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Conferentieoord 'de Pietersberg' te Oosterbeek, 11 september, kwart voor 9: zo dadelijk
begint het 'Colloquium on Soil Fauna, Soil Microflora and their Relationships'.

HET ITBON IN 1962
Naar in de afdelingsverslagen tot uiting zal komen, is het werk zich gunstig
blijven ontwikkelen. Bovendien was het jaar belangrijk door het verstevigen van
het internationale contact op bodembiologisch gebied en ook omdat zich een begin
van verwezenlijking aftekende in onze plannen tot uitbreiding van de werkruimte.
COLLOQUIUM

Een gebeurtenis van bijzondere betekenis was het internationale colloquium
over bodembiologie („Colloquium on soil fauna, soil microflora and their relationships"), dat van 10tot 16september is gehouden in het conferentieoord Pietersberg
te Oosterbeek.
De commissie voor bodemzoölogie van de Internationale Bodemkundige Vereniging had ons Instituut verzocht de organisatie op zich te nemen. Het hoofd
van de afdeling Bodembiologie heeft zich hiermee belast. Het heeft hem en ook
andere medewerkers veel tijd gekost, die voor ons werk goed besteed was en de
betrokkenen voldoening heeft gegeven.
Daar bij voorbaat grote waarde werd gehecht aan de gedachtenwisseling, was
voor de inzending van lezingen een zodanige sluitingsdatum bedongen dat zij een
maand voor de aanvang aan de deelnemers konden worden toegezonden, en wel
alle verenigd in een gebundelde „preprint". Op het colloquium kreeg iedere inzender hoogstens vijf minuten om zijn verhandeling te verduidelijken, eventueel
met behulp van enkele lichtbeelden. Tegenover voordrachten die geen discussie
uitlokten, stonden andere waarvoor de gestelde tijd ontoereikend was. 's Avonds,
buiten de officiële vergadertijd, werd dan het gesprek voortgezet, wat te beter
mogelijk was omdat vrijwel alle deelnemers tevens in de Pietersberg overnachtten.
De voornaamste betekenis van dit colloquium is geweest, dat het onderzoekers
die zich met de verschillende richtingen van de bodembiologie bezighouden, voor
de eerste maal samenbracht. Zoölogen, microbiologen, mycologen en biologisch
georiënteerde bodemkundigen uit achttien landen waren naar de Pietersberg gekomen ter bespreking van de raakvlakken van hun wetenschappen. Uit de vele
discussies bleek hoe moeilijk en ook hoe nuttig het was om deze grensgebieden eens
door te praten.
Voor ons Instituut was dit overleg te meer welkom omdat hier in de loop der
jaren een groep van onderzoekers steeds meer de grensgebieden in haar onderzoek
betrok. Het zijn: een zoöloog, een microbioloog, een mycoloog, een bodemoecoloog
en een landbouwkundige. Voor deze groep als geheel was de ontmoeting met talrijke vakgenoten van elders in de wereld zeer belangrijk, in de eerste plaats voor het
beoordelen van de eigen werkrichting, maar bovendien voor het opstellen van een
ontwikkelingsplan.
Uit de besprekingen is het de leiding van het Instituut reeds thans duidelijk
geworden, Ie dat ons onderzoek zeker niet achterligt bij hetgeen elders wordt gedaan, en 2e dat een verdere uitbouw van het onderzoek in biochemische richting
nuttig is.
Nauwkeurige analyse van voordrachten en discussies zal de toekomst van het
eigen onderzoek moeten medebepalen, niet met de bedoeling om ter hand te nemen
wat in het buitenland geschiedt en door ons tot dusverre werd nagelaten, maar wel

in diezin dat wij, wetende watmen elders doet, onswerk beter kunnen instellen
op eenzo snel mogelijke ontwikkeling vanhetvakals geheel. Internationale concurrentie kan goed werken, maar van internationale samenwerking magnog veel
meer worden verwacht. Echter dient mener danvoor te zorgen datde samenwerking in groter verband niet remmend werkt op de activiteit welke uit die vande
inheemse vakgenoten is voortgevloeid. Een bijzonder goed voorbeeld van de
betekenis van samenwerking in inheems verband biedt de Contactcommissie
Biologische Bodemverbetering, die onder de uitnemende leiding van IR.L. J. J.
VAN DER KLOES de betreffende werkzaamheden van de verschillende instituten
zoveel mogelijk coördineert.
Ons werk oppopulatie-dynamisch gebied wordt eveneens in overleg verricht, en
wel binnen de werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen. Evenals de zojuist genoemde isook zij ditjaar zeer actief geweest. Hetonderzoek opde instituten
wordt door dedeelnemers besproken en daarnaar gecoördineerd. Over de toekomst
van het onderzoek als geheel en de richting waarin het zich zal ontwikkelen, bestaat nog veel verschil van opvatting. Op zichzelf is dit een gezond verschijnsel,
want het betekent dat de werkgroep springlevend is.
Het boek „Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland",
door D R . D.BURGER H Z N . voor onsInstituut geschreven, isinhetnajaar verschenen.
NIEUWE NAMEN VOOR DE AFDELINGEN

Het bleek wenselijk om over te gaan tot enige hergroepering vande werkzaamheden. In samenhang hiermee rees de behoefte aanandere namen voor onze afdelingen. Het bestuur heeft daarom tot de volgende wijzigingen besloten:
De afdelingen Levensgemeenschappen vande bodem en Wildschade en beheer
van de wildstand heten voortaan: Bodembiologie, resp. Wildbiologie.
De afdelingen Bovengrondse levensgemeenschappen en Insektenplagen in
houtopstanden worden vervangen door:
1. afd. Landschapsoecologie, waarin zijn ondergebracht de onderzoekingen op
het gebied van de relatie tussen planten en de daarop levende insekten, de
insektenplagen in houtopstanden en de problemen betreffende de recreatie
in de vrije natuur;
2. afd. Populatie-onderzoek, waarin de populatieproblemen zijn opgenomen die
in hoofdzaak betrekking hebben op de harmonische bestrijding van plagen.
In de afdelingsverslagen van dit jaar moest nog de oude indeling worden gevolgd. Het hoofdstuk „Organisatie en algemene gegevens" echter vermeldt reeds
de stafleden volgens de nieuwe.
BOUWPLANNEN

Het voorstel tot vergroting van de werkruimte dat het Itbon indiende bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij, heeft zich ontwikkeld tot plannen voor een
geheel nieuw gebouw. Onzerzijds werd met betrekking hiertoe een „Programma
van eisen" opgesteld, dat inmiddels vrijwel ongewijzigd door de Ministeries van
Landbouw en Visserij en van Financiën is aanvaard. De Rijksgebouwendienst
heeft het Architectenbureau IR. H. LAMMERS en IR.C. C H . LAMMERS-KOELEMA,

te Arnhem, opdracht gegeven voor een ontwerp. Besprekingen met de heer
Lammers hadden een prettig verloop.

Het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, dat sinds 1955 in het gebouw van het
Itbon is gevestigd, krijgt in de onmiddellijke nabijheid, op hetzelfde terrein, een
eigen gebouw. Het ligt in de verwachting, dat weldra met de bouw kan worden
begonnen. Dit betekent, dat wij een tijdlang weinig rust op ons terrein zullen
kennen. In het najaar is het Vogeltrekstation, een onderdeel van het genoemde
Instituut, reeds van Leiden overgebracht naar hier, met „de Spreeuwpot" als
onderdak. Dit zal zijn functie van logeerpaviljoen voor gastmedewerkers eerst
terugkrijgen wanneer het nieuwe gebouw van dat Instituut gereed is gekomen.
Hoezeer wij het gemis ook zullen ondervinden, de argumenten ten gunste van de
getroffen regeling waren te klemmend om er niet voor te zwichten.
SCHEMA VAN HET ONDERZOEK

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

In M e m o r i a m
Op 10 februari van dit verslagjaar overleed in de leeftijd van 78 jaar
op kasteel Staverden de heer H. T H . S' JACOB. Hij was lange tijd een
zeer gewaardeerd lid van het Comité ter Bestudering en Bestrijding
van Insektenplagen in Bossen. Door zijn toedoen ontstond een goede
verstandhouding met de vereniging Het Grondbezit. Voor ons Instituut is dit van grote betekenis geweest.
De heer s' Jacob was tot zijn dood lid van de Contactcommissie
van het Itbon.
Wij zullen aan de prettige wijze waarop hij ons werk steeds heeft
gesteund, een dankbare herinnering behouden.
Na een ziekte van verscheidene maanden ontviel ons op 4 januari
onze medewerker S. MICHAILOFF, 57 jaar oud.
Als Russisch emigrant had de heer Michailoff na enige jaren van
zwerven een vaste werkkring gevonden in Nederlands-Indië. Daar,
en later in Indonesië, is hij meer dan dertig jaar gebleven. Voornamelijk was hij er leraar Duits aan Engelse scholen, eerst op Java en laatstelijk te Medan. Hij verwierf de Nederlandse nationaliteit.
In december 1960, kort na zijn repatriëring, kwam hij aan onze
bibliotheek voor het vertalen of excerperen van publikaties in Slavische talen, in het bijzonder het Russisch. Met zijn heengaan verloren wij een bekwaam en beminnelijk medewerker.
Nauwelijks een jaar later, op 11 januari 1963, overleed wederom
een van onze medewerkers, de heer E. THEUVENET. Hij bereikte de
leeftijd van slechts 42 jaar.
Na uit Indonesië naar ons land te zijn gekomen, heeft hij gedurende
vier jaar bij ons gewerkt. Reeds bij zijn komst was zijn lichamelijke
toestand wankel en redelijke kansen op verbetering zouden niet aanwezig blijken. Hoeveel hij te doorstaan had, heeft hij voor menigeen
verborgen kunnen houden. Hij streed moedig verder en naar zijn
krachten het toelieten deed hij zijn werk met ijver, toewijding en
inzicht.
Wij zullen aan deze intelligente en innemende medewerker in
vriendschap blijven denken.

ORGANISATIE ENALGEMENE GEGEVENS
BESTUUR

Het bestuur bleef ongewijzigd indevolgende samenstelling:
Erevoorzitter :
PROF. D R . G. A. VANPOELJE

Leden:
D R . P.M .L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst, voorzitter*;
IR. J. W. HUDIG, Landbouwschap, ondervoorzitter*;
D R . IR.L.J. VAN DIJK, plv. inspecteur Directie Akker- en Weidebouw;
D R . IR.J. DEHOOGH, inspecteur Staatsbosbeheer;
IR. C.H.J. MALIEPAARD, voorzitter Jachtfonds*;
IR. W. MEYERINCK, houtvester Nederlandsche Heidemaatschappij;
M R . F. OORTHUYS, hoofd Afdeling Natuurbescherming vanhet Ministerievan
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;
D R . IR.D .W. STOLP, inspecteur Tuinbouwkundig Onderzoek;
JHR. M R . D . A.W. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, voorzitter Bosschap.

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

De directeur van het Itbon ismet het secretariaat belast.
RAAD VOOR ADVIES

In deRaad hebben zitting:
PROF. D R .C. J. VANDERKLAAUW, voorzitter;

PROF. D R .IR.C.H.EDELMAN, hoogleraar indebodemkunde te Wageningen;
PROF. D R .L . C.P. KERLING, directeur van het Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten te Baarn;
PROF. D R .D .J. KUENEN, hoogleraar indealgemene zoölogie te Leiden;
PROF. D R .E.G. MULDER, hoogleraar indemicrobiologie te Wageningen;
PROF. D R .J. DE WILDE, hoogleraar indeentomologie te Wageningen.
PERSONEEL

IR. H . J. M . EIGENRAAM verliet onze dienst. In zijn plaats detacheerde de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O mejuffrouw DRS.H. M .
DE Boois.
PROF. D R .H. KLOMP, metwiewij steeds nauw zijn blijven samenwerken sinds
hij onsInstituut verliet, heeft zich bereid verklaard buitengewoon medewerker
te worden.
D R . IR.J. LUITJES, dieop 1april terugkeerde naeenwerkzaamheid vandrie jaar
in Nieuw-Guinea, heeft medegedeeld onze dienst eind januari tewillen verlaten.
*) Tevens lidvan hetdagelijks bestuur.

De heer J. A. EYGENRAAM, hoofd van de afdeling
Wildbiologie, ontving als eerste buitenlander deerebeker vande Duitse orde „Der silberne Bruch". Deze
orde werd opgericht „ter bescherming van bos, wild
en veld en tot bevordering van weidelijk jagen". De
toekenning geschiedde alsbewijs vanwaardering voor
het onderzoek dat de heer Eygenraam verrichtte over
de verontrustende achteruitgang van de korhoenderstand in Nederland.
De huishoudelijke dienst wordt thans vervuld door
mejuffrouw J. R. DE GROOT, die de plaats innam van
mevrouw H. MAASSEN-HENGEVELD.

Mevrouw F . L. HEILMANN verliet ons wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zijwas
in degeschiedenis vanhetItbon heteerste lidvanhet
personeel waarmee dit het gevalwas.
Aan de dames J. DE BOOM en L. DANIELS, adjunct-laborante en analyste, werd
ontslag verleend, resp. voor een andere functie en voor studie aan de Leidse
universiteit. H u n opvolgers zijn resp. de heer C. J. VELDWIJK en mejuffrouw
L. JANSEN.

Aan de afdeling Wildbiologie is de heer J. VISSER, dienaar Canada emigreerde,
opgevolgd door de heer W. A. WEYLAND.
De heer G. J. KOETSIER trad tijdelijk in dienst als laborant.
JHR. P H . QUARLES VAN UFFORD, candidaat in de sociologie te Utrecht, verrichtte
gedurende een half jaar sociologisch onderzoek in de Noordhollandse duinen.
Tijdelijk assisteerden voorts mejuffrouw J. H. A. RUYS (wildonderzoek), R. J.
DOETS (bodembiologisch onderzoek), H. G. DE BOER en A. VAN DE VELDE (popula-

tie-dynamisch onderzoek).
Het op het Itbon werkzame personeel bestond op 31 december uit 50 leden,
te weten 1 directeur, 12 biologen, 8 staf-assistenten, 14 assistenten en andere
technische hulpkrachten, 1 administrateur, 1 bibliothecaresse, 5 administratieve
krachten, 4 gedetacheerden voor speciale diensten, 1tuinman en 3 huishoudelijke
krachten.
De uitbesteding vaneendeel vandeboekhouding aanhetBureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wageningen, waarvan in het vorige verslag melding is
gemaakt, heeft volkomen beantwoord aan de verwachtingen. De samenwerking
wordt danook gehandhaafd.
De werkzaamheden zullen met ingang vanjanuari 1963als volgt ingedeeld en
over de staf verdeeld zijn :

Directie
Algemene Zaken en Voorlichting
Bibliotheek enArchief
Afd. Populatieonderzoek
Populatie-dynamica
Populatie-genetica
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D R . A. D. VOÛTE, plv. D R . J. VAN DER D R I F T
E. SITTROP
W. I. TEMME-RADSTAKE

PROF. D R . H. KLOMP (buiteng. medewerker)
IR. P. GRUYS

vacature

Afd. Bodembiologie
Bodemfauna: algemeen
wormen
systematiek
Bodem-oecologie
Bodem-microbiologie
Bodem-mycologie
Invloed biociden
Afd. Landschapsoecologie
Verhouding plant-insekt
\
Recreatie in de natuur
Sociale insekten
Insektenplagen in hout|
opstanden
Populierinsekten
Afd. Wildbiologie
Roodwild
Andere zoogdieren, wildziekten en afweermiddelen
Vogels

D R . J. VAN DER D R I F T *
D R . IR. J. A. VAN RHEE
J. H. DE GUNST

G . MlNDERMAN
DR. J O H A . C. W E N T
DRS. HENDERIKA M. DE BOOIS
H. F. H. BLANKWAARDT

D R . R. J. VAN DER LINDE *

D R S . E. T. G. ELTON
D. D O O M
J. A. EYGENRAAM *
DRS. J. L. VAN HAAFTEN
DRS. W. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK

