrijkomt en door loog wordt opgevangen, is volkomen duister.
Tot nu toe hebben wij voor iedere concentratie aan oxydans een nieuw grondmonster moeten afwegen. Meer voor de hand liggend zou zijn om aan een enkel
monster de concentratie oxydans geleidelijk op te voeren, en de daarbij vrijkomende
hoeveelheid koolzuur continu te registreren. In principe zou dit heel goed mogelijk
zijn met een oscillometer. Ondanks de beschikking over een bijzonder goed werkend apparaat zijn de resultaten weinig bevredigend. Waarschijnlijk is dit toe te
schrijven aan de aard van de wand der meetvaten, die een zekere mate van ionenuitwisseling met de meetvloeistof vertonen, waardoor het uren duurt om tot een
evenwichtstoestand te geraken.
Het probleem om op betrouwbare wijze amorfe koolstof te bepalen is op bevredigende wijze opgelost. Behandeling met geconcentreerde loog gevolgd door sterke
zuren voldoet zeer goed. Buiten de amorfe koolstof konden na afloop van de behandeling geen andere organische bestanddelen in het preparaat gevonden worden.
De aard van de geaccumuleerde organische stof benaderen wij thans door analyse van de fracties verkregen door uitputtend extraheren met verschillende oplosmiddelen van huminezuren van verschillende herkomst. Van deze fracties blijkt een
opvallend groot deel oplosbaar te zijn in water, terwijl in deze waterige oplossing
het aandeel aan stoffen met een looistofkarakter bijzonder groot is (zie tabel 4).
Dit laatste is vooral aanleiding om voort te gaan op de ingeslagen weg van bladanalyses met het doel de hoeveelheid en de samenstelling van de daarin voorkomende polyfenolen vast te stellen.
Tabel 4.

Oplosbaarheid in water van 'huminezuren' en de daarin aanwezige hoeveelheid
'looistoffen'.
Percentages t.o.v. de aanwezige organische stof
in de uitgangspreparaten

' Huminezuur'-fractie
afkomstig uit:
Zwartveen
Podsol
Grasland klei
Bruin eikeblad
Synthetisch huminezuur IIb .
Synthetisch huminezuur III .

Oplosbaar in
het water
22%
49
75
42
41
62

'Looistoffen' in het
in water oplosbare
deel
13%
33
21
21
35
57
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LANDSCHAPSECOLOGIE
Wat wij onder landschapsecologie verstaan, is omschreven in het verslag over
1963 (p. 31/32) en nader uitgewerkt in hetjubileumboek (p. 157e.V.). Momenteel
beperkt zich het onderzoek tot enkele als schadelijk bekend staande insekten van
houtopstanden, t.w.: 1. de bastaardsatijnvlinder, de plakker en de ringelrups, en
2. enkele opgroveden levende insekten. Bovendien wordt de rode bosmier onderzocht.
Doel van het onderzoek naar de sub 1genoemde soorten is,te weten te komen
waaraan het is toe te schrijven dat hun plaaggebieden zo grillig zijn verspreid
en zowisselvallig zijn. Hiertoe voeren wijin deeerste plaats eeninventarisatie uit
teneinde vast te stellen waar en wanneer elk van deze soorten in hoge dichtheid
voorkomt en voor welke voedselplanten zij voorkeur vertoont; getracht wordt de
standplaats van een haard te karakteriseren met behulp van de aanwasboor (groeiverloop van de voedselbomen) en grondonderzoek. Bovendien kweken wij rupsen
op bladmateriaal van verschillende standplaatsen en van verschillende delen van
de boomkroon om te zien in hoeverre een directe invloed op hun ontwikkeling is
aan te tonen; van dezelfde strekking is een beperkte vergelijkende analyse vanhet
aan de rupsen geboden voedsel.
In hetsub2genoemde onderzoek gaat hetom bemesting vanhet bosals mogelijk middel tegen plaaginsekten, anders gezegd om een poging de voedselplant
ongunstig voor de beschadigers te beïnvloeden door middel vaneen ingreep inde
standplaats. De chemische samenstelling vande naalden wordt bepaald en zo ook
de natuurlijke ontwikkeling van de er op levende insekten. De resultaten vandit
onderzoek zijn tot nu toe onduidelijk. Daarom wordt in 1966tot kweekproeven
overgegaan.
Het onderzoek betreffende de sub 1 genoemde insekten berust bij VAN DEK
LINDE, dat betreffende de sub 2 genoemde bij GRUYS.

Van een andere orde is het onderzoek over de rode bosmier. Dit geschiedt door
ELTON.

REGULATIE DOOR DE VOEDSELPLANT

Het onderzoek naar deinvloed vandevoedselplant, i.e. deeik,op de ontwikkeling
van de populatie vande bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.), deplakker (Lymantria dispar L.) en de ringelrups (Malacosoma neustria L.) werd voortgezet.
Bij de veldwaarnemingen bleek, dat de populatiedichtheid van de bastaardsatijnvlinder momenteel in het algemeen zeer laag is, ook op de plaaatsen in het
zuiden des lands, welke in voorgaande jaren als 'haarden' werden aangeduid. In
de haard bij Linne werd bovendien waargenomen dat een belangrijk deel vande
aldaar aanwezige nesten zeer klein is. Aan de grootte van de nesten en het aantal daarin verblijvende rupsen zalin de komende jaren aandacht dienen te worden
geschonken.
De Stichting voor de Bodemkartering stelde een voorlopig onderzoek in naar
de bodem van de haarden bij Echt (L.)en Son (N.Br.). Bij vergelijking metonaangetaste bomen in de nabijheid van deze haarden bleek in beide gevallen de
grond onder de aangetaste bomen minder goed dan die onder de niet aangetaste.
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Mim"
Oc plakkerpopulatie op een \vej> hij Kttcn ( \ . !!r.) was in 1%5 geconcentreerd op de berken
(zichtbaar achter het verkeersbord), te^en voorheen op de eiken.

Omdat oudere berichten o\er de hastaardsatijnvlinder enige malen speciaal
Deurne (N.Br.) vermeldden als een plaats waar schade werd aangericht, onderzochten wij of daar nu nog een populatie van deze soort aanwezig is. De uitkomst
was geheel negatief.
Ook van de plakker is momenteel de populatiedichtheid zeer gering, zoals
bleek bij onze inventarisaties in een aantal provincies. Bij wijze van uitzondering is
deze soort echter talrijk in het haardje bij Etten (N.Br.). Op de lage berken,
westelijk van de hogere eiken, hebben de dieren zich in de zomer van 1965 goed
ontwikkeld; op 49 berken telden we dit najaar in totaal 478 eihoopjes en op 46
eiken 80. Op de stam van de enkele eik welke in 1962 een zeer groot aantal eihoopjes herbergde, naar schatting minstens 1000, vonden we er thans slechts één. In de
winter 1964-'65 werd reeds verondersteld, dat in dit haardje de berk bezig was de
rol van hoofdvoedselplant over te nemen van de eik.
Omdat op veel plaatsen de oudere eiken langs de rijkswegen geleidelijk worden
gerooid - ze zijn merendeels kaprijp - zien we uit naar jonge aanplantingen aan
nieuwe weggedeelten, ten einde de continuïteit van het onderzoek te verzekeren.
Met het aanboren van eiken voor ouderdomsbepaling en bepaling van het verloop
van de groei is voortgegaan; zo ook met de kweekproeven op bladmateriaal van
verschillende herkomst, echter alleen met de hastaardsatijnvlinder en de plakker
omdat van de ringelrups geen materiaal te krijgen was. In verband met de waarnemingen in het haardje te Etten zijn dit jaar ook kweken met de plakker op berk
uitgevoerd. Daar het echter niet mogelijk was bladmateriaal te halen over zo'n
afstand, verzamelden we deze voedselsoort op de vindplaats 'Eerbeek-Droog',
waarvan ook een gedeelte aan het eikeblad wordt betrokken.
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Met betrekking tot de kweekresultaten op berk en eik uit Eerbeek (G.) is mede
te delen dat, in beide gevallen bij een uitgangsmateriaal van 150 rupsen, op eik
in het ovarium in totaal 8083 eieren werden geproduceerd en op berk 10303. Dit
resultaat suggereert, dat de verschuiving van de populatie bij Etten inderdaad
zijn oorzaak vindt in de kwaliteit van het voedsel. Het getallenmateriaal is echter
nog niet wiskundig getoetst.
Bij de sectie van de dieren en het tellen van de eieren in het ovarium viel hetop,
dat de eieren van de dieren van de eik vaster van consistentie en donkerder van
kleur waren dan eieren van dieren gevoed met berk. Aan de hand van materiaal
uit Etten zal worden nagegaan of er verschil bestaat in de levensvatbaarheid vande
beide soorten eieren.
INVLOED VAN BEMESTING OP BÜSBESCIIADIGERS