CONTACT MET ANDERE INSTELLINGEN

De vroeger genoemde contacten bleven bestaan.
De heer VOÛTE woonde, op uitnodiging, een symposium over wildziekten bij,
dat van 24-27juni te High View bij New York is gehouden, en te Seattle de „First
world conference on national parks" van 1-7 juli. Van zijn reis maakte hij gebruik
voor een bezoek aan het museum voor natuurlijke historie te Chicago en aan het
zoölogisch laboratorium van de universiteit te Vancouver. Voorts bezocht de heer
VOÛTE te Gap (Frankrijk) de voorzitter van de „Commission de 1'élevage, de
l'acclimatation et des maladies du gibier" voor een bespreking over de invloed
van wildziekten op de schommelingen van de bevolkingsdichtheid in het betrokken gebied.
Op het symposium van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging en de
commissie voor fytopathologie van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, gehouden in het Laboratorium Willie Commelin Scholten, hield de heer
VAN DER DRIFT een voordracht over de invloed van biociden op de bodemfauna.
In de Contactcommissie voor biologische bodemverbetering sprak mejuffrouw
W E N T over bacteriën in regenwormexcrementen en tijdens het Oosterbeekse
colloquium gaven mejuffrouw Went en de heer MINDERMAN (deze samen met
D R . J. DOEKSEN) referaten, resp. getiteld „Influence of earthworms on the number
of bacteria in the soil" en „Typical soil structures as a result of the activities of
mudworms".
De heer VANDERLINDE werd lid van de „Working Group on Shelterbelt
Research" van sectie 11van de I.U.F.R.O. Hij hield te Groningen lezingen over de
invloed van beschutting op het microklimaat (Werkgroep klimaatverbetering),
over het probleem van de beschutting in het landschap (Stichting voor hoger
landbouwonderwijs) en over beschutting in de fruitteelt (Nederlandse Fruittelers*) Afdelingshoofd
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organisatie), en in de proeftuin te Rumbeke-Beitem (bij Roeselaere, België) een
lezing over ervaringen op het gebied van beschutting in de fruitteelt.
De heren EYGENRAAM en DOUDE VAN TROOSTWIJK namen deel aan het jaarlijkse

congres van het International Wildfowl Research Bureau, dat ditmaal werd gehouden te Knokke (België). De laatstgenoemde bezocht te Worplesdon (bij Guildford, Surrey) hetField Research Station vanhetMinistry ofAgriculture, Fisheries
and Food omzich bij D R . R. K. MURTON teinformeren over het houtduivenonderzoek in Engeland. De heren EYGENRAAM en VAN HAAFTEN waren aanwezig op de
vergadering te Antwerpen van de (Nederlands-Belgische) Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming, de laatstgenoemde tevens op die te Gouda.
Beiden brachten, onafhankelijk van elkaar, een bezoek aan de Forschungsstelle
für Jagdkunde und Wildschadenverhütung te Bonn. De heer VAN HAAFTEN nam
deel aan het 4th International symposium on diseases in zoo-animals, te Kopenhagen, en had besprekingen in het Institut für Jagdkunde te Hann. Münden. Alle
drie hielden zij lezingen of causerieën.
BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

De bibliotheek is gecombineerd met die van het Instituut voor Oecologisch
Onderzoek. Het einstig gebiek aan ruimte maakt het steeds moeilijker de bibliotheek behoorlijk te laten functioneren.
De heer P. A. LEIDELMEIJER, door het zojuist genoemde Instituut bij de bibliotheek gedetacheerd, behaalde het diploma speciale bibliothecaris (G.O.A. 1).
Dit jaar werden 3842 titels geklasseerd en in de catalogi opgenomen. Het bezit
aan periodieken bedraagt thans 459 (waarvan 69 door abonnementen worden
verkregen), aan boeken 1705 en aan overdrukken 15200. Het aantal ruilovereenkomsten met buitenlandse instellingen breidde zich uit tot202.
VOORLICHTING

Op 7 juni bracht de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging een bezoek
aan ons Instituut. Voor deze gelegenheid waren in de hall en in dewerkkamer van
de directeur alle afdelingen present met foto's, grafieken en ander materiaal om
een kort begrip van hun werk te geven.
Omvangrijk was ook de tentoonstelling, ingericht
.,,,
- ' -,
voor de deelnemers van het internationale colloquium ' • .."";•;',*,\-,'^
• "
over bodembiologie te Oosterbeek. Wederom waren ",-;.*'w >• ' ' '•'.;*
alle afdelingen vertegenwoordigd, echter metdien ver,
stände dat die voor Bodembiologie eigen voorzienin- . ."
gen in drie van haar laboratoria had getroffen. In elk
van deze gaven de onderzoekers een toelichting van
20 minuten. Het gezelschap kwam in twee groepen,
op resp. 13en 14september. Beide keren ging het vervolgens naar ons proefterrein Hackfort, waar in een
hiertoe opgetrokken tent gegevens over het onderzoek
te bezichtigen waren.
De afdeling Wildbiologie gaf twee keer gehoor aan |
verzoeken tot deelneming aan tentoonstellingen voor
hoofdzakelijk een lekenpubliek: te Kerkrade van4-15
augustus en te Roermond („De brug naar de nieuwe tijd") van 31 augustus tot
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]r. C. H. J. Maliepaard, directeur van Faunabeheer, opent de 2e geweiententoonstelling
in het Huis der Provincie te Arnhem.

9 september. In beide gevallen was er plaats voor een wandoppervlak van ca.
60 m 2 . Elk van de zeven projecten van onderzoek die thans in behandeling zijn,
werd afzonderlijk in beeld gebracht. De toeloop was groot, maar een meer dan
vluchtige belangstelling behoorde tot de uitzonderingen. Kennelijk werd voor de
meesten een gebied ontsloten waarmee zij weinig aanknopingspunten hadden.
Vaak was het meer een langzaam doorlopen dan een aandachtig kijken. Vrij sporadisch werd een vraag gesteld, een toelichting gevraagd.
Uit een oogpunt van gerichte voorlichting was veel belangrijker de tweede tentoonstelling van hertegeweien uit de vrije wildbaan van de Veluwe, die evenals die
van verleden jaar werd gehouden in het Huis der Provincie te Arnhem (30 mei,
1 en 2 juni). Met uitzondering van de honderd leerlingen van een lagere school
die onder leiding van een onderwijzer een kijkje kwamen nemen, bestond het publiek vrijwel uitsluitend uit ter zake kundigen: jagers en jachtopzichters, een vierhonderd in totaal. Enige leden van de afdeling Wildbiologie waren doorlopend in
de weer voor toelichtingen, die wel een anderhalf uur per groep vergden.
Voor de tentoonstelling stond ditmaal de gehele zuidgalerij ter beschikking.
Er waren vier afdelingen: 1. De geweien van alle geschoten (64) of doodgevonden
(2) herten in het seizoen 1961-1962; 2. 142afworpstangen uit het tijdvak 1950-1962
(hoogste serie: 7); 3. Voorlichtingsstand; 4. Collectie foto's. De herkomst van de
66 geweien was als volgt: Planken Wambuis 10, Zuidoost-Veluwe 38 (waarvan 1
uit het revier Laag-Soeren), Staatswildreservaat 9, Noord-Veluwe 9. Aan de hand
van de geweien van de 64 geschoten herten gaf de jury de volgende beoordeling
van het afschot: juist 57, onjuist 6, grensgeval 1.
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In devoorlichtingsstand waren enkele zeer bijzondere geweien te zien. Grote
belangstelling ging uit naar de inzending vanhetkroondomein Het Loo: de laatste
drie stel afworpstangen van Caesar, het beste hert dat inons land ooit bekend is
geworden (geschatte leeftijd: 8à9jaar); destangen van 1962maakte hettot een
ongelijke 24-ender. Voorts wasereen collectie kaken uitgestald, waarin alle leeftijden van0-13 jaar vertegenwoordigd waren. De instructieve waarde hiervanwas,
dat dekaak hetbetrouwbaarste isomde leeftijd vaneenhert te bepalen enzij derhalve een bijdrage kan leveren voor de beoordeling ofeen afschot aldan niet juist
is geweest.
Bij eenbezoek vandeonderzoekers vandeStichting voor Bodemkartering gaven
vijf collega's van het Itbon in causerieën inlichtingen over hun werk.
De discussiegroep voor wildonderzoek enwildbeheer kwam ookditjaar driemaal
op ons Instituut bijeen. Deheren IR.C.H.J. MALIEPAARD, DRS.P. ZWARTen
D R . A.D. VOÛTE hielden inleidingen resp. over deverschillende hertesoorten ter
wereld, over wildziekten en over de invloed vanwildziekten opde bevolkingsdichtheid.
H U L P BIJ ONDERWIJS EN STUDIE

Onze tijdelijke medewerker de heer SYED RIAZ HUSSAIN SHAH (Pakistan) be-

ëindigde zijn onderzoek over deinvloed van windschermen opdeopbrengst van
bonen en mais, enpromoveerde hierop teWageningen tot doctor inde landbouwkunde.
De heer G.BRUNT, arts, zette zijn onderzoek over Toxocara canis voort.
IR. S. A. B. DE CROMBRUGGHE DE PICQUENDAELE, landbouwkundig ingenieur

van de universiteit te Leuven, is sedert 15november werkzaam opde afdeling
Wildbiologie teneinde zich verder te bekwamen voor een onderwijstaak aan die
universiteit. Naast eenalgemene oriëntatie over demethodiek en techniek voor het
bepalen van wilddichtheden ishet zijn bedoeling zich met bepaalde onderwerpen
uitvoerig bezig te houden. Zijn belangstelling gaat vooral uitnaar het grofwild.
Het voornemen bestaat, dat hij tot augustus 1963 zal blijven.
De dames M. A. BAKKER, J. BUNGENBERG DE JONG en A. MIEDEMA (allen can-

didaat in de biologie) en de heren J. J. MELLINK (idem) en P. H. PELS RIJCKEN

(idem landbouwkunde) bewerkten onderwerpen voor het doctoraal, resp. voor het
ingenieursdiploma.
Mevrouw K.E. ERKELENS-NANNINGA, candidaat indelandbouwkunde, en de
heren J. BUDDING, H.G. FRANSZenB.C. KIJLSTRA verleenden enige tijd assistentie
als werkstudent.
Vier ambtenaren vanStaatsbosbeheer vertoefden enige weken bijons wegens
hun opleiding voor het natuurbeschermingswerk.
Een twintigtal studenten nam deel aan onze zomercursus, dieditjaar van 12-23
juni werd gehouden.
Om redenen die wij al vermeldden in „Het Itbon in 1962", heeft hetlogeerpaviljoen „deSpreeuwpot" tijdelijk een andere bestemming gekregen. Dit gingin
op 1november. T o tdan waren er doorlopend gasten.
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Overzicht van deonderzoekingen
LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN DE BODEM
Het bodembiologisch o n d e r z o e k in H a c k f o r t werd in het afgelopen
jaar voortgezet. Het betrof voornamelijk: seizoensfluctuaties in aantallen en activiteit van de fauna, periodieke inventarisatie van de mycoflora en aantasting van cellulose.
Het m i l i e u o n d e r z o e k werd langs dezelfde lijnen als het vorig jaar
voortgezet.
Ook het w o r m e n o n d e r z o e k ontwikkelde en verdiepte zich. Het onderzoek naar de invloed van wormen op het aantal bacteriën in de grond is afgesloten.
Andere onderwerpen van onderzoek waren: veranderingen in de bacterieflora
van kasgronden ten gevolge van g r o n d o n t s m e t t i n g e n d e uitwerking van
b i o c i d e n op de bodemfauna.
In het kader van het z w a r t v e e n o n d e r z o e k werd de ontwikkeling van
de fauna nagegaan in composteringsproeven.
In het verslag over de werkzaamheden van dit jaar dient enige ruimte besteed
te worden aan het colloquium van de commissie voor bodemzoölogie van de
Internationale Bodemkundige Vereniging, dat van 10-16 september in Oosterbeek
gehouden werd en waaraan ruim honderd onderzoekers uit 18 landen deelnamen.
De voorbereiding van dit colloquium heeft veel tijd gevraagd, maar gelukkig kan
op een zeer geslaagde bijeenkomst worden teruggezien. Van de 50 bijdragen waren
er 15 gewijd aan de bodemfauna, 12 aan de bodemmicroflora en nog eens 12 aan
de wederzijdse betrekkingen tussen deze groepen. De overige voordrachten hadden
een meer biocoenologisch karakter. Het hoeft niet beklemtoond te worden dat,
waar de onderwerpen van dit colloquium zo nauwkeurig de doelstelling van onze
afdeling voor bodembiologie dekken, het contact met de deelnemers voor ons zeer
vruchtbaar en stimulerend was. Eigen werk werd zowel in een demonstratie op het
laboratorium als in het proefterrein Hackfort getoond.
H E T

ONDERZOEK

IN

HACKFORT

In het vorig jaarverslag is een overzicht gegeven van d<; strooiselproduktie en
het verdwijnen van het strooisel in muil en mor in de jaren 1956-1961. In 1961
bedroeg de bladval in deze twee typen resp. 350 en 400 g/m 2 , wat in vergelijking
tot de gemiddelden voor deze typen (336 en 364 g/m 2 ) vrij hoog is. Dit strooisel
verdween in de loop van 1962 slechts langzaam. De gemiddeld lage temperatuur
en de betrekkelijk geringe neerslag vanaf mei zijn hierbij waarschijnlijk van invloed
geweest. In september bleek het strooisel in het muil-type nagenoeg verdwenen
te zijn. Het restant was vrijwel gelijk aan de overeenkomstige hoeveelheid vorig
jaar: 80g/m 2 . In de mor had echter weer een vrij aanzienlijke accumulatie plaatsgehad: slechts 270 g/m a verdween, waardoor het strooiselpakket, dat in december
1961 toch al 350 g/m 2 bedroeg, tot 480 g/m 2 toenam.
Fauna
Het koude jaar is niet geschikt geweest voor het vaststellen van een duidelijke
periodiciteit in de activiteit van de strooiselfauna. Slechts bij een tweetal soorten,
Lumbricus rubellus (regenworm) en Monacha incarnata (slak), kon een afneming in
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Larven van Lycorriidae ('rouwmuggen'), belangrijke aantasters
van strooisel.

aantallen van winter naar zomer worden vastgesteld in de muil. In de mor ontbrak
deze daling of was zij veel minder sterk. Ook langs directe weg, door schatting van
de aantasting van uitgelegd elzeblad, werd de aantastingsintensiteit in de loop van
het seizoen in de drie typen vergeleken. Opvallend is de geringe aantastingsintensiteit van december tot maart, die bovendien in de drie typen slechts weinig verschilde. In mei en juli was de aantasting in het muil-type niet alleen ca. 5 X zo hoog als
in winter en voorjaar, maar ook minstens 2 X zo groot als in de twee andere
typen gedurende dezelfde tijd. Op grond van het grote aantal saprofage dieren in
de kalkrijke muil zou men van december tot maart in vergelijking tot de andere
typen een sterkere aantasting verwacht hebben. Het lijkt waarschijnlijk dat de
gemiddeld lage temperatuur van december en maart de activiteit zo laag heeft
gehouden.
In experimenten stelden wij van twee slakkesoorten, Monacha incarnata en Hyalinia nitidula, de consumptie van verschillende soorten strooisel vast en vergeleken
die met de defecatie over dezelfde periode. Het verschil van consumptie en defecatie, de retentie, blijkt bij strooiselsoorten waarvan weinig geconsumeerd wordt
(eik, populier) relatief hoger te liggen dan bij soorten waarvan veel geconsumeerd
wordt (hazelaar, els). Opvallend is dat de retentie in de tweede weekrelatief lageris
dan in de eerste . Bij els en hazelaar is ook de consumptie in de tweede week aanzienlijk geringer. De resultaten lijken er op te wijzen dat met toenemende consumptie minder efficiënt gebruik gemaakt wordt van het opgenomen voedsel.
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Gedroogde voedingsbodems met schimmels. Deze waren afkomstig uit grondmonsters die op 5 cm diepte
genomen werden, en wel (v.l.n.r.) van kalkrijke muil, zure muil en mor.
Microfungi.
Bij het bepalen van de microfungi die in de verschillende t y p e n van Hackfort
v o o r k o m e n , gebruikten wij tot n u toe slechts de , , v e r d u n n i n g s p l a a t " - m e t h o d e ,
waarbij m e n slechts h e t aantal in de b o d e m aanwezige kiemkrachtige s p o r e n telt en
niet de hoeveelheid actief m y c e l i u m . M e t deze m e t h o d e , toegepast m e t kersagar,
k o n d e n wij bijzonder veel soorten isoleren ( 2 0 - 3 0 p e r m o n s t e r ) ; deze m o e t e n voor
h e t m e r e n d e e l n o g g e d e t e r m i n e e r d w o r d e n . V a n een kwantitatieve b e p a l i n g is
hierbij geen sprake, terwijl ook de n i e t - s p o r u l e r e n d e soorten niet geïsoleerd w e r d e n .
P o g i n g e n o m steriele mycelia te isoleren m e t de methode-GAMS, waarbij reepjes
nylon in de g r o n d begroeid raken m e t m y c e l i u m , gaven n o g niet h e t gewenste
resultaat.
H e t aantal getelde gisten bij de maandelijkse m o n s t e r a n a l y s e s is gelijk aan h e t
aantal gistcellen in h e t g r o n d m o n s t e r . Gistcellen zijn in h u n activiteit vergelijkbaar
m e t m y c e l i u m . D e aantallen gisten w o r d e n in tabel 1 b e t r o k k e n o p de hoeveelheid
in de g r o n d aanwezig m y c e l i u m , voornamelijk van Basidiomycetes afkomstig, en
o p de aantallen s p o r e n van s c h i m m e l s die niet tot de Basidiomycetes b e h o r e n .