Vanaf 1961 is jaarlijks een bemonstering van de populatie van enkele denneinsekten uitgevoerd in het bemestingsproefveld dat in een bos van grovedennen
te Oldebroek is aangelegd. Doel is, na te gaan of bemesting van het bos (met N,
P en K, afzonderlijk en in combinaties) invloed heeft op het aantal en de grootte
van de beschadigers en, of door een bemesting een bescherming van het bos is te
bereiken.
In de eerste jaren werd vooral aandacht besteed aan Diprion pini. Toen die in
aantal sterk afnam, concentreerden we ons op Bupalus piniarius, die in de volgende jaren talrijk was. De resultaten zijn van jaar op jaar tamelijk verschillend
geweest. Enige invloed leek aanvankelijk een N-bemesting te hebben, doch deze
w-as in de eerste twee jaren resp. gunstig en ongunstig voor Diprion en Bupalus
(zie vorige verslagen), en in de drie laatste jaren niet duidelijk te bespeuren.
Met betrekking tot de resultaten van 1964kan nog worden medegedeeld, dat
de bomen een duidelijke invloed vertoonden van de bemesting (vooral vanN)op
de grootte van de naalden en op de minerale samenstelling daarvan. In het voorjaar van 1965 is woelerij door zwijnen in het proefveld opgetreden. Deze wasbeperkt tot de met N bemeste percelen. De oorzaak van de voorkeur van de zwijnen
wordt nog onderzocht. Deze lijkt eerder een verschil in samenstelling van humus
en strooisel te zijn dan een verschil in bodemfauna.
»ïtfe-Vt*

«*"**•
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Voor een definitieve conclusie over de invloed van bemesting op de populaties
van de beschadigers is het gewenst laboratoriumkweken met de desbetreffende
insekten uit te voeren, met als voedsel takken van de verschillende bemestingsproefveldjes. Dit onderzoek hopen we in 1966 te kunnen uitvoeren.
DE RODE BOSMIER

De regelmatige waarnemingen aan bosmierkolonies werden voortgezet. Er zij
in herinnering gebracht, dat deze waarnemingen tot doel hebben de ontwikkeling
van natuurlijke en kunstmatig gestichte kolonies te volgen en ons inzicht te verdiepen in het mechanisme dat de aantallen van de rode bosmieren, in de eerste
plaats Formica polyctena FOERST., reguleert.
Bepaalde partijen koninginnen en werksters van F. polyctena, welke voor diverse
doeleinden in het laboratorium in kunstnesten worden aangehouden, vertoonden
abnormale sterfte. Deze dieren bleken sterk geïnfecteerd te zijn door een Rhabditissoort, een nematode die in de vingervormige buizen van de faryngeale klier in de
kop verblijft. Op grond van enige onderzoekingen door anderen is tot dusverre
altijd geconcludeerd, dat deze nematoden geen parasieten zijn. Zij zouden zich
alleen maar enige tijd door de mieren laten ronddragen, zonder zich te ontwikkelen
en zonder de mieren te benadelen. Uit onze (toevallige) waarnemingen blijkt echter
dat er bepaalde omstandigheden zijn - o.a. langdurig verblijf in een vochtige en
koele schuilkelder - waardoor de mortaliteit juist van de geïnfecteerde mieren abnormaal hoog kan worden. Welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn is niet
duidelijk. Er is echter geen enkele reden om te veronderstellen dat zij in de natuur
niet kunnen optreden. In verband hiermede moeten wij met de mogelijkheid
rekening houden dat zij ook in de natuur schadelijk kunnen optreden. Zij zouden
dan een der oorzaken kunnen zijn van de achteruitgang en het uitsterven van bestaande kolonies.
In het Laboratorium voor virologie te Wageningen werden electronenmicroscopische foto's gemaakt van preparaten van de labiale klieren van'pseudogynen',
d.z. werkstermieren met een vergroot borststuk. Deze vergroting is het gevolg
van een hypertrofie van de in het borststuk gelegen labiale klieren. De genoem.de
foto's wettigen het vermoeden dat die klieren grote hoeveelheden virusdeeltjes
bevatten. Ook het optreden van de pseudogynen, die dus waarschijnlijk aan een
virusziekte lijden, zou in verband kunnen staan met het achteruitgaan of uitsterven van kolonies.
Bij De Rips is op verzoek van de betrokken ambtenaren van de Koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij een proef genomen met het bemieren van een
perceel Amerikaanse eik dat sterk was aangetast door de wintervlinder en de
groene eikebladroller.
Het reeds eerder begonnen onderzoek naar de levenskansen van op verschillende wijzen gemerkte koninginnen zetten wij voort. De resultaten zullen ons in
staat stellen de uitkomsten van vroegere proefnemingen op meer overtuigende wijze
te interpreteren en te vergelijken met de uitkomsten van anderen.
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SUMMARY
A N N U A L REPORT OF 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)

POPULATION RESEARCH

Population dynamics of Bupalus piniarius
The density of a natural population of Rupalus piniarius this year was at a low
level, the third time in the series of 15 generations during which density was
measured. As before, high mortalities of eggs and young larvae were the primary
causes. A secondary cause was the high percentage of pupae killed by the hymenopterous parasite Poecilostictus cothurnatus. This species for the second time
appeared to be very numerous after a peak in the population density of its host.
The remaining pupal parasites showed either a smaller regulating influence or
none at all.
The mortality occurring daring the latter part of larval development appears
to be density-dependent. The possible role of birds (tits) in this respect is being
investigated. A start was made with investigations into the prédation of caterpillars
b}' invertebrates. In this context special attention will be given to the role of
prédation in the mortality of early instars.
The relation between larval density and growth in Bupalus piniarius
During investigations into the cause of mutual growth impedance by Bupalus
larvae special attention was given to the possibility of contact transmission of a
growth impeding substance. Experiments during which the activity of extracts of
various parts of caterpillars in paraffin oil were tested gave negative results. The
secretion from the mouthparts by caterpillars after mechanical disturbance, however, appeared to hamper growth. Caterpillars that in the third larval instar were
stimulated daily with a brush moistened with this secretion showed significantly
less increase in weight during the last instar than caterpillars that were stimulated
mechanically only. The latter treatment caused no impedance to growth. The
mutual impedance of growth has been found to take place in the period between
dusk and dawn, not in the day-time. Therefore the treatments were carried out
in the early dawn.
The influence of larval density on the adults and their progeny was further
investigated. Adults from solitarily reared caterpillars are heavier, and lay more
eggs, than adults from those collectively reared. The retention of ripe eggs in the
ovaries is, however, also larger in the former group. In contrast to the results of
earlier experiments no evidence was found of lower vitality of the progeny of
collectively reared animals as compared to the progeny of solitarily reared specimens.
A preliminary experiment showed that distinct differences in the density effect
may occur between progeny of different pairs of parents.
The disadvantage of lower fertility resulting from higher larval density may be
counterbalanced by the more ready dispersal of adults which are on the average
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lighter in weight. As yet direct investigations to test this hypothesis have not
been made.
Genetic composition of the Bupalus population
In the population of the Hoge Veluwe a yellow form occurs which especially
in the later larval instars markedly differs from the green form.
In 1964 it was found that the gene for yellow is dominant over green. As yet
we cannot distinguish the homozygous yellows from the heterozygous ones, and
the various colours cannot be distinguished in the early instars. Pure lines will
have to be bred for use in further experiments.
A blue form which turned up in the laboratory some years ago appeared to be
recessive. Crossing experiments to investigate the relations between yellow and
blue showed independent inheriting of these colours, and provided a hitherto
unknown phaenotype: white. Crosses between parents that were heterozygous for
both yellow and blue gave offspring in the ratio 9 yellow: 3green: 3white : 1blue.
Analysis of the pigments showed that green is a mixture of a yellow and a blue
component. Yellow specimens lack the blue component, blue ones lack the yellow
component. White caterpillars lack both yellow and blue components.
Evidently two genes situated on different chromosomes independently determine
the production or utilization of a yellow and green pigment.
In prédation experiments great tits appeared to prefer yellow caterpillars over
green ones. This study will be continued with coal tits and goldcrests which,
more than great tits, hunt on pine-twigs.