Tabel 1
Aantal gisten
per g droge stof

kalkmull.
zure muil
mor . .

Aantal gisten
per m mycelium

760
8 x 106
3 x 105

Gistcellen in %
van sporentellingen van alle fungi
0,5
50
30

0,5
200
25-30

Tabel 2
Pénicillium

Trichoderma

0 cm
5 cm
20 cm

Kalkmull Zure muil
5%
9%
7%
2%
3%
1%

Mor
6 %
2 %
0,5%

Kalkmull Zure muil
14%
21%
32%
15%
18%
16%

Mor
21 %
9,5%
3 %
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Al geven de tellingen van sporen geen juist kwantitatief beeld van de schimmelvegetatie, toch kan de relatieve betekenis van bepaalde soorten erdoor tot uitdrukking komen. Zo blijkt uit tabel 2 dat Trichoderma in mor en zure muil het
meest actief is in de bovenste cm, in de kalkmull daarentegen op 5 cm diepte (ontbreken van bladlaag ?);Pénicillium was in de mor op 5-20 cm diepte relatief weinig
actief.
Macrofungi
Van eind september tot begin november maakten wij voor zover mogelijk elke
week een lijst van aanwezige soorten paddestoelen op. In vergelijking met de soortenlijsten van 1957 en 1958 viel het op, dat vertegenwoordigers van de genera
Russuia en Boletus nagenoeg ontbraken. De diverse kleine Mvcewa-soorten konden
niet op naam gebracht worden door het ontbreken van literatuur en deskundigen.
Tegengesteld aan muil en mor groeiden in de zure muil zeer weinig paddestoelen.
Dit is wellicht hieruit te verklaren, dat vanaf juli de hoeveelheid mycelium in de
grond zeer gering was.
Myceliumafbraak
De afbraak van mycelium in de grond volgden we aan schijfjes van champignonstelen (diam. 19 mm, dikte 4 mm), die op 5 cm diepte waren ingebracht. Na
verloop van 5-14 dagen werd de gewichtsvermindering bepaald. Duidelijke verschillen tussen de typen lieten zich niet vaststellen. In het algemeen is slechts te
zeggen dat de afbraak in de zomer langzamer verliep dan in het voorjaar, en in de
herfst nog langzamer was.
De methode van CARTER en LOCKWOOD, waarbij voor de bepaling van het aantal
mycolytische organismen in de bodem een grondoplossing wordt gespoten op het
mycelium van een testschimmel, gaf tot nog toe veel moeilijkheden. Toch zal de
methode verder beproefd worden.
Celluloseaantasting
In de bakken die in 1958 opgesteld werden en waarin bosgronden van het muilen het mor-type aan natte en droge omstandigheden zijn blootgesteld, gingen we de
cellulosevertering na aan de hand van cellofaanplaatjes. Tabel 3 geeft de aantastingsgraad van de plaatjes op 30 november 1962, na 33 weken. In de natte bakken
gaat de vertering in het algemeen sneller dan in de droge bakken.
Tabel 3
Herkomst bosgrond

Bosgrondtype

Hackfort
Hackfort
Middachten
Hackfort
Hackfort
Hackfort
Boersberg

kalkrijke muil
zure muil
zure muil
lichte mor
mor
humusarme mor
lichte mor

x

) 1: geen vertering, 9: volledige vertering
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Vertering x)
natte bak droge bak
8
8
9
7
3
8
7

8
3
6
3
3
4
6

Uitzonderingen zijn mull en de mor uit Hackfort. Bij de kalkrijke mull gaat de
vertering in beide bakken nog snel, in de mor langzaam, d.w.z. identiek aan de
vertering in het vrije veld.
De analyse van de schimmels die aantasting van cellofaan veroorzaken in bosgrond en in de grond van een boomgaard, is voortgezet. Zeer opvallend is het
optreden van een groot aantal Fusaria in de boomgaardgronden en het bijna geheel
ontbreken van deze schimmelgroep in de bosgrond. Uit de boomgaardgronden is
een veel groter aantal cellofaan aantastende schimmels geïsoleerd dan uit de bosgronden.
Tot de zeer snelle aantasters van cellofaan behoren Trichoderma, Cephalosporium,
enkele Penicillia, Staphylotrichum, Alternaria en de reeds eerder genoemde Fusaria.
In reincultuur kunnen de snelst aantastende schimmels de cellofaan bij 28° C,
15° C, 10° C en 5° C respectievelijk in 5, 11,21 en 31 dagen geheel verteren. Voor
het verteren van de cellofaan in de grond van Hackfort is nooit een kortere tijd
dan 10 weken gevonden en hiertoe heeft dan nog de dierlijke vraat sterk bijgedragen. Een oorzaak van dit verschil in snelheid van aantasting in reincultuur
en in de vrije natuur isnog niet gevonden. Hiervoor zijn combinaties van schimmels
en van schimmels en bacteriën op de plaatjes geënt en aan de voedingsbodem zijn
stoffen toegevoegd zoals grondextract, dat niet door warmte maar door filtreren is
gesteriliseerd. Dit onderzoek wordt verder voortgezet.
MILIEUONDERZOEK

De probleemstelling bij het milieuonderzoek week niet af van die in de voorafgaande jaren. Het onderzoek concentreert zich op de volgende punten: 1. welke
oorzaken zijn, naast de waterhuishouding, van belang bij de mor- of muil-vorming;
2. in welke mate en hoe accumuleren en rouleren C en N in de bodem in beide
systemen; 3. welke rol spelen hierbij de verschillende organismen; 4. welke chemische en fysische veranderingen kunnen bij deze processen nagegaan worden.
1. De mening van COULSON C.S. dat mor-vorming geïnduceerd wordt door een
hoog gehalte aan polyfenolen, was aanleiding voor ons om dit onderzoek in Hackfort ter hand te nemen.
In de groene bladeren werd zowel de totale hoeveelheid aan polyfenolen bepaald
als de kwalitatieve samenstelling ervan door middel van papierchromatogrammen.
Ookvan bruin blad uit de vangbakken en van de H-laag uit het mor-type werden
extracten onderzocht op hun samenstelling. Alle of een groot deel ervan bleken
terug te vinden in de extracten van het groene blad. Mogelijk opent dit perspectieven om de rol van de polyfenolen bij de humusvorming te kunnen volgen. De
moeilijkheid bij de bepaling van de aard van de stoffen die zichtbaar worden op de
chromatogrammen, ligt vooral in het ontbreken van voldoende vergelijkingsstoffen van bekende samenstelling.
De tot nu toe verrichte analyses van Hackfortmateriaal geven de indruk dat
kwantitatieve verschillen in looistof en polyfenolen tussen de typen niet optreden.
Wel zijn er verschillen tussen zonneblad en schaduwblad, die echter heel goed
van kwantitatieve en niet van kwalitatieve aard kunnen blijken. Het ziet er niet
naar uit, dat polyfenolen bij de muil- en mor-vorming in Hackfort een rol spelen.
2. Voor wat betreft het onderzoek naar de accumulatiesnelheid van de organische stof in de bosbodem, meenden wij dat de lysimeteropstelling te Castricum
door de wijze van aanleg een goed object zou vormen om dit probleem te be19

naderen. Doordat bij deze lysimeters over vele jaren het drainwater is gemsten
en geanalyseerd op de chemische bestanddelen, zou door combinatie van deze
gegevens met de door ons uit te voeren analyses van opstand en bodem, een goed
inzicht verkregen kunnen worden in de ophoping van C en N in een vrij jong bos,
op „steriele" grond. Dit object leek des te aantrekkelijker daar naast de twee bosbakken ook een bak steeds vrij van begroeiing gehouden was en dus prachtig als
controle kon dienen.
Verscheidene omstandigheden maken het object toch minder ideaal dan het
aanvankelijk leek: de „steriele" grond blijkt grond uit een oud duinbouwland te
zijn, ter bevordering van de groei is bemesting toegepast en door het aanbrengen
van een waterslot werd het waterregime gewijzigd. Toch lijkt het object belangrijke gegevens te kunnen leveren.
Analyses van door ons genomen monsters zijn nog lang niet compleet, zodat
conclusies nog niet te geven zijn. Opmerkelijk is de hoeveelheid N die met het
drainwater uit de kaalgehouden lysimeterbak afvloeit; zij bedraagt i 10 kg N
per jaar/ha. De hoeveelheid N in regenwater wordt voor Nederland geschat op
3-7 kg/ha/jaai.
3. De ultracalorimeter heeft bewezen redelijke resultaten te kunnen leveren
wat betreft het meten en registreren van de warmteproduktie door levende regenwormen. Twee maal is een proef ingezet met in ieder 3 regenwormen (1,7g) in
150g aarde. De warmteproduktie gaf een goed beeld van de activiteit van de dieren;
het opnieuw ingaan van de rusttoestand werd gekenmerkt door een sterke daling
in de warmteproduktie. De gevoeligheid in de registratie bedroeg 1/50 g cal., hetgeen overeenkomt met een verbranding van -U 0,08 mg koolhydraat.
4. Analyses van het Ca-gehalte in eikeblad uit de verschillende typen in Hackfort, uitgevoerd door PROF. VAN RAALTE, bleken bij ons niet te reproduceren. Het
gevolg is geweest dat een aantal Ca-bepalingen kritisch bekeken moesten worden.
De beste methode was die met geconcentreerd H N 0 3 ; zij is echter in ons huidige
laboratorium niet voor een aanzienlijk aantal bepalingen uitvoerbaar.
Het onderzoek naar de chemische scheiding van lignine en huminezuren is nog
steeds niet afgesloten. Tot tweemaal toe heeft een publikatie over dit onderwerp
in concept klaargelegen, maar in beide gevallen moest zij teruggenomen worden
door later te voorschijn komende onvolkomenheden. Toch menen wij dat het
probleem naar een oplossing toegaat.
WORMENONDERZOEK

Regenwormen in cultuurland
Sinds april 1960 hebben wij in de vier grasboomgaarden met uiteenlopende voorgeschiedenis - zij zijn in het vorige jaarverslag onder „Milieufactoren" reeds besproken - bijna maandelijks wormeninventarisaties verricht. Aaneenpassing van de
jaarlijkse gemiddelden van deze periodieke analyses geeft onderstaand een ontwikkeling van de populaties te zien met duidelijk twee tendenzen, t.w. voor de
dun bevolkte hoogstamboomgaard een aanvankelijk geringe, maar daarna aanzienlijk versterkte daling, en voor de drie min of meer dichtbevolkte boomgaarden
een verloop met oplopende gradiënt:
De ontwikkelingsgang in B, C en D duidt op een gunstige invloed van het overwegend vochtige weer in deze driejaar na de langdurige droogte in 1959. De steeds
verdergaande daling in A is mogelijk in verband te brengen met de geregelde toepassing van slangbespuiting bij de ziektebestrijding in deze boomgaard.
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Aantal wormen/m2

A.
B.
C.
D.

Hoogstamboomgaard
Struikaanplanting op ex-hoogstamboomgaard
Struikaanplanting op ex-bouwland
. . . .
Struikaanplanting op ex-weiland

1960

1961

1962

165
172
252
476

148
356
353
637

92
505
507
852

Andere aspecten treden naar voren bij een indeling van de populaties in de
drie ontwikkelingsfasen juveniel, subadult en adult. Bij Lumbricus terrestris overwegen steeds juveniele dieren, gevolgd door subadulte. Het geringe aantal adulten
kan een gevolg zijn van de vaak vrij grote diepte waarop deze dieren voorkomen;
ook voor de subadulten geldt dit in zekere mate. Voor zover waarneembaar, doen
zich bij deze populatie geen grote interne verschuivingen in de opbouw voor bij een
toe- of afnemen van de dichtheid. Dit is wel het geval bij de Allolobophora-soorten.
Hier overheerst sterk de subadulte groep, zodat de populatiedichtheid er nauw
mee correleert. In mindere mate geldt deze correlatie ook voor dejuveniele dieren.
Een negatieve correlatie vertoont de adulte groep, en wel te sterker naarmate de
dichtheid stijgt.
Geheel apart staat het verloop in de hoogstamboomgaard (A). Opvallend is het
geringe aantal jonge dieren, wat wijst op een uitsterven van de populatie. Mogelijk
ondervindt de reproduktie, met name de coconproduktie, hetzij kwantitatief of
kwalitatief, schade van bestrijdingsmiddelen. Onderzoek hiernaarwordt uitgevoerd.
De sterke toeneming van de Allolobophora-populatie in B, C en D, ondanks een
aanzienlijke teruggang van het aantal adulte dieren, is moeilijk te verklaren. T e
denken is aan voedseltekort in de dichtbevolkte objecten, waardoor de ontwikkeling van het clitellum vertraagd of zelfs geheel belemmerd wordt.
Dichtheid en ontwikkeling
Het vermoedelijke verband tussen dichtheid en leeftijdsopbouw gaf aanleiding
tot de volgende proef:
In potten met 350 gram grond en voldoende voedsel werden adulte en subadulte
wormen gekweekt in aantallen van 2, 3, 4 en 5 elk, met drie herhalingen. Door de
geringe vochtigheid van de grond bleek, dat na 10 dagen vooral de adulte dieren
in gewicht achteruit waren gegaan en dat bij al deze dieren het clitellum verdween.
Bij verhoging van de vochtigheid namen alle wormen in gewicht toe. Na ongeveer
itrooisellaag nagenoeg onverteerd
nder met koper bespoten vruchtbomen.

Geen strooisellaag onder
bomen zonder deze bespuiting.

40 dagen hadden van de volwassen dieren alleen die met de dichtheden 4 en 5 alle
hun clitellum terug, terwijl dit bij de dichtheden van 2 en 3 maar voor resp. de
helft en een derde het geval was. Op dit tijdstip waren van de subadulte dieren
van de dichtheden 2, 3, 4 en 5 resp. 0, 10, 25 en 3 3 % volwassen geworden. Een
week later hadden alle volwassen dieren hun clitellum terug, terwijl van de subadulte dieren bij dichtheden 2, 3 en 4 resp. 30, 50 en 100% adult waren geworden.
Coconproduktie en gewichtstoename bij deze proef, die 90-103 dagen duurde,
geven we in tabel 4.
Tabel4
Dichtheid

Aantal cocons per worm
(ingezet als adult)

1,25
1,25

1,67
1,67

4,08
4,08

5,90

Aantal cocons per worm
(ingezet als subadult)

1,50
1,50

0.89
0.89

2,08
2,08

1,40

134
134
153
153

111
111
118
118

8282
8181

63
75

Gewichtstoename in %
uitgangsgewicht (adult)
idem (subadult)

Toename van de dichtheid blijkt de ontwikkelingssnelheid en coconproduktie
te bevorderen, de groei echter te remmen.
Afbraak van organische stof
Eigen onderzoek in voorgaande jaren bevestigde de waarnemingen van anderen
dat er een samenhang bestaat tussen wormenactiviteit en humusvorming van het
muil-type, d.w.z. een zodanige afbraak van organische stof dat er geen scherp afgescheiden laag aan de oppervlakte overblijft. Voorts is bevestigd dat bij een tekort aan wormen de afbraak stagneert, hetgeen tot morvorming leidt.
Om te onderzoeken of op plaatsen met een zeer lage of in het geheel geen wormenstand het inbrengen van wormen de stagnatie in de afbraak van organische
stof doorbreekt, entten wij op verschillende terreinen grote aantallen van de meest
voorkomende wormsoorten.
Dit onderzoek, in het najaar van 1961 begonnen, omvat tot dusver twee proeven
in grasland, resp. in Grijpskerke (Walcheren) en in Nagele (Noordoostpolder). In
beide gevallen zijn geregeld entingen verricht, t.w. in Grijpskerke tot een totaal
van 400 stuks Allolobophora longa, 1830 A. caliginosa, 770 A. chlorotica, 700 A.
rosea en 580 Lumbricus terrestris - alle op telkens dezelfde plek voor iedere soort en in Nagele, op twéé plekken voor iedere soort, 260 en 100 Allobophora longa,
1500 en 1200 A. caliginosa, 300 en 370 Lumbricus terrestris en, op slechts één plek,
470 A. chlorotica.
Na het enejaar sinds het begin van de proef viel althans reeds op één der plekken,
namelijk die in Grijpskerke waar 400 stuks Allolobophora longa waren ingebracht,
een gunstige werking te constateren: een opruiming van de aanvankelijk gemiddeld
1 | cm dikke morlaag was duidelijk merkbaar.
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Wormen en bacterieleven
Het onderzoek naar de invloed van wormen op het aantal bacteriën in een boomgaard in de Noordoostpolder is in het jaarverslag van 1960 besproken. Om het resultaat van deze proeven te kunnen verklaren, waren in het laboratorium potproeven ingezet met wormen (Allolobophora caliginosa en Eisenia foetida) op klei,
met elzeblad als voedsel. Uit tellingen van het aantal bacteriën in wormexcrementen in klei en in blad bleek, dat het aantal in de excrementen hoger was dan in de
klei maar lager dan in het blad. Ook in de gemulchte graslaag in de boomgaard was
het aantal bacteriën hoger dan in de excrementen en hierin weer hoger dan in de
klei, en dit zowel per gram droge stof als per gram organische stof. Dat het aantal
bacteriën in de excrementen in beide gevallen inligt tussen dat van detwee andere
(blad-klei, mulchlaag-klei), is wellicht een gevolg van de menging van deze substanties gedurende de darmpassage.
Als sluitsteen van dit onderzoek is dit jaar nog een proef ingezet met Allolobophora caliginosa in uitgewassen klei. Er bleef in deze klei altijd nog een gering
percentage organische stof over, maar in zodanig fijne menging dat de wormen
hier niets meer aan veranderden. Bij tellingen van de bacteriën werd in de klei en
in de wormexcrementen hetzelfde aantal gevonden. Een vermeerdering van het
aantal bacteriën bij het passeren van de darm van de worm vond dus niet plaats.
Ook is nog nagegaan of Eisenia foetida soms een ander gedrag vertoonde dan de
reeds eerder onderzochte wormen. Eisenia foetida is een worm die in mest en compost leeft en, zoals uit de literatuur blijkt, door de meeste onderzoekers is gebruikt
bij het onderzoek naar het aantal bacteriën in wormexcrementen. Werd deze worm
in potjes met klei gebracht waarop blad lag, dan bleek ook hier weer dat in de excrementen meer bacteriën zaten dan in de klei en minder dan in het blad.
GRONDONTSMETTING EN BIOCIDEN

Invloed op bacteriën
Over het gevolg van ontsmetting met chloorpicrine op het bacterieleven in
kasgronden is reeds in hetjaarverslag 1960 bericht.
Na een bespreking met D R .LOCHHEAD van de methodiek zoals die in Canada
wordt toegepast, hebben wij de proeven in iets gewijzigde vorm herhaald. Het bleek,
dat zijn advies om met kleinere hoeveelheden dan een druppel uit een pipet te
enten, wijzigingen in de uitkomsten gaf, maar de uiteindelijke resultaten hadden
eenzelfde trend.
Een vergelijking van de resultaten in 1960 en 1962 van de spreiding van de verschillende bacteriegroepen in kasgrond enkele maanden vóór met die direct na de
desinfectie met chloorpicrine, toonde in beide jaren een vermindering van het
percentage bacteriën die groeistoffen nodig hebben. In 1960 steeg het percentage
bacteriën die de terregens-factor, en in 1962 dat van de bacteriën die het eenvoudigste medium nodig hebben.
Het onderzoek naar verdere eigenschappen van de geïsoleerde bacteriën is nog
niet beëindigd.
Invloed op bodemfauna
Ondanks geregelde waarnemingen na bespuitingen en vernevelingen in enkele
boomgaarden in Beuningen vonden wij geen dode wormen op de grond. Het betrof hier behandelingen met koperoxychloride, kwik, parathion met zineb, D D T
met zineb, gusathion en acricid.
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Proefbespuitingen met deze middelen leverden ook in de grond vrijwel geen
dode dieren op.
Aangezien in 1961 in Resteren, o.a. met parathion, wel grote aantallen wormen
werden gedood, voerden we een concentratieproef met parathionemulsie uit. Op
proefvakjes van elk 1m 2 werd gespoten met 2 cc, 1cc, 0,5 cc en 0,25 cc van de 2 5 %
emulsie verdund in 0,5 1 water. Ook nu was de sterfte zeer gering, zelfs bij de hoogste concentratie. De gedode wormen waren vrijwel uitsluitend juveniele Lumbricus
terrestris. Van de Allolobophora-sooiten bleken in deze tijd (half mei) reeds tamelijk
veel dieren in rusttoestand opgerold te zijn, hoewel de grond niet bijzonder droog
was. Gelijktijdig uitgevoerde proeven in Beuningen en in Resteren met D N O C
hadden hetzelfde resultaat: enige sterfte bij L. terrestris, geen sterfte bij de Allolobophora-soorten, die in rusttoestand waren.
Deze resultaten te samen met die van het vorig jaar wijzen er sterk op, dat het
effect van gifstoffen op regenwormen in zeer belangrijke mate afhankelijk is van de
activiteit van de dieren.
ZWARTVEENONDERZOEK

Evenals vorig jaar werd vastgesteld, blijkt in composthopen bestaande uit
mengsels van huisvuil en veen, de fauna zich pas na ca. 3 maanden broeien in
noemenswaardige mate te ontwikkelen. Zeer waarschijnlijk houdt dit verband met
de hoge temperatuur in de hopen vóór die tijd. In tegenstelling tot vorigjaar is een
duidelijk verschil tussen huisvuil en mengsels van huisvuil en veen gevonden.
In de laatste waren Gamasiden, Isotomiden en Enchytraeën aanzienlijk talrijker.
Het bevolken van huisvuil, zwartveen, doorgevroren zwartveen en bolster vanuit
compost, tuingrond en lang op de grond bewaarde tuinturf gingen wij na in vlakke
kweekcelletjes van 9 x 4 cm, 1 | mm diep, half gevuld met het te onderzoeken
substraat (huisvuil, zwartveen, doorgevroren zwartveen of bolster) en half gevuld
met het „ent"-substraat. Vanuit compost vestigde zich na ca. twee maanden in
alle substraten een rijke bevolking van Isotoma notabilis, die na 2 à 3maanden sterk
terugliep en zich hierna in gering individuenaamal handhaafde. Het niveau na
7-9 maanden was in de combinatie compost-veen hoger dan in de combinatie
compost-huisvuil. Alleen in doorgevroren zwartveen ontwikkelde zich vanuit
compost nog een geringe populatie van de springstaart Tullbergia.
Uit de tuingrond ontwikkelden zich in alle materialen geringe bevolkingen van
Isotomuris palustris. Het hoogst was deze nog in de combinatie tuingrond-huisvuil, maar na 5 maanden ging de bevolking volledig te gronde.
Uit de tuinturf ontwikkelde zich alleen in de combinaties met doorgevroren
zwartveen een aanzienlijke Tullbergia-populatie; in de drie andere combinaties
bleven de aantallen zeer gering. In de controles met alleen huisvuil, zwartveen,
doorgevroren zwartveen en bolster ontwikkelde zich alleen in die van doorgevroren
zwartveen een vrij aanzienlijke Tullbergia-populatie.
Enchytraeën kwamen alleen in de tuingrond voor. De grootste aantallen vonden
wij ook hier in de combinatie met doorgevroren zwartveen.
Ook in ophopingsproeven met Enchytraeus buchholzi bleek dat deze zich het
best op het mengsel met doorgevroren zwartveen handhaaft, minder op dat met
zwartveen en het minst op dat met bolster.
In allevergelijkbare gevallen blijkt doorgevroren zwartveen betere ontwikkelingsmogelijkheid te bieden voor Tullbergia en voor E. buchholzi, twee zeer eurytope saprofage soorten, dan de andere veenvormen: bolster en niet-doorgevroren zwartveen.
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BOVENGRONDSE LEVENSGEMEENSCHAPPEN
De onderzoekingen, tot dusver in deze afdeling uitgevoerd, kunnen in twee
categorieën worden onderscheiden:
a. die met uitsluitend een populatie-dynamisch karakter,
b. die met daarnaast vooral een landschapsoecologische inslag en die tevens min
of meer direct gericht zijn op oecologische bestrijding van plagen.
Tot categorie a behoort onderzoek inzake de regulatie van de bevolkingsdichtheid (Bupalus-onderzoek van PROF. KLOMP), het verband tussen populatiedichtheid en groei, en de invloed van bemesting als mogelijk middel tegen fytofage
insekten in het bos; deze vormen samen het populatieonderzoek. En tot b behoren
de regulatie door de voedselplant, de rode bosmier en windbeschutting.
Besloten is, het onder a genoemde in het begin van 1963 van de afdeling af te
splitsen, en aan haar toe te voegen het werk van de afdeling Insektenplagen in
houtopstanden, dat grote verwantschap met het onder b genoemde vertoont, alsmede het duinonderzoek.
POPULATIEONDERZOEK

Regulatie bevolkingsdichtheid (Bupalus-onderzoek)
PROF. D R .H. KLOMP'S overzicht van zijn werk luidt als volgt:
„De waarnemingen over de ontwikkeling van de Bupalus-populatie in het proefbos de Plijmen werden in 1962 op de gewone wijze voortgezet.Het eerste deel van
het seizoen was abnormaal koud. Hierdoor werd het uitkomen der poppen ongeveer twee weken vertraagd. Deze vertraging duurde voort tot aan het tweede en
derde larvale stadium. Wij verwachtten dan ook een zeer late afdaling der larven
in de herfst. Dit werd echter niet bevestigd, omdat de groei van de larven in de
latere stadia zeer snel verliep, zodat de top van de afdaling normaal in de tweede
oktober-helft lag. We kregen door het meten van kopkapsels een aanwijzing, dat
een gering deel der dieren in het vierde stadium verpopte.
In het kader van de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen T N O
werkte aan ons onderzoek mee de heer J. L. Guldemond, bosbouwkundig student
te Wageningen. Hij bestudeerde in het bijzonder de invloed van de temperatuur
op het ontpoppen der vlinders en toetste onze methode van dichtheidsmeting in
het veld op haar bruikbaarheid.
Hoewel de koude dus een duidelijke invloed had op het optreden van de verschillende stadia in de jaarcyclus van het insekt, bleken de voortplanting en de
mortaliteit niet noemenswaard af te wijken. De ei-afzetting was normaal evenals de
jeugdmortaliteit der larven. De eiparasitering was echter duidelijk lager dan in
gemiddelde jaren, hetgeen op een inactivering van de eiparasiet kan wijzen.
De dichtheid nam nog weer iets toe. Het aantal afdalende nymfen bedroeg
8,4 per m 2 , tegen 6,2 in het vorige jaar. Het ligt in de bedoeling de routinewaarnemingen in elk geval voort te zetten tot de volgende „crash" van de bevolkingsdichtheid optreedt."
Verband tussen populatiedichtheid en groei
Tot het bestaan van het effect waarop dit gedeelte van het Bupalus-onàerzoek is
gericht, werd aanvankelijk geconcludeerd op grond van resultaten verkregen in
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opeenvolgende jaren. Een proef die in 1961 werd opgezet en tot doel had om onder
natuurlijke omstandigheden de groei van larven te vergelijken in kleine, gelijktijdig levende populaties van verschillende dichtheid, sloten we dit voorjaar af.
De tendens van een afnemende popgrootte bij toenemende rupsdichtheid was
duidelijk significant. Dit versterkt ons in het vertrouwen, dat de onderlinge beïnvloeding, zoals we die in het laboratorium onderzoeken, identiek is aan het verschijnsel in een natuurlijke Bupalus-populatie, waarvan we de oorzaak trachten
te vinden.
In vorige jaren werden duidelijke aanwijzingen verkregen, dat de oorzaak van
de groeiremmende invloed van de larven op elkaar gezocht moet worden in lichamelijke contacten tussen de dieren onderling. Omdat de rupsen in hoofdzaak 's nachts
actief zijn, was het in de eerste plaats nodig dan het gedrag te onderzoeken. Om
daarbij de dieren zo min mogelijk te verstoren, maakten we gebruik van rood licht
(van een smal golflengtetraject rondom 650 n.m.). De waarnemingen zijn vóór de
avondschemering begonnen en de gehele nacht voortgezet. Uit het verschil in
reactie van de rupsen op rood en wit licht concludeerden we, dat de rode verlichting geen verstoring veroorzaakt.
De activiteit vertoonde een vrij constant patroon. Naarmate de schemering vorderde, begonnen de rupsen uit hun rusthouding te „ontwaken". Er volgde een
periode van activiteit(lopen-vreten-lopen), die gemiddeld ongeveer een uur duurde.
Vervolgens trad weer een rustpoos in, die meestal aanzienlijk langer was dan een
uur. Dit herhaalde zich enige malen, zodat er per nacht twee of drie activiteits-

Voor het opvangen van verpoppingsrijpe Bupalus-rupsen, die zich in oktober uit de boomkroon laten vallen, worden plastic trechters gebruikt. De trechters op de achtergrond staan
onder een boomgroep waarin de populatiedichtheid is verhoogd.
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perioden waren. Wekregen deindruk datbijdejonge stadia deactiviteit in mindere mate totdenacht beperkt is dan bij de oudere. Bij ontmoetingen tussen rupsen
traden meestal duidelijke reacties op(derups liet zich snel aaneenkorte draad
van denaald zakken; zijdelingse uitslagen vanhetbovenlichaam). De waarnemingen zijn nogniet voldoende uitgebreid omeruitte kunnen opmaken ofde vreetperioden (bv. quatijdsduur of frequentie) direct door de ontmoetingen worden
veranderd. Aanrakingen door een andere soort (Panolis flammea SCHIFF, en
Diprion pini L.) en meteen penseel hadden dezelfde gedragsreacties tot gevolg.
Naar aanleiding van de laatstgenoemde waarnemingen werd onderzocht of
een kunstmatige verstoring (met een penseel) tijdens deactiviteitsperiode degroeivermindering tot stand kan brengen. Een voorlopige analyse van deresultaten wijst
uit, datditniet het geval is. Hierbij kunnen ook deresultaten van proeven overde
invloed van andere soorten opdegroei van Bupalus worden betrokken. Een samenvatting geeft onderstaande tabel.