Son. BIOLOGY

Soil mycology
Measurements on growth activity of fungus mycelium in different soils, and
on mycelium content of these soils, were continued. Mycolytic organisms are
supposed to prevent dense mycelium concentrations in mull-rich-in-lime. These
mycolytic organisms (mainly bacteria) are scanty in acid mull and are nearly
wanting in mor. Fungistasis is caused by the presence of C a C 0 3 , by the presence
of certain microorganisms, by shortage of food, or by two or more of these factors
combined. Antibiotics may play a significant role in suppressing the germination
of spores. The quantitative relations of fungistatic organisms in different soils
and at different depths were studied by the 3 layer-method of HERR. In the mullrich-in-lime the fungistatic organisms appeared to be mainly actinomycetes, in
the acid mull and the mor type they were mainly bacteria. With increasing depth
the number of fungistatic organisms decreases, both in total and in proportion
to the number of non-fungistatic organisms.
Soil bacteriology
Analysis of the bacteria isolated in 1963 from three soil types in the experimental
forest in Hackfort was continued and compared with analyses of new isolates from
these same soil types made in 1964. The pure cultures made from the isolates
were photographed.
In table 3 (on page 34) different reactions of the bacteria isolated in 1963
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and 1964 are given ' ) . In the mull types the bacteria giving a positive or variable
Gram-stain outnumbered those in the mor. This was correlated with the greater
number of Nocardia, Arthrobacter and Corynebacterium found in the mull types.
Soil fauna
The feeding activity of single specimens of some litter devouring species was
studied throughout the year under natural and in artificial circumstances. This was
done by weekly weighing of their faecal deposits. Under natural conditions the
millepede Glomeris marginata does not feed during winter. Feeding slowly increases in spring, greatly fluctuates during summer, decreases to zero during 2-3
weeks before and after moulting, reaches its peak in autumn and then decreases
to O-level in winter. Animals kept under constant conditions did not show these
seasonal changes but often showed weekly fluctuations by far surpassing those of
„natural" animals.
In this and in another millepede, Chromatoiulus projectus, the enzymatic activity
on nitrogenous components of the food was studied. In contrast to previous
observations the nitrogen content of the excrements w-as somewhat higher than
that of the food, which consisted of hazel-litter. With alder-litter the results
differed somewhat, but the earlier observation on Chromatoiulus, which showed a
nitrogen content in the faeces of only 1 1 % of that in the food, could not be confirmed. In general the proteolytic activity on casein and haemoglobin seemed to
be greater in intestine homogenates of Chromatoiulus than in those of Glomeris.
T h e proteolytic activity on proteins from leaf-litter was surprisingly low, but
homogenization of the digestive tract tissues might have prevented a coordinated
action of the enzymes concerned.
From the investigations on the dynamics of earthworm populations, which
were begun in 1960, one may conclude that in orchards with standard trees the
size of the population is governed mainly by control measures but in spindle
pruned orchards the size is determined by weather conditions. It is supposed that
the gradual decrease of the population in standard orchards is caused by copper
oxychloride, which reduces reproduction. In the spindle pruned orchards the number of earthworms increased in wet years as a result of high reproduction and
low mortality. During prolonged periods of frost or drought the earthworm population diminished as a result of low reproductive rate and high mortality. Continued
field-research on the effect of control measures revealed that earthworms in spindle
pruned orchards suffer less from pesticides than they do in standard orchards,
especially if in the latter copper oxychloride and/or D N O C were applied.
Allolobophora caliginosa and A. chlorotica, one year after their introduction into
newly reclaimed soil in Eastern Flevoland, had no distinct influence on the yield
of grasses. The populations developed vigorously, but dispersal was slow. The