Beïnvloeding van
Bupalu s-rvipsen door:
Bupalus piniarius
Ellopia prosapiaria
Panolis
Diprion pini
penseel
penseel

flammea

Vermindering vanhet
popgewicht (Vermindering bijbeïnvloeding door
Bupalus zelf = 100)
100
ca. 100
ca. 25
ca. 25
0
0

Periode van
activiteit
's nachts
's nachts
overdag en 's nachts
overdag en 's nachts
overdag
's nachts

Wanneer deveronderstelling omtrent eendirecte verstoring alsoorzaak van de
groeivermindering juist is, kan zowel de frequentie van de aanrakingen als een
zekere specifiteit daarvan, eenrol hebben gespeeld.
Van enige andere proeven, waarvan de uitkomsten nog niet geheel zijn verwerkt,
zij slechts de opzet vermeld:
1. Omeeninzicht te verkrijgen in de fysiologie vande groeivermindering, bepaalden we van solitair envan samen gekweekte rupsen devraat ende faecesproduktie perstadium, enhetgewicht vanderupsen tijdens de vervellingen.
2. Erwerden enige proeven verricht, inhet laboratorium eninhet veld, om nate
gaan of depopulatiedichtheid vaninvloed isopdefysiologische conditievan
de volgende generatie (vgl. het overzicht van het werk van PROF. K L O M P in

het vorige jaarverslag).
3. De grootte van de „actieradius" van de rupsen van de dennespanner werd
onderzocht. Metdeze gegevens zalgetracht worden eenglobale schatting te
te verkrijgen voor de frequentie van de ontmoetingen bij in het veld voorkomende dichtheden.
REGULATIE DOOR VOEDSELPLANT

De kweekproeven metde rupsen vande plakker (Lymantria dispar L.)ende
ringelrups (Malacosoma neustria L.)opblad van verschillende vindplaatsen envan
verschillende delen vandeboomkroon werden voortgezet. Dit jaar konook weer
met de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.) worden gewerkt.
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Bij de plakker bleken ook dit jaar het gemiddeld popgewicht en het gemiddeld
aantal eieren per Ç het hoogst bij dieren gekweekt op materiaal van de top, het
laagst bij materiaal van de noordzijde van de kroon van eik en van lariks (vergeleken
werden top, zuid en noord). De verschillen waren echter gering. Onder de proefdieren trad geen sterfte op. Bij het gemiddeld popgewicht en het gemiddeld aantal
aantal eieren per Ç van de bastaardsatijnvlinder, gekweekt op eik, werden soortgelijke verschillen gevonden. De verschillen in de mortaliteit van de proefdieren
correleren hiermee niet. De kweken van de ringelrups zijn vrijwel mislukt door het
optreden van een virus. De gegevens moeten nog verder worden uitgewerkt. Die
van de plakker en de bastaardsatijnvlinder zullen hun waarde ontlenen aan onder
meer het feit dat zij in een zomer met extreme weersomstandigheden werden
verkregen.
Steunende op enkele toevallige waarnemingen in voorafgaande jaren, is in het
voorjaar gepoogd de eirupsen van de plakker te voeden met de algenaanslag van
boomstammen. Deze proeven hadden geen positief resultaat.
In de vroege herfst begonnen wij een onderzoek over het mogelijke verschil
tussen het voorjaarsblad en dat van het St. Janslot als voedsel voor dejonge rupsen
van de bastaardsatijnvlinder. Aanleiding hiertoe waren de resultaten, destijds verkregen met de jonge rupsen van de ringelrups: als deze larven laat uit het ei kwamen, groeiden zij op het normaal uitgelopen eikeblad maar zeer weinig, op laat
uitgelopen blad en blad van St. Janslot echter aanzienlijk meer. Bij het onderzoek
van thans wordt verondersteld, dat verschillen naar tijd en plaats in het optreden
van het St. Janslot verschillen in de populatiedichtheid van de bastaardsatijnvlinder

Vraat van de bastaardsatijnvlinder op een eikenlaan in midden-Limburg. De intensiteit
van de aantasting varieert met de plaats in de boomkroon, en van boom tot boom.
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Nesten van de bastaardsatijnvlinder in kaalgevreten eikekroon. Rechts een tak die door
enigerlei, nog onbekende, oorzaak van kaalvraat verschoond is gebleven.

tot gevolg kunnen hebben. Dat zulke verschillen in het optreden van het St. Janslot
inderdaad bestaan, was reeds gebleken uit de fenologische waarnemingen die wij
regelmatig op het eikenproefveldje in de tuin van het laboratorium verrichten.
Er zijn daar zelfs eikjes die dit jaar in het geheel geen St. Janslot hebben gevormd.
Ook uit oriënterende waarnemingen in het veld kwamen dergelijke verschillen
naar voren.
Met deze kweekproeven op St. Janslot en voorjaarsblad verkregen we alvast
enige aanwijzingen voor de juiste kweekwijze van de jonge larven. Van enkele
proeven met ingehoesde jonge rupsen zullen de resultaten eerst volgend voorjaar
bekend kunnen zijn.
Veel aandacht werd besteed aan het optreden van de bastaardsatijnvlinder en de
plakker op de eiken buiten. Een groot aantal laanbeplantingen is daartoe geïnventariseerd. De bastaardsatijnvlinder bleek in het zuiden des lands wederom,
zij het plaatselijk, plaagsgewijs op te treden. Het laat zich aanzien dat deze plagen
het volgend jaar, mogelijk met enige verplaatsing, zullen voortduren.
Bij de plakker was het veldonderzoek er in de eerste plaats op gericht, uit te
maken waar de soort zich in stand houdt wanneer zij weinig talrijk is. Beoordeeld
naar het aantal eilegsels op de stammen, komt deze soort op verschillende plaatsen
in het land, niet alleen bezuiden de grote rivieren, in geringe concentraties voor.
Op enkele bomen werden bovendien opvallend meer legsels gevonden dan op
andere. Gepoogd wordt, uit te maken of, en zoja waarin, deze bomen en vindplaatsen verschillen van de andere. De meeste vindplaatsen zijn vrijstaande laanbeplantingen, dus wegbeplantingen in een overigens onbeschut en eenzijdig land29

schap. Ook de ons reeds lang bekende vindplaats van de bastaardsatijnvlinder en
de ringelrups bij Alverna (ook de plakker is hier een enkele maal gevonden) is
zo'n vrijstaande wegbeplanting. De dit jaar ontdekte vindplaats van de plakker
in Hierden is geen vrijstaande wegbeplanting. De ligging aan de noord-Veluwe,
d.w.z. dicht bij het randmeer van de Veluwe, doet echter vermoeden dat deze
vindplaats een sterke ventilatie gemeen heeft met de andere.
INVLOED VAN BEMESTING OP BOSBESCHADIGERS

In het kader van het onderzoek naar de invloed van bemesting op de insektenpopulatie in de boomkronen werden in het voorjaar op de proefveldjes tellingen
uitgevoerd van de cocons van Diprion pini. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Bemesting

NPK
N
NK
NP
P
PK
K
O

Aantal gezonde cocons
op 1,5 m 2

Veld 1 Veld 2 Gemiddeld
4
3
3,5
4,0
3
5
2
4
3,0
1
2,5
4
4
4
4,0
13
14
13,5
3
10
6,5
12
8
10,0

Aantal gesloten cocons met
verrotte of verdroogde inhoud op 1,5 m 2
Veld 1

Veld 2

3
0
4
9
5
7
6
8

3
8
2
5
5
5
6
6

Gemiddeld
3,0
4,0
3,0
7,0
5,0
6,0
6,0
7,0

Een variantieanalyse van het aantal gezonde coconsliet zien dat de invloed van de
stikstof, in tegenstelling tot de effecten van fosfor en kali, duidelijk significant is.
In de veldjes met stikstofbemesting was het aantal gemiddeld 2,2 per m 2 , in de
veldjes zonder N 5,7 per m 2 . Bij de dode cocons werden geen significante verschillen gevonden.
Uit de resultaten van de bladanalyse is gebleken, dat vooral de grootte van de
naalden en hun stikstofgehalte duidelijk door de bemesting waren toegenomen.
In zomer en najaar zijn de waarnemingen te Oldebroek op dezelfde wijze voortgezet. De uitkomsten zijn nog niet bekend.
D E RODE BOSMIER

a. Adoptie van koninginnen
In hetjaarverslag over 1961 is reeds vermeld dat twee studenten waren begonnen
met het beproeven van een elders op grote schaal toegepaste methode om koninginnen te laten adopteren door kolonies van Formica polyctena FOERST. Bij deze
methode werden de ÇÇ gedurende drie dagen in een glazen vat met aanvankelijk
weinig, daarna steeds toenemende aantallen werksters van het desbetreffende nest
tezamen gebracht, waardoor zij aanvaardbaar zouden worden.
De reeks proeven is dit voorjaar afgesloten. In drie daarvan had de behandeling
de zojuist vermelde duur van drie dagen. Slechts in één dezer proeven werden de
30

ÇÇ enigermate aanvaardbaar; ruim 10% van het aantal behandelde $$ werd geadopteerd, de andere kwamen om.
In drie andere proeven was de behandelingsduur verlengd tot 12 dagen. Ook
hier vond slechts in ééngeval adoptie plaats, ditmaal vanruim 56% vanhet aantal
behandelde $$.
In eenderde serie vandrie proeven was debehandelingsduur eveneens 12dagen,
maar de ÇÇ werden vervolgens met de werksters waarmee zij gedurende die tijd
tezamen waren geweest, in een kuil op enige afstand van het nest losgelaten. De
kuil was met takken en plaggen bedekt endegrond tussen kuilennest was zodanig
met gaas bedekt dat er geen vogels bij de mieren konden komen. Bij deze proef
bestond demogelijkheid, datdeÇÇzich pasnaar hetnest zouden begeven, of door
de werksters daarheen gebracht worden, wanneer zij volledig aanvaardbaar waren.
Ook in deze serie vond slechts in één van de proeven adoptie plaats, en welvan
ruim 10%van de behandelde ÇÇ.
Het is nog niet duidelijk door welke factoren in bepaalde gevallen de ÇÇwel
aanvaardbaar worden en in andere niet. Zolang wij deze factoren niet kennen en
wij dus niet weten hoezij in gunstige zin kunnen worden beïnvloed, lijkt demethode weinig betrouwbaar. Zij biedt voorlopig zeker geen voordelen boven de
door ons reeds gebruikte methoden.
b.

Verwantschapsonder zoek
In vorige verslagen is sprake geweest van Formica rufa m. en F. rufa p., twee
vormen van de soort F. rufa L. 1761die morfologisch (nog ?) niet van elkaar te
onderscheiden zijn, maar diebiologisch verschillen vertonen welke er voor pleiten
ze als aparte soorten te beschouwen. Ditjaar is gebleken dat ££ van de ene soort
in gevangenschap kunnen paren met ÇÇ van de andere, en omgekeerd. Daarbij
vindt inderdaad overdracht van sperma plaats. Ditzouweer wijzen opeen nauwe
verwantschap, ware het niet dat andere, morfologisch duidelijk verschillende
soorten van deze zg. rufa-groep óók in gevangenschap kunnen paren. Dit isbekend uit de literatuur, en werd door onsookbij F. polyctena en F. rufa p. waargenomen. Enige ÇÇ die door £<$van andere soorten zijn bevrucht, houden wij
thans in hetlaboratorium voor bestudering vanhun nakomelingschap.
BESCHUTTINGSONDERZOEK

Het onderzoek van de heer SYED RIAZ HUSSAIN SHAH naar het effect van be-

schutting op de groei en de produktie van bonen en mais konworden afgesloten.
Voor dit onderzoek zijn aan deze gewassen groei- en opbrengstmetingen gedaan
in en buiten de beschutting, zowel in het veld als in de windtunnel. Steeds werd
in de beschutting een meeropbrengst gevonden. Verdamping en temperatuur
bleken ook hier als de voornaamste veroorzakers van de meeropbrengst. In de
windtunnel zijn modellen van windschermen van verschillende vorm beproefd,
ten einde na te gaan welke typen onder bepaalde omstandigheden het meest in
aanmerking komen.
Naar in herinnering worde gebracht, heeft vroeger onderzoek van het Itbon
uitgewezen datin Zeeland debeschutting bijappels en peren eensterke verhoging
van de opbrengst veroorzaakt. Opzandgrond in noord-Limburg isbij landbouwgewassen in de beschutting eveneens een zekere meeropbrengst gevonden (zie
Meded. nr. 43/1959). Uit al hetonderzoek vanhet Itbon op dit gebied blijkt dus
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een meeropbrengst in de beschutting. Hieruit moet worden geconcludeerd dat
dit verschijnsel wellicht algemener is dan de praktijk tot nu toe voor mogelijk
heeft gehouden.
ONDERZOEK VOOR RECREATIE IN DE NATUUR

Met het onderzoek ten behoeve van de Adviescommissie Noordhollandse Duinen
zijn belangrijke vorderingen gemaakt. De vegetatiekaart, waaraan het Laboratorium
voor Plantensystematiek en -géographie van de Landbouwhogeschool werkte,
kwam ditjaar gereed. Gedurende de gehele zomer zijn sociologische waarnemingen
gedaan naar herkomst, gedragingen en voorkeur van de bezoekers. Voorts kwam
er tekening in het onderzoek betreffende het beheer van het wild en de overige
fauna, en in dat naar de historie van het betrokken gebied. Op grond van deze
gegevens hopen wij in het komende jaar een eerste ontwerprapport te kunnen samenstellen. Dit ontwerp zal ons moeten leren op welke gebieden nog nader onderzoek dient te worden verricht.

WILDSCHADE EN BEHEER VAN DE WILDSTAND
ALGEMEEN

De vraag die het gehele onderzoek beheerst, is die van de toelaatbare dichtheid.
Wanneer ons de dichtheid bekend is, moet worden nagegaan of zij economisch
en biologisch toelaatbaar is. Voor de eerste factor geldt de omvang van de schade
aan cultuurgewassen als norm, voor de tweede de fysieke conditie van de dieren en
in samenhang hiermee het optreden van besmettelijke ziekten en de reproduktie.
Hoewel concrete gegevens nog in vele gevallen ontbreken, mogen we veronderstellen dat, althans in typisch cultuurland, de biologisch aanvaardbare dichtheid
bij de meeste wildsoortenopeenhoger niveau ligt dan de economisch aanvaardbare.
Het onderzoek was er op gericht om ons inzicht in deze problemen te verdiepen,
en de verstrekte adviezen waren op de tot nu toe verworven kennis gegrond. Het
spreekt vanzelf dat het zowel voor het verkrijgen van beter inzicht als voor het
geven van adviezen nodig is om de wilddichtheid te kunnen bepalen. De onderzoekingen ten behoeve van een methodiek voor bepaalde tellingen vormen dan ook
een belangrijk onderdeel van het werk.
De stand van het onderzoek maakte een andere verdeling van de werkzaamheden
onder de onderzoekers gewenst. Het hoofd van de afdeling nam de voorlichting ter
hand en behield het onderzoek over edelherten. De heer VAN HAAFTEN: zoogdieren
met uitzondering van het edelhert, wildziekten en afweermiddelen. De heer
DOUDE VAN TROOSTWIJK: vogels.
EDELHERT

Roedels
Voor het bepalen van de dichtheid is van veel belang de waarneming geweest
dat het individueel moeilijk herkenbare kaalwild (hinden, smaldieren en kalveren)
in zeer stabiele roedels leeft. Met de mannelijke dieren staat het anders. Hun
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roedels zijn weinig stabiel, maar aan hun geweien zijn ze dikwijls individueel te
herkennen.
Bestudering van de samenstelling van de kaalwildroedels leverde ons weer veel
gegevens op over de leeftijdsopbouw van de roodwildpopulatie en over de reproduktie. Dit deel van het onderzoek kan althans voorlopig worden afgesloten. Van
de resultaten zij hier terloops iets medegedeeld. De vrouwelijke jeugd gedraagt
zich langer afhankelijk dan de mannelijke. In hun geestelijke onvolwassenheid
blijven deze dieren de leiding van de moeder volgen tot in hun vierde levensjaar.
Zij kunnen dan zelf reeds nakomelingen hebben. Hun lichamelijke volwassenheid,
die kan worden bepaald aan de ontwikkeling van het skelet, bereiken zij blijkens
de onderzoekingen van BUBENIK (Tjechoslowakije) eveneens tegen het einde van
het vierde levensjaar. Daarna neemt het gewicht van het skelet niet meer toe.
Een publikatie over dit onderwerp zonden wij aan de redactie van Lutra.
Draagvermogen
De aanvaardbare dichtheid wordt onder meer geconditioneerd door het draagvermogen van de vegetatie. Het economisch en ook het biologisch toelaatbare
aantal herten is afhankelijk van de vegetatie en dus van het terreintype. Een vast
aantal herten per hectare kan dan ook niet worden opgegeven. Omdat heide het
hele jaar door voor de Nederlandse herten een belangrijke voedselplant is, hebben
wij de beschadiging ervan door het heidehaantje (Lochmea suturalis) nauwlettend
gevolgd. Grote uitgestrektheden zijn in de zomers van 1961 en 1962 ten gevolge
van de Lochmea-aantast'mg afgestorven, zodat in de komende jaren een grotere
schade aan de bossen dreigt. Zij is slechts te voorkomen door tijdig maatregelen
te treffen om het verlies aan voedsel te compenseren, hetzij door een tijdelijke vermindering van de stand, hetzij door uitbreiding van voederakkers. Zowel aan het
eerste als aan het tweede wordt aandacht geschonken.
In samenwerking met IR. R. DUYVENDAK van het Instituut voor rassenonderzoek van landbouwgewassen ontwierpen we plannen voor het aanleggen van proefvelden met diverse grassoorten en andere landbouwgewassen, waaronder ook enige
die hun vegetatieoptimum in het winterhalfjaar hebben. Het doel van deze proeven
is om na te gaan, ten eerste of het roodwild deze soorten eet, ten tweede de optimale grootte van de wildakkers. Om economische redenen mogen deze akkers
niet meer voedsel opleveren dan het roodwild kan verwerken. Evenals andere wildsoorten hebben edelherten voorkeur voor voedsel met een laag ligninegehalte, dus
jong en mals. Vele wildakkers beantwoorden niet aan hun doel omdat ze of te groot
zijn of omdat het roodwild de voedingsgewassen versmaadt die men er op teelt.
Met het voorgenomen onderzoek, dat wellicht enkele jaren zal vergen, hopen
wij een bijdrage te kunnen leveren tot de oplossing van het schadeprobleem.
Verminderingsafschot
De in het Huis der Provincie te Arnhem gehouden tentoonstelling van de geweien der in 1961/62 geschoten herten gaf een duidelijke stijging van de gemiddelde
kwaliteit te zien ten opzichte van het jaar tevoren. Het aanspreken zal moeilijker
worden naarmate de selectie strenger moet worden voortgezet. Het is zelfs waarschijnlijk dat binnen enige jaren de jagers niet meer uitsluitend selectief hebben af
te schieten, maar tot een verminderingsafschot moeten overgaan, ongeacht de
kwaliteit. De stand moet nu eenmaal ieder jaar weer tot een aanvaardbaar peil
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Tweede geweiententoonstelling. Op de wand rechts: valwild. Links een deel van het juiste
afschot op de zuidoost-Veluwe; onder: eerstejaarsspitsers, boven: geweien uit de leeftijd
van 3 tot 8 jaar,

worden teruggebracht. Om de jagers in deze moeilijke situatie te kunnen voorlichten, stelden we een boekje samen dat richtlijnen bevat voor het bepalen van de
kwaliteit van een hert. Binnenkort laten we dit volgen door een uitgave met als
onderwerp de leeftijdsbepaling door middel van de ontwikkeling en de slijtage van
het gebit.
Schilschade
Het in het vorige verslag besproken onderzoek naar het economische nadeel van
schilschade die edelherten toebrengen aan groveden, is afgesloten. Het rapport
erover is door omstandigheden nog niet gereed gekomen.
REEWILD

Door inventarisatie van het reewild in verschillende terreinen komen wij niet
alleen het aantal per oppervlakte te weten, maar krijgen wij tevens een indruk van
de toelaatbare dichtheid, zowel biologisch als economisch. Evenmin als voor de
herten is het voor het reewild mogelijk een algemene norm voor de dichtheid vast
te stellen, daar van terrein tot terrein de omstandigheden verschillend zijn. Aangezien het verspreidingsgebied van de reeën veel groter is dan dat van de herten
en het ondoenlijk is om voor elk gebied steeds op de hoogte te blijven van veranderingen in de dichtheid, zal inventarisatie een blijvend programmapunt vormen.
Als eventueel middel hiertoe besteden wij aan de hand van een groot aantal verzamelde reeënlopers veel aandacht aan de prentenmethode. Door meting van de
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schalen hopen wij tot een in het veld bruikbare en in getallen uit te drukken
„prenten-opname" te komen.
Om een inzicht te krijgen in de voedselkeus van het reewild, deden we maagonderzoek. Over de ongeveer 300 verwerkte maaginhouden is een publikatie in
voorbereiding. Een onderzoek naar voedselkeus in verschillende biotopen met een
hieraan gekoppeld onderzoek naar kwaliteit is er als een voortzetting van te beschouwen. Het voedselonderzoek is sterk begunstigend voor het geven van advies.
Wel dient ieder geval afzonderlijk te worden bezien, daar biotoop en wilddichtheid
beslissende factoren zijn voor grootte, ligging en beplanting van eventuele voederakkers.
Dit jaar had het reewild op Ameland voor het eerst onze aandacht. Zowel de
herkomst van dit reewild als de ontwikkeling ervan op een eiland met een zeer
bijzonder biotoop maakt de bestudering van deze praktisch geïsoleerde populatie
bijzonder aantrekkelijk. Inventarisatie geschiedt in de winter van 1962—'63.
In het najaar kwam een candidaat in de biologie bij ons werken voor het nagaan
en zo mogelijk beschrijven van het gedrag van reewild. Helaas is de tijd van het
jaar zeer ongunstig voor deze bestudering.
De vereniging Het Reewild stelde in samenwerking met ons een enquête op
naar doodsoorzaken bij reewild, die aan de leden werd toegezonden. Een groot
aantal formulieren kwam bij ons binnen. De daarin vervatte gegevens verwerken
we tot een publikatie in De Nederlandse Jager.
ZEEHONDEN

Voor de tellingen om op de hoogte te blijven van de grootte van de stand maakten
wij ook ditjaar gebruik van een sportvliegtuig. De daarbij gedane tellingen worden
naderhand gecontroleerd door middel van de luchtfoto's die van de verschillende
groepen zijn genomen.
In het Waddengebied telden we in februari 450 robben, injuni (vóór het werpen)
slechts 300. Dit was te wijten aan de harde westenwind, waardoor de vloed te
snel opkwam. De telling van eind augustus, in de paartijd, leverde ruim 1100
exemplaren op, wat op een kleine toeneming wees (1000 in 1961,zelfde tijd). In het
Deltagebied telden we in februari slechts enkele dieren, in juni 150, in september
(de paartijd valt hier ca. 2\ week later dan in het Waddengebied) 350. Dit aantal
was hetzelfde als hetjaar tevoren, zodat tot een ongeveer gelijk gebleven stand mag
worden geconcludeerd.
Daar het wenselijk is behalve de grootte van de stand te kennen ook meer te
weten over de opbouw van de populatie, werken we aan een methode om deze
na te gaan.
Het aantal zieke of dood gevonden zeehonden was dit jaar kleiner dan in het
vorige. Wel werden hier en daar langs de kust veel jonge dieren gevonden die door
het stormachtige weer de moederdieren waren kwijtgeraakt. Helaas konden de
meeste van deze nog heel jonge robjes niet in leven worden gehouden.
Ditjaar werden nog slechts bij enkele exemplaren dezelfde borst- en buikwonden
geconstateerd die wij verleden jaar bij meer zeehonden aantroffen. De oorzaak
van deze wonden is ondanks intensieve bestudering nog niet achterhaald.
In het afgelopen seizoen vingen en merkten wij zes jonge robben en één overjarige. Een nog gevangen diertje van slechts 1 à 2 dagen oud, dat moederloos en
huilend rondzwierf, zonden we naar het Texels Museum voor verdere verzorging.
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Zeehonden op zandplaat bij het Brabantse Vaarwater
tussen Zierikzee en Wemeldinge.

Dat wij dit jaar zo'n gering aantal konden vangen, was het gevolg van het sleehte
weer. Bij harde westelijke en noordwestelijke wind komen er bij eb geen of weinig
zandbanken boven water. Gesteld al dat de zeehonden ze kunnen gebruiken, dan
liggen zij zo dicht aan het water of zelfs half erin, dat vangen beslist onmogelijk is.
Van de gemerkte dieren is er tot dusverre één teruggemeld. Het was op 1 november
gemerkt bij Cocksdorp (Texel) en werd op 15 december dood aangetroffen op het
strand tussen Camperduin en Petten.
Drie maal zagen we dit jaar een grijze zeehond (Ilalichoerus grypus), waarvan
één zelfs in het binnenland. De eerste op 20 juli op enkele kilometers ten zuiden
van Vlieland; het was een overjarige temidden van vier overjarige gewone zeehonden (Phoca vitulina). De tweede was een nog niet geheel \olgroeid exemplaar,
dat op 30 juli in de haven van Blokzijl gevangen was; het is overgebracht naar
Burgers Dierenpark te Arnhem. Tenslotte, op een der tochten per sportvliegtuig
bemerkten we een mannelijke grijze zeehond op een bank bij de Vliehors. Dit dier
was evenals het vorige nog niet geheel volgroeid, dus vermoedelijk 3 à 4 jaar oud.
GOUDPLEVIEREN

Het ringonderzoek met goudplevieren is voorlopig stopgezet. De ruim 6000
vogels die in de loop der jaren werden geringd, leverden tussen de 300 en 400
terugmeldingen op. Deze zijn thans in bewerking. Wij mogen verwachten, dat dit
materiaal groot genoeg is om althans een globale indruk te verkrijgen van de trekbewegingen, de ligging van de broed- en van de overwinteringsgebieden.
Ook het verzamelen van de vangstcijfers is thans beëindigd. Met een bewerking
ervan wordt spoedig begonnen.
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WATERWILD

Wilde eenden
De gegevens uit het ringonderzoek met wilde eenden, die reeds verleden jaar op
hollerithkaarten waren gebracht, kwamen in de loop van dit jaar ter beschikking.
Enkele onvolkomenheden in de bewerking geven aanleiding om de resultaten als
nog niet geheel betrouwbaar te beschouwen. Het Vogeltrekstation, dat de bewerking voor ons uitvoerde, zal ook de gevraagde correctie op zich nemen.
Staatsbosbeheer stelde op het terrein van de eendenkooi te Haarsteeg een werkruimte tot onze beschikking. Nu het ringonderzoek met de wilde eend in verband
met overbelasting van het Vogeltrekstation moest worden stilgelegd, kunnen andere
oecologische onderzoekingen worden gedaan aan eendesoorten, zoals gewichtsbepalingen, bestudering van de ruitoestand, opmeting van vleugellengte, e.d.
Na een korte periode van experimenteren hopen wij de kooikers in overheidsdienst
richtlijnen te kunnen geven voor routinewerkzaamheden die belangrijke oecologische gegevens opleveren.
De wervingspogingen voor medewerkers aan de periodieke waterwildtellingen
zijn succesvol geweest. Velen hebben zich gemeld voor waarneming. Door geregelde
mededelingen in „Het Vogeljaar" hopen wij de belangstelling van deze groep gaande te kunnen houden.
Brandganzen
In het vorige verslag merkten we op, dat de wereldpopulatie van brandganzen
vermoedelijk in twee groepen uiteenvalt, namelijk de broedvogels van het vasteland en van Groenland en Spitsbergen. Die van de eerste groep zouden hoofdzakelijk overwinteren in Nederland, die van de tweede uitsluitend op de Britse
eilanden. Inmiddels is het echter iets minder zeker geworden, of de verspreiding
wel zo scherp gefixeerd is. Van een punt in het westen van Noorwegen, dus tussen
de twee vliegroutes in, kwam namelijk in november van dit jaar de terugmelding
van een brandgans die in Friesland was geringd. In het nog steeds kleine aantal
terugmeldingen is voorlopig ieder gegeven van belang. Afgewacht moet worden of
het feit op zichzelf blijft staan of door meer wordt gevolgd.
HOUTDUIVEN

Deze vogels staan bekend als zeer schadelijk voor onze land- en tuinbouw.
Volgens mededelingen van belanghebbenden zou de schade van jaar tot jaar toenemen. Een onderzoek om deze plaag te beteugelen werd dan ook urgent geacht
en door ons Instituut in 1960 ter hand genomen. Bezien we het resultaat van ruim
twee jaar onderzoek, dan mogen we niet ontevreden zijn.
Over de werkelijke grootte van de schade stonden ons weinig gegevens ten dienste, zodat allereerst een onderzoek hiernaar is ingesteld. Neemt inderdaad de
schade toe, dan zou dit zowel het gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van meer
Bevroren plas van de eendenkooi te Haarsteeg
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duiven in ons land als van een wijziging in de landbouwmethoden of in de verbouw van meer kwetsbare gewassen. In ieder geval echter is het gewenst de bevolking te reduceren. Hiertoe moeten wij weten welke factoren invloed uitoefenen
op reproduktie en sterfte en in hoeverre immigratie de bevolkingsdichtheid verhoogt. Zijn er wellicht factoren weggevallen die vroeger een belangrijke sterfte
veroorzaakten ? Indien het niet mogelijk mocht blijken om de omstandigheden
zodanig te wijzigen dat geen merkbare schade aan de cultuurgewassen wordt toegebracht, wat kan dan van de jacht worden verwacht of op welke wijze kunnen de
duiven van deze gewassen worden afgehouden ?
Het zijn hoofdzakelijk drie aspecten die dit jaar in het onderzoek zijn betrokken:
1. het populatie-dynamische: waardoor neemt de duivenbevolking toe en hoe is
het mogelijk haar te doen afnemen ?
2. de schade: hoe groot is zij ?, onder welke omstandigheden neemt zij toe of af?,
is zij tegenwoordig groter dan vroeger?
3. bescherming: hoe beschermen we de gewassen?
Bij het populatie-dynamische aspect besteedden wij aandacht aan de vraag of het
georganiseerde afschot sinds 1954 invloed op de populatie uitoefent. Daartoe werden onder meer de ringgegevens bestudeerd. Leeftijdsopbouw, sterftekans en
levensverwachting blijken door de verhoogde jachtdruk nauwelijks te zijn gewijzigd. Alleen de mortaliteit onder de eerstejaarsvogels gaf een verhoging van 10%
te zien. Door sectie op 200 geschoten duiven kon de geslachtsverhouding worden
bestudeerd. Deze bleek 1 : 1 te zijn, zoals bij een monogame vogelsoort als deze
ook mocht worden verwacht. Door het late voorjaar en de slechte zomer was het
moeilijk om het broedseizoen te bestuderen. Wel liet zich vaststellen, dat de top
van het seizoen veel later viel dan in 1961 en dat er in vergelijking met dat jaar in
juli zeer weinig jonge houtduiven waren.
De mogelijkheid van een opvulling van het vacuum dat door afschot ontstaat,
bestudeerden we eveneens uit de ringgegevens, met name de Scandinavische en
de Oosteuropese. Het bleek dat de vliegroute van deze vogels niet over, maar wel
dicht langs ons land loopt. De oorsprong van de door velen opgemerkte zuidwest
gerichte trek over ons land is nog niet vastgesteld. Evenmin is de vraag te beantwoorden of zij zich blijvend in ons land vestigen. Wel is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen goede mastjaren (rijke oogst aan eikels en beukenootjes) en het
afschot in het volgende seizoen. Of een gunstige voedselpositie de mortaliteit van
de inheemse vogels omlaag brengt of de immigratie verhoogt, dan wel beide, kon
nog niet worden uitgemaakt.
De voedselkeus van de houtduif zullen wij bestuderen door middel van kropanalyses. Circa 1400 kroppen zijn hiertoe reeds verzameld.
De in het vorige jaarverslag aangekondigde enquête over de schade werd in
samenwerking met de heer J. W. KOENDERS van de Directie Faunabeheer gehouden
in de vorm van vraaggesprekken met ambtenaren van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en van de Plantenziektenkundige Dienst. De op deze manier bijeengebrachte gegevens werden aangevuld met veldwaarnemingen aan aangetaste
percelen. Groene erwten hebben zo ernstig te lijden, dat de conservenindustrie
zich grote zorgen maakt. Zoals bekend, worden deze erwten voornamelijk in het
westen des lands geteeld. Het lag daarom voor de hand, te veronderstellen dat
verwilderde postduiven uit de Randstad Holland ook een aandeel in de schade
zouden hebben. Inderdaad is de schade van de zijde van deze duiven niet onaanzienlijk, maar de houtduif is toch wel de voornaamste schadebezorger. De grotere
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plaatsen blijken ook grote reservoirs van houtduiven te zijn. Het is nu duidelijk
hoe de schade gedurende het groeiseizoen van de erwt verloopt en welke factoren
hierop van invloed zijn. Ook de grondbewerking speelt een rol, remmend dan wel
bevorderend. Behalve erwten beschadigen de duiven ook andere peulvruchten,
koolsoorten, granen, klaver, vlas, enz.
Van groot nut was een bezoek onzerzijds aan Engeland, omdat het onderzoek
daar eerder is begonnen en op grotere schaal wordt uitgevoerd. De verwachting dat
een nader contact met de houtduivenonderzoeker D R . R. K. MURTON in een aanzienlijke werkbesparing zou resulteren, werd niet beschaamd. Onder meer kunnen
wij voor het vangen van duiven met behulp van verdovende middelen voortaan
steunen op de daar ontwikkelde techniek.
Een contactgroep is opgericht waarin deskundigen uit de conservenindustrie,
de studiecommissie voor peulvruchten, de Directie Faunabeheer en het Itbon
zullen samenwerken aan de oplossing van het schadeprobleem, voornamelijk met
betrekking tot de peulvruchten.
RADIOACTIEVE BESMETTING

Het onderzoek naar de besmetting door radioactieve afvalstoffen, verricht in
samenwerking met het Ital, droeg in 1961 een oriënterend karakter. Vermoed werd
dat de brandgans de meest besmette soort zou zijn, omdat die zijn broedgebied
heeft op en nabij Nova Zembla.
In.het lopende jaar bleek het echter, dat niet deze maar de kolgans de grootste
hoeveelheden radioactief strontium (Sr 90) bij zich droeg. Hoewel de oorzaak
van dit verschil nog niet geheel duidelijk is, werd besloten het onderzoek op laatstgenoemde soort te concentreren, en wel op eerstejaarsvogels omdat deze wat meer
voedsel schijnen op te nemen dan volwassen dieren en zich daardoor ook in wat
hogere mate besmetten. De gemiddelde hoeveelheid Sr 90 die in de beenderen
van deze vogels werd aangetroffen, was weliswaar heel gering, maar toch van voldoende betekenis om het onderzoek voort te zetten. Het ditjaar herhalen van proefexplosies in de dampkring noopt daar trouwens wel toe.
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Haas met oormerk.