observations are being continued.
In laboratory experiments the toxicity of lindane and aldrin to the Collembola
Onychiurus quadriocellatus was tested. In experiments with contaminated filter') T h e caption reads: 'Percentage of positive reactions of the bacteria isolated from
three types of forest floor in Hackfort during 1963 and 1964.' (kalkrijk = rich-in-line;
zure -- acid; Gramkleuring = Gram-stain; zetmeel =• starch; zuurvorming
formation
of acid from . . .).
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paper, aldrin seemed to be more toxic than lindane. In other experiments, in which
the pesticides were thoroughly mixed with forest humus material, lindane was
more toxic than aldrin. Contact with insecticides may result in abnormal behaviour.
Whether recovery is possible depends on concentration of, and time of exposure
to the insecticide.
Soil Ecology
A new method has been developed for characterizing to some extent organic
matter from different origins, by measuring the oxydability by applying increasing
concentrations of oxydans. In this way it is possible to compare humus from several
localities, and also humus from different depths in one profile.
The nature of the accumulated organic matter is approximated by analyzing
fractions obtained by exhaustive extraction with different solvents. As a considerable part of these fractions is of a tannic nature, the study of the amount and
the composition of polyphenols in leaflitter is continued.

LANDSCAPE ECOLOGY

Research aimed at the direct control of pests was transferred to the newly created
Department for Pests. Work in the Landscape Ecology department at present
comprises:
1. Research on host plant influences on a number of phytophagous insect
species. This research from the beginning had a landscape ecological basis.
2. Research on the influence of applying fertilizers to the host plants of insect
pests. The landscape ecological character lies in the fact that sites are comparatively
studied. Via the effect on the site the nutrition of the noxious insect is also influenced.
3. Research on the prognosis of outbreaks of injurious insects.
4. Research on the red ant Formica polyctena FOERST., which for historical
reasons belongs within this department.
Regulation through the host plant
Again this year caterpillars of the Brown Tail Moth (Euproctis chrysorrhoea L.)
and the Gipsy Moth (Lymantria dispar L.) were reared on oak leaves from different
localities and from different parts of the trees. The food was investigated chemically as a first step towards a causal analysis. No material of the Lackey Moth
(Malacosoma neustria L.) was available.
Field observations showed a very low population density for both the Brown-tail
Moth and the Gipsy Moth, even in areas that last year were considered centers
of infestation. We tried to characterize these centers by measuring growth of tree
trunks (by examining cores made with an auger) and by soil studies. In one locality
the main part of the population of the Gipsy Moth had moved over from oak to
birch.
Influence of applying fertilizers on forest pests
Since 1961 fertilizing experiments with N, P, and K, combined or singly, have
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been carried out in a pine forest near Oldebroek. In the first years Diprion pini L.
was numerous and later Bupalus piniarius L. Because the results of sampling were
not clear, in 1966 attempts will be made to get a better insight by laboratory
experiments in which branches from the various fertilized plots are to be used
as food. The trees themselves showed a distinct effect of the fertilizer (especially N)
treatments in size and chemical composition of needles.
Research on prognosis
At the usual times of the year, i.e., in summer and autumn, sticky traps were
placed in the forest to determine the amount of fallen faeces of Diprion pini L.
The population density appeared to be so low, that there is no fear of an outbreak.
Red forest ant
The development of a number of natural and artificially founded colonies was
studied in order to investigate the mechanism by which the numbers of red forest
ants are regulated. Queens marked in various ways were investigated as to their
life expectancy.
Research on pseudogynes showed that probably they suffer from a virus disease.
Possibly this is related to the decline or extinction of colonies.

PESTS

Injurious birds
All research on control of injurious birds, mammals and forest insects is concentrated in the department for pests.
Research on birds injurious to agriculture and horticulture began with a census
of the nature and amount of the damage caused. This showed that control of
starlings in horticulture, and of sparrows and wood pigeons in agriculture is urgently needed. Wood pigeons are being intensively studied in England (MURTON) and
therefore we concentrate on starlings and sparrows.
In the important fruit growing area, the Betuwe, roosting sites of starlings were
mapped. It appeared that flocks of young starlings are only to a minor extent of
local origin, the majority having most probably come from N. W. Germany.
Preliminary observations were made on sparrow behaviour in and around a
wheat field, and on trapping techniques.
Finally research was carried out on birds on and around airfields. A study of
the ecology of birds on Schiphol Aerodrome was started. It might be possible to
recognize and to eliminate the features that make the aerodrome attractive to birds.
The water-vole
The water-vole (Arvicola terrestris L.) is becoming a more and more serious
pest in orchards in the province of Limburg. An investigation, which has just
begun, is aimed at improving trapping methods, and getting more insight into
the bionomics of the animal.
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Forest insects
Analysis of growth rings in thinnings of poplars showed that the outbreak of
Satin Moth (Leucoma = Stilpnotia Salicis L.) of 1962-1963 was preceded by
reduced growth, that probably can be ascribed to an explosion of the Marssonina
fungus disease. Impedance of growth was strongest in trees that later were infested by Leucoma. However, the outbreak of Leucoma of 1954 was not preceded by
such impedance of growth.
Research on the influence of artificial light on plantations of poplars did not
yet lead to any conclusions.
The high mortality of larvae of the Heather Beetle (Lochmaea suturalis THOMS.)
that was observed, probably has to be ascribed to predators, particularly spiders.
Heavy rainfall had no detrimental influence.

GAME BIOLOGY

Red Deer. Attention was given both to the qualitative improvement of winter
fodder by creating small deciduous copses, and to the growing of grasses for game
pastures, which more particularly provide summer-fodder.
Roe Deer. In a doctor's thesis, soil, cover and population density were analyzed
as important factors determining the quality of the game. In it a method was
described for determining the biologically tolerable density.
Seal. As a result of the strongly limited shooting in 1961, and the complete
protection in 1962 the population density is once more increasing.
Hare. Notwithstanding sufficient food and limited shooting of the hare population in Eastern Flevoland - the most recent of the Yssel Lake polders - there was
a reduction of numbers which appeared to be the result of spraying of crops with
chlorinated hydrocarbons.
Carnivores. A study is in progress on the influence of small carnivores on the
density of small game.
Partridge and pheasant. The impression was obtained that the number of both
species is subject to natural regulation.
Waterfowl. Counts made since 1948 are being analyzed.
Game diseases. Swine pest in wild boars, and Sphaerophorus necrophorus in roe
deer were both diagnosed for the first time in the Netherlands.
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