AFWEERMIDDELEN

De proeven met roofdiermest als afweermiddel tegen herten, reeën, zwijnen,
hazen en konijnen verliepen merendeels zeer gunstig. Een publikatie hierover
kwam gereed.
Nagegaan zal worden of synthetische bereiding uit de mest van de afwerende
stof (of stoffen) mogelijk is. Wij zouden dan misschien de beschikking krijgen over
een verspuitbare stof waarmee men snel en zonder veel moeite te werk kan gaan.
Verder is een pas in de handel gebracht afweermiddel tegen haze- en konijnevraat beproefd, evenals een nog niet in de handel gebracht preparaat dat tegen
wildvraat in het algemeen zou moeten beschermen. Beide middelen voldeden
onder bepaalde omstandigheden goed.
D E NIEUWE POLDERS

Vooral Oost-Flevoland trok dit jaar onze aandacht. Hazentellingen, in samenwerking met het jachttoezicht gehouden, gaven zodanige cijfers te zien dat de
directie kon overgaan tot het voor de jacht verpachten van enige nieuwe percelen,
die iets minder ver van het centrum van de polder zijn gelegen.
Op 18januari vingen en merkten wij 15 hazen in een der percelen van de Noordoostpolder. Terugmeldingen kwamen nog niet binnen.
Hoewel dit jaar door de vele regen over het algemeen geen bijzonder goede omstandigheden bood voor de aanwas van het wild, nam in Oost-Flevoland de fazantenstand geweldig toe.
De proeven met roofdiermest tegen schade door hazen en reeën slaagden alle
voor 100%.
In het Schokkerbos (Noordoostpolder) werd deze zomer een 1-jarige reebok
omgelegd met een uitzonderlijk mooi gewei. Een zeldzaamheid op die leeftijd!
WILDZIEKTEN

Dit jaar zijn ruim 190 secties op gestorven wild verricht. Wederom mochten wij
hierbij samenwerken met de heer P. ZWART, dierenarts aan het Instituut voor
tropische en protozoaire ziekten van de rijksuniversiteit te Utrecht. Als bijzonderheden zijn te vermelden:
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Ree met flexibel bastgewei ('Gummigehörn'),
op 7 april gevangen in het Kroondomein en
dermate zwak dat het devolgendedag overleed.
Zeldzame graad van verstoorde
kalkhuishouding.
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1. Een geval van osteomalacic bij een reebok. Het bastgewei lag geheel slap op
de kop. VON RAESFELD spreekt in zijn boek „Das Rehwild" in dit verband van
„Gummigehörn".
2. Tussen de twee rozestokken van een reebok was een verzwering ontstaan,
vermoedelijk door een verwonding bij het vegen. Zij was zelfs door het schedeldak gedrongen, met een aantasting van de hersens als gevolg.
3. Een wilde eend, die sterk vermagerd en verslapt was door de aanwezigheid
van de parasiet Cyathostomum (in de luchtwegen). Na behandeld te zijn met
tyabendasol kon hij geheel genezen worden losgelaten.
4. Een vier jaar oude moeflon-ram van de Hoge Veluwe, die aan een infectie van
de darmparasiet Trichostrongylus axei leed, werd behandeld met promintic.
Na vier weken kon hij hersteld worden vrijgelaten.
5. Ook dit jaar constateerden we gevallen van leverbot; zo ook van vergiftiging
met parathion van fazanten, patrijzen, duiven en eenden.
Bij in het wild levende dieren werd geen hondsdolheid aangetroffen. Met het
Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam kwamen wij overeen gedurende
enige maanden alle doodgevonden reeën op te sturen voor onderzoek op eventuele
rabiës.
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INSEKTENPLAGEN IN HOUTOPSTANDEN
Bij de oprichting van het Itbon, in 1940, was de situatie met betrekking tot
insektenplagen aldus samen te vatten: onze bossen kunnen de kosten van bestrijding niet dragen, zodat het onderzoek zich in de eerste plaats moet richten op het
vergroten van de resistentie van het bos tegen plagen.
Sindsdien is ons inzicht ongetwijfeld vergroot, zoals blijkt uit het artikel van
VOÛTE in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van 1961,p. 11-20 (Itbon-overdruk
nr. E 111). Bovendien is een bestrijding economisch mogelijk geworden, maar
slechts dan indien wij kunnen voorspellen wanneer een plaag zal uitbreken (zie
in Meded. Itbon nr. 40/1958). Dit laatste is bijzonder moeilijk en vandaar dat juist
hierop het onderzoek van thans is gericht.
Voorts bestuderen wij de levenswijze van een aantal populierinsekten met het
doel om een harmonische bestrijding van de plagen die zij veroorzaken, mogelijk
te maken. Onder deze harmonische bestrijding verstaan wij een stelsel van maatregelen dat er op gericht is een bepaalde houtopstand of afzonderlijke bomen een zo
groot mogelijke weerstand tegen het uitbreken van plagen te geven en chemische
bestrijding slechts dan toe te passen wanneer anders een economisch niet toelaatbare schade zou ontstaan. Bovendien streeft men voor deze toepassing naar insecticiden die specifiek op de betrokken insekten werken, of, zolang die niet gevonden zijn, althans naar insecticiden die zo weinig mogelijk invloed hebben op
ziekteverwekkers, parasieten en predatoren, alsook op andere plantenetende
insekten.
Al verscheidene jaren geleden droegen wij het advieswerk voor particuliere bosbouwers over aan de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Sindsdien
wordt onze hulp somtijds ingeroepen door deze Dienst, het Staatsbosbeheer en de
Nederlandse Heidemaatschappij. Bovendien gingen wij voort met het geven van
advies aan contribuanten die ons speciaal hierom vroegen. Ook bleven wij ons
belasten met het samenstellen van een jaarlijks overzicht van insektenplagen in
onze houtopstanden.
M E T H O D I E K

EN RESULTATEN

VAN HET

PROGNOSEWERK

Nu de prognosewerkzaamheden betreffende de aantasting van onze grovedennenbossen door Diprion pini L. gedurende negen jaren een belangrijk deel van de tijd
van deze afdeling van ons Instituut in beslag hebben genomen, leek het ons wenselijk de bereikte resultaten opnieuw samen te vatten teneinde een goed beeld te
verkrijgen zowel van het verrichte als van het nog uit te voeren onderzoek. Reden
hiertoe was mede, dat sinds de samenvatting in het jaarverslag 1958 nieuwe waarnemingen zijn gedaan en enkele gegevens op andere wijze zijn bewerkt.
Naaldmassa-bepalingen
Vanaf 1959 tot op heden is de droge naaldmassa bepaald van in totaal 42 hiertoe
gevelde bomen die qua afmetingen en vorm als representatief zijn te beschouwen
voor de opstanden waarin ze voorkwamen. Deze 42 bomen, afkomstig uit bossen
van het Nationale Park „De Hoge Veluwe", van de gemeente Arnhem en van het
„Spelderholt" (Staatsbosbeheer), zijn als volgt over de leeftijden en de boniteiten
verdeeld:
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Tabel 1 -

Aantal en verdeling vande gevelde bomen over leeftijd en boniteit.
Leeftijd

22

32

40

45

53

60

Boniteit
II
III

14

7
5

5

IV

11

V

Uit ditoverzicht blijkt al direct dat nog een aantal bomen geveld moeten worden,
en welin boniteit II bijvoorkeur uitdeleeftijdsgroep van60 jaar, in I I I die van
40 enin IVdievan20en 40jaar. Aannemende datin elkvandeze groepen het
aantal minstens 5dient tezijn, zijn erdus nog 20 bomen nodig. Aan deze behoefte
is in 1963 te voldoen.
De droge naaldmassa van elke boom bepaalden we als volgt: Eerst werd de
totale naaldmassa in verse toestand gewogen na in stukjes te zijn geknipt. Een
eruit getrokken twijgmonster werd eveneens gewogen en na droging (gedurende
15 uurbij 110°C) opnieuw gewogen. Uitde verhouding tussen het versgewicht
en hetdrooggewicht van ditmonster liet zich vervolgens hetdrooggawicht van de
totale naaldmassa vaststellen.
Ter toelichting van fig. 1 (p. 44) hetvolgend voorbeeld. Een 40-jarige boom van
boniteit IV draagt ongeveer 2 kg droge naalden. Daar er, volgens de opbrengsttabellen van A. J. GRANDJEAN en A. STOFFELS (Ned. Bosbouw Tijdschr. 1955,

p. 228-231), in eengrovedennenbos vandeze boniteit 1930 bomen van 40-jarige
leeftijd per hectare staan, betekent dit een droge naaldmassa van 3860 kg ofwel
per m 2 0,39 kg. Met inachtneming van een zekere veiligheidsmarge isvoor bomen
van deze boniteit en deze leeftijd 10% vandeze massa degrens tussen bestrijden
en niet bestrijden. Derhalve is 0,04 kgdedroge naaldmassa diemaximaal per m 2
weggevreten magworden zonder dat nog bestrijdingsmaatregelen genomen behoeven te worden (dezg.kritieke naaldmassa).
Omrekening van droge naaldmassa in excrementenval
De gevreten naaldmassa in de verschillende larvestadia alsmede de duur van
deze stadia lieten zich vaststellen uitkweekproeven inhetvrije veld gedurende de
tweede Diprion-generatie van 1958 endebeide generaties van 1959. Wij betrokken
in deze proeven resp. 12, 8en 11 kolonies in \\ à2meter hoge dennen. Hieroverheen werden gazen kooien gezet en recht onder dekolonies kwamen vangbakken
te staan voor hetopvangen vande excrementen (een overzichtsfoto komt voor in
het al genoemde jaarverslag). Waarnemingen deden wij naar de duur van dediverse
larvestadia, naar denaaldvreterij in deze stadia en naar de excrementenval inhet
4e en5e larvestadium.
43
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Leeftijd

Droge naaldmassa in kg van grovedennen van verschillende leeftijden en
boniteiten.

der diverse stadia voor de drie genoemde generaties

Als gemiddelde voor de duur
vuiiucii wc.

Ie
2e
3e
4e
5e

stadium
stadium
stadium
stadium
stadium

8 dagen
7 dagen
7 dagen
8 dagen
9 dagen

de verschillende stadia gevreten
De aantallen en drooggewichten van de in
den werden bepaald, met als uitkomsten voor de drooggewichten:
Ie stadium: 0,82 gram
(2%)
2e stadium: 1,30 gram
(3%)
3e stadium: 3,13 gram
(6%)
4e stadium: 11,58 gram (24%)
5e stadium: 22,30 gram (46%)
6e stadium: 9,18 gram (19%)
Totaal

naai-

: 48,31 gram (100%)

De absolute cijfers zijn niet van belang, onder meer omdat de totale gevreten
naaldmassa afhangt van de grootte van de kolonies. Veel belangrijker is de procentuele verhouding, die tussen haakjes achter de absolute waarde is gegeven. Er
blijkt uit, dat van de totale massa slechts 5% door de stadia 1en 2 gevreten worden,
76% door 3 t/m 5 en 19% door stadium 6.
Deze percentages hebben alleen waarde indien de daling van de larvendichtheid
in de kooien ongeveer dezelfde was als buiten de kooien, dus in het vrije veld.
Helaas zijn hierover in 1959 geen waarnemingen gedaan; voor de tweede generatie
van 1958wel. Bij deze generatie liep van het eistadium tot het 5e stadium de dichtheid terug met 47% voor de kolonies binnen de kooien en met 4 0 % voor die
erbuiten. Inderdaad slechts een gering verschil.
Van de kritieke naaldmassa (40 gram per m 2 ) wordt dus 0,06 x 40 = 2,4 gram
door het 3estadium, 0,24 X 40 = 9,6 gram door het 4e stadium en 0,46 X 40 =
18,4 door het 5e stadium geconsumeerd. (Voor de stadia 1, 2 en 6 is ook in het
navolgende geen berekening gedaan omdat in de proefbossen hun excrementenval
toch niet wordt nagegaan. De reden hiervan is, dat de excrementen van de stadia 1
en 2 nog te klein zijn en die van stadium 6 onzuivere uitkomsten zouden opleveren
wegens het ongelijke tijdstip waarop de larven verpoppen.)
Hoeveel excrementen behoren nu bij deze kritieke droge naaldmassa's ? Hun
aantal per dag/per m 2 is de kritieke excrementenval (niét de excrementenval waarbij
- zoals hieronder zal blijken - een voorlopige waarschuwing wordt uitgegeven).
Zoals gezegd, werden in de kweekkooien recht onder de kolonies vangbakken opgesteld. De erin opgevangen excrementen van de 31 kolonies gaven gemiddeld de
volgende verhouding tussen gewicht droge naaldmassa en volume excrementen te
zien:
4e stadium: 1 gram = 2,7 cc
5e stadium: 1 gram = 3,2 cc
(3e stadium helaas niet gemeten; zal in 1963 gebeuren).
In de jaren 1955-1957 is aan een groot aantal kleine kweekproeven bepaald
hoeveel excrementen in de stadia 3, 4, 5 en 6per ccaanwezig zijn. Door ze dagelijks
45

te verzamelen kon er voor worden gezorgd dat binnen elk stadium de kleinere
zowel als de grotere excrementen in dejuiste verhouding aanwezig waren. De hierbij gevonden gemiddelde cijfers zijn:
3e stadium: 4350 excrementen per cc
4e stadium: 1550 excrementen per cc
5e stadium: 630 excrementen per cc
6e stadium: 330 excrementen per cc
De drie bovenvermelde kritieke droge naaldmassa's (stadia 3, 4 en 5) komen dus
als volgt overeen met de navolgende hoeveelheden en aantallen excrementen:
2,4 gram =
9,6 gram =
18,4 gram =
oftewel per
3e stadium
4e stadium
5e stadium

cc =
25,8 cc =
59,4 cc =

m 2 per dag:
:
:7—
: 39990 : 8 =
: 37422 : 9 =

X 4350 =
excrementen
25,8 x 1550 = 39990 excrementen
59,4 x 630 = 37422 excrementen

excrementen
5000 excrementen
4160 excrementen

Wordt voorlopig even gesteld dat de kritieke aantallen tijdens het 3e stadium bij
de 6000 liggen, dan betekent dit dat bij de kritieke vreterij een gemiddelde excrementenval tijdens de stadia 3 t/m 5 behoort van 5000 per m 2 per dag.
Dit getal 5000 is, zoals gezegd, de kritieke excrementenval. De praktische bosbouw dient dus d e f i n i t i e f gewaarschuwd te worden wanneer er blijkens de
dichtheid van de gezonde eieren of van de eilarven een zeer grote kans is, dat tijdens het 3etot en met het 5estadium van de zelfde larvengeneratie de excrementenval van 5000 bereikt zal worden.
Een v o o r l o p i g e waarschuwing dient uit te gaan bij een zodanige excrementenval tijdens de stadia 3t/m 5 dat hij in de volgende larvengeneratie de waarde
van 5000 kan bereiken. Zolang wij nog over te weinig basisgegevens beschikken,
houden we rekening met een vermeerderingscoëfficiënt van 10. Derhalve is het
niveau van een voorlopige waarschuwing bereikt bij 500 excrementen per m 2 per
dag (boniteit IV, leeftijd 40).
Excrementenvangsten
Getracht wordt een beeld van de excrementenval in het Nederlandse bos te
verkrijgen door metingen in een zestal proefbossen, verspreid over de Veluwe en
Overijssel. Reeds sinds 1954 plaatsten wij daar vangbakken (afmetingen 50 X 50
cm) en later lijmtafels (afmetingen 20 X 25 cm) voor waarnemingen tijdens de
larvestadia 3 t/m 6. Dit geschiedt, zo mogelijk voor ieder object viermaal per
generatie, in het geval van lijmtafels door middel van lijmpapieren, die er na 24
uur van worden afgenomen. De er op neergekomen excrementen van het 3e,
4e en 5e stadium worden geteld en vergeleken met de cijfers die de voorafgaande
generatie te zien gaf. De sinds 1954 gevonden waarden vermelden wij in tabel 2.
Er blijkt uit, dat tijdens de tweede generatie van 1961 het proefbos Oldebroek de
waarde van 1300 overschreed, dus ver over de gestelde grens van 500 kwam.
De mogelijkheid van ernstige vreterij hier en daar in Nederland was dus aanwezig.
Bijzondere en vroegtijdige aandacht werd daarom dit jaar geschonken aan de
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Tabel 2 - Aantallen excrementen opgevangen per m 2 per etmaal tijdens de larvestadi
3, 4 en S van Diprion pini L.
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6
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6
4

1960
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6

6
10

1
6

2
16

2
62

9
210

1961
1961

9
47

10
40

6
24

12
39

41
83

95
1302

1962
1962

7
3

41
1

39
2

30
4

15
3

171
29

le generatie van Diprion. Waarnemingen aan de eilegsels in mei/juni deden veronderstellen dat de vreterij niet zou doorzetten, wat inderdaad het geval bleek
te zijn.
POPULIERINSEKTEN

Aan het onderzoek naar schadelijke insekten van populier voegden wij een nieuw
project toe, ni. de satijnvlinder, Stilpnotia Salicis L.
In de afgelopen twintig jaren is gebleken dat de rups van deze vlinder in ons
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land met zeer ongelijke tussenpozen enkele jaren achtereen plaatselijk in grote
dichtheid optreedt en daarna voor enige tijd nagenoeg weer verdwijnt. Bij een
dergelijk massaal optreden nu worden de bomen in mei/juni volkomen kaalgevreten. Ofschoon zij in juli wederom in het blad staan en er ogenschijnlijk
weinig schade van ondervinden, is het welhaast vanzelfsprekend dat een zeker
verlies aan houtaanwas hiervan het gevolg moet zijn. Ons onderzoek richt zich dan
ook op een bepaling van de grootte van de aanwasverliezen bij verschillende vreterijpercentages.
Teneinde geschikte proefobjecten te vinden, reisden we dit jaar een aantal
populiergebieden in Brabant af. In de eerste plaats werd gedacht aan het gebied
Boxtel-Best-St. Oedenrode, waar van 1959 t/m 1961 de plaag heeft voortgeduurd.
De parasitering, voornamelijk van de eitjes door Telenomus mayri KIEFF. (zie vorig
jaarverslag), heeft de plaag in 1962 hier echter nagenoeg tot staan gebracht. Voorlopig kon een nieuw proefobject worden gevonden in een wegbeplanting van de
Noordoostpolder. Voor controlebomen is in dezelfde beplanting materiaal van
dezelfde soort en leeftijd voorhanden. In het aangetaste deel - en zo ook in het
niet-aangetaste - werden 160 bomen gemerkt en in juni individueel op aantastingsgraad geschat; na de vegetatieperiode volgden omtrekmetingen op 1,30 m
hoogte. Deze schattingen en metingen zullen wij herhalen tot de plaag ophoudt
en de aangetaste bomen zich hebben hersteld.
Van de overige in het onderzoek betrokken insekten vermelden wij:
1.

Cryptorrhynchus lapathi L., de elzesnuitkever.
Evenals in 1960 waren dit jaar de kevers actief.
Tot dusver adviseert de Plantenziektenkundige Dienst alleen de bestrijding van
het imago, en wel door bespuitingen in mei en juni. Dit is kostbaar en misschien
niet het beste. Deze twijfel komt onder meer voort uit onzekerheid of dit insekt
behalve als imago tevens als ei dan wel als larve overwintert. Nederlandse publikaties van oudere datum (A. J. TER PELKWIJK, P. D., 1946) menen het ei, doch
volgens meer recente onderzoekingen uit nabije, klimatologisch verwante landen
is het de larve. Blijkt dit laatste ook bij ons het geval te zijn, dan verdient een
bestrijding van de larve wellicht sterk de voorkeur boven de tot dusver gevolgde
werkwijze.

^#
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^ e elzesnuitkever.

Aantasting van populier door larven van de elzesnuitkever. Links het uitwendige beeld»
rechts de opengesneden gang.

Voor nu en de eerstkomende tijd is het daarom onze voornaamste bedoeling,
te weten te komen hoe in ons land dit deel van de levenscyclus verloopt. Hiertoe
zetten wij in de periode half mei/half juni op populieren die een jaar geleden in
potten waren geplant, 24 kevers (12$3, 12ÇÇ)in een gazen kweekkooi en brachten
ze eind augustus naar een tweede over. De eieren van juli en augustus werden dus
in kooi 1gelegd, die van september en een deel van oktober in kooi 2. In november
zaagden wij uit elk van deze kooien een belegd stammetje af voor onderzoek in het
laboratorium. In beide stammetjes bevonden zich uitsluitend larven, in kleine
holtes vlak onder de bast, hoofdzakelijk op de plaats van de bladlittekens. Eveneens viel het op, dat de kopkapselbreedte van al deze larven gelijk was (ca. \ mm).
In het voorjaar van 1963 zullen wij maandelijks opnieuw kopkapselmetingen doen
bij larven verzameld uit het overige populieremateriaal van de beide kooien afzonderlijk. Deze gegevens zullen ons inzicht moeten opleveren over de verdere
ontwikkeling van de larven uit eieren die in de zomer en die in de herfst zijn afgezet.
Het vorige jaarverslag vermeldde, dat in 1960 (even jaar) alleen de kever en in
1959 en 1961 (oneven jaren) alleen de larve actief was. In strijd met de verwachting
dat 1962 weer alleen kevers te zien zou geven, ontdekten we bij Bloemendaal een
zeer klein gebied waar bovendien de larven aanwezig waren. De kevers die hieruit
in het aanstaande voorjaar te voorschijn zullen komen, brengen wij naar het laboratorium over teneinde het onderzoek te kunnen intensiveren.
2. Phloeomyzus redelei H.R.L.
Deze bladluis leeft in schorsgroeven van populierstammen. Op plaatsen waar zij
verleden jaar massaal optrad, kwam zij dit jaar nauwelijks of in het geheel niet meer
voor op de bomen die toen het zwaarst waren aangetast. Bij Nijkerk bijvoorbeeld,
waar in 1961 de bomen tot diep in de kroon met grijze wasvlokken waren bedekt,
bleek weinig meer te bespeuren dan een lichte verkleuring van de schorsspleten,
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zonder dat er luizen aanwezig waren. Hetzelfde gold voor het evenzo sterk aangetaste bos op een landgoed bij Twello.
Slechts bij Kraggenburg(N.O.P.) en bij Vreeland wist de luis zich te handhaven.
De bij Kraggenburg in 1961 zwaar aangetaste bomen van een 'Marilandica'-proefveldje stierven in het voorjaar van 1962, waarschijnlijk als gevolg van nachtvorst.
Er waren geen luizen meer op. Tevens bemerkten we een verspreiding naar 'Marilandica'-populieren die gering of niet eerder waren aangetast, en ook naar naburige
veldjes. Evenmin als in 1961 werden er op 'Robusta' en andere soorten aantastingen waargenomen. De 'Regenerata'-pupulieren van de wegbeplanting bij
Vreeland waren evenals het vorige jaar aan de schaduwzijde licht met luis bezet.
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SUMMARY
A N N U A L R E P O R T 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)
T h e name of two departments of this Institute has been changed, viz. „Communities of the soil" into „Soil Biology", and „Game damage and Game management"
into „Game Biology".
SOIL BIOLOGY

Decomposition of organic matter
Observations on the decomposition of litter in the mull and in the mor part
of the experimental forest of Hackfort were continued. Litter production was
relatively high in 1961: 350 g/m 2 in the mull part, 400 g/m 2 in the mor part.
Decomposition was rather slowon account of low temperatures and the low amount
of precipitation in 1962. In the mull part the amount of litter which disappeared
was equal to the 1961 production. In the mor part only 270 g/m 2 disappeared, so
that 130 g/m 2 remained, which, added to the amount still present, gives a total of
480g/m 2 . The amountof consumption by animals was evaluated monthly by measuring the decrease in weight of alder leaves. In summer the amount of consumption
in the mull part was twice as high as that in the mor part, and about five times as
high as in winter and spring in the same part. Quantitative feeding experiments
with two snails, Monacha incarnata and Hyalinia nitidula, revealed a higher relative
retention of matter with oak and poplar litter, which was eaten in small amounts,
than with alder and hazel litter, which was eaten eagerly.
The distribution of micro- and macro-fungi was studied in the same experimental forest, and the microbial attack of mycelium observed. It was stated that in the
acid mull part the number of mushrooms was very small. This may be connected
with the small amounts of mycelium in this soil type since July.
Profiles of different soil types in that forest, kept at two different water tables
since 1958, showed distinct differences in attack of cellulose in certain instances.
In acid mull and light mor profiles the cellulolytic activity was much greater at
the high water tables than at the low water tables. In calcareous mull and common
mor profiles the different water tables have not induced differences in cellulose
attack so far.
COULSON'S view that mor formation is induced by a high content of polyphenoles
was not confirmed in our experiments. Differences in tannins and polyphenoles in
the leaves of oak trees in different soil types could not be detected.
The construction of the ultracalorimeter reached a point at which it was possible
to record the heat production of earthworms in soil-filled cages. The recorded heat
production gave a good impression of the activity of these animals. The recording
sensitiveness was 0.02 gcal.
The chemical separation of lignin and humic acids met with many difficulties.
However, it is supposed that this problem will reach its solution before long.
Experiments with Collembola and Enchytraeidae on different kinds of peat were
continued. Development was better on frozen black peat than on ordinary black
peat or „bolster" peat.
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Earthworms in agricultural soils
In four orchards the earthworm populations were studied for the third year in
succession. The three shrub plantations (see ann. rep. 1961) showed a fairly great
increase in numbers of earthworms, which appeared to be independent of their
respective agricultural histories. The rapid increase may have been induced by
the rather moist summers since the dry year 1959. On the other hand, the standard orchard population showed a distinct decline. This may be associated with
high-volume spraying for chemical control in this orchard.
Pot experiments with varying numbers of earthworms suggest that, with increasing density, maturity is reached earlier, cocoon production is enhanced, but
growth is inhibited.
In grasslands, situated in Walcheren and in the (new) Noordoostpolder, where
an accumulation of undecayed organic material at the surface apparently resulted
from the absence or scarcity of earthworms, an attempt was made to initiate decomposition by introducing great numbers of different species of earthworms.
Only at one site, in Walcheren, the introduction of 400 specimens of Allolobophora
longa resulted in a distinct reduction of the mor layer within a year. Higher numbers of other species did not affect the mor layer up to now. Observations will
be continued.
Experimental sprayings in orchards with various biocides confirmed our findings
in former years. The effect of poisons on earthworms is highly dependent on the
activity of the animals.
COMMUNITIES ABOVE THE GROUND

Population dynamics
(Report of PROF. D R .H. KLOMP on Bupalus piniarius.) As a result of the cold
first part of the season the adults emerged about two weeks later than normal. The
retardation lasted up to the second and the third larval instar. The expected very
late descent of the larvae in the autumn did not take place because of the rapid
growth in the later instars. In spite of the low temperatures the number of eggs
was normal, as well as mortality of the larvae in the early stages. Parasitism of the
eggs, however, was distinctly lower than in normal years, which may point to
inactivation of the egg-parasite. Measurements of head-capsules indicated that a
very small part of the larvae pupated in the fourth instar.
The density had again increased somewhat. The number of descending nymphs
was 8.4/m2, compared to 6.2 last year.
Relation between population density and growth in Bupalus piniarius
In a number of artificially raised Bupalus populations in a Scots pine forest,
with larval densities within the range of those naturally occurring, a significant
trend of decreasing growth with increasing density was shown.
Activity and behaviour of larvae during the night was studied by dark-red light
(650 n.m.). Since any disturbance of the larvae appeared to bring forth the same
momentary reactions in behaviour, the influence on growth of Bupalus of artificial
interferences and of larvae of other species was studied. Artificial disturbance was
without effect and the influence of other species was from very slight to approximately maximal, depending on the species used.
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Some experiments on a possible influence of larval density on the physiological
condition of the larvae in the next generation were started.
Regulating influence of host plant on insect
As in previous years, the weight of the pupae and the number of eggs per female
of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) proved to be highest in specimens reared
on material from the top of the crown of oak and larch, and lowest in specimens
on material from the north side. Differences of the same kind were found with the
brown tail moth (Euproctis chrysorrhoea L.) on oak. The data may prove to be
important for they were obtained during extreme weather conditions.
A great number of road plantings in various parts of the country were searched
for both insect species. With the gypsy moth the investigations aimed at finding
the biotope or the biotopes where the species maintains itself in periods when its
numbers are low. In autumn the eggs of this species were mainly found in exposed
positions on the stems of avenue trees (oaks) in areas with very little natural vegetation.
Influence offertilizing on phytophagous forest insects
In experiments on the influence of fertilizers (N, P, and K) on phytophagous
insects in a Scots pine forest, nitrogen appeared to have a significant influence on
the number of sound cocoons of the sawfly Diprion pini L. In the plots without N,
the average density was 5.7 cocoons/m 2 , in the plots with N, 2.2 cocoons/m 2 .
Red wood-ants
A method for introducing queens in colonies of Formica polyctena FOERST. was
tested. Young, mated queens from certain colonies were brought together with
workers from other colonies in glass containers, and more workers were added
at daily intervals. The queens were always accepted by the workers in the containers.
When given to the field colony from which the workers came, however, the queens
appeared to be acceptable in some cases only, even after having been together with
increasing numbers of workers in the containers for 12days. As long as the reliability of the method cannot be improved, it is inferior to those already employed.
Previous experiments (ann. rep. 1960, 1961) had shown that the monogynous
and polygynous forms of Formica rufa L. 1761 are not as closely related as their
morphological resemblance would suggest, and that they might even be different
species. Other experiments have now shown that males of the one may mate with
females of the other and vice versa in captivity. After mating, the females were
found to have the usual amount of sperm in the spermatheca. In this case, however,
mating is no evidence for conspecifity, for undoubtedly different species of the
'rufa group' may mate with one another. This was established for F. polyctena and
F. rufa (polygynous form) at this Institute, and for F. polyctena and other members
of the rufa group, elsewhere.
GAME BIOLOGY

The question dominating all research is which density of a game species is
tolerable from an economic point of view. At the same time game must be in a
good condition. In order to be able to judge this, the density has to be known and
this requires specific counting methods.
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As for r e d d e e r , counting has led to a close study of the hind groups. In this
way many data have been obtained regarding age composition and reproduction.
Experimental plots with different grass species and other agricultural plants
have been projected in order to see which species are eaten by red deer, and what
the optimal size of the feeding fields is.
In view of the size of the red deer population it is expected that shooting cannot
remain exclusively selective. Within a few years reducive shooting regardless of
quality will be necessary. We composed a leaflet useful for the sportsmen in judging stags.
As was the case last year a show was held of the heads of all stags shot during
the season. This time the jury was of the opinion that in six cases shooting was not
correct.
As regards r o e d e e r census, the so-called printing method is used. By
measuring large numbers of hoofs we hope to improve this method for application
in the field.
In order to get an insight in the food preference of roe deer in different habitats,
300 stomach contents have been analysed. When advising on the making of feeding
fields, vegetation as well as size and situation will be regarded.
An inquiry on mortality causes of roe deer met with a response. Many forms
were returned.
For counting h a r b o u r s e a l we again used an airoplane. Counting from a
boat was combined with the aireal survey. During rutting time the Wadden area
contained about 1100 seal (last year 1000), the Delta area 350 (unchanged). As
a result of bad weather, only 6 pups and one yearling could be captured and marked; one of these was reported. In 1962 three observations on grey seal were obtained, one of which was an adult male among four adult harbour seals.
Ringing of G o l d e n p l o v e r was discontinued. We expect that the material
obtained - nearly 400 reports out of 6000 ringed birds - is big enough to get an
impression of the flyways, and the situation of the breeding- and the wintering
areas. The collecting of catching figures was also stopped.
Ringing of M a l l a r d was discontinued due to overburdening of the Bird
Ringing Station, which worked out the data with the aid of the Hollerith system,
so that they became easily accessable for us. Other ecological investigations on
duck species are in preparation. Many collaborators for the periodical wildfowl
counts have been registered as a consequence of a recruitment-campaign.
Notwithstanding the increased shooting pressure on w o o d - p i g e o n s by
a bounty system started in 1954, damage increased rather than decreased. This
may be due to either an increase of the population, alteration of agricultural practices, or the growth of more vulnerable crops. In the western part of the country
green peas, for instance, are damaged to such an extent that the preserving industry is seriously worried. Other leguminous plants, cabbage species, grains, clover,
flax, etc.were damaged as well. Food preference of the wood-pigeon is studied by
analysing gizzard contents. About 1400 gizzards have already been collected. Now
that the more intensive shooting has not resulted in less damage, additional methods of reducing the population are considered, in particular the application of
tranquilizers as is done in England.
The investigation of r a d i o a c t i v e c o n t a m i n a t i o n of wildfowl as a
consequence of the atom experiments at Novaya Zemlya was directed initially
at the Barnacle goose, because it breeds there. This year, however, it proved that
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Whitefronted geese had a slightly higher contamination of radioactive strontium
(Sr 90) than Barnacles. Therefore the former is now being used as a parameter.
As the experiments with dung of large carnivores as r e p e l l e n t s against deer,
wild boar, hare and rabbit produce very good results, a study is made of the possibilities of synthetic preparation of the repellent substance(s). A repellent that can
be sprayed might prove very effective.
In the Northeast-polder marking of h a r e s was started.
So far no r a b i e s was found in wild animals. For this investigation many dead
roe deer were sent to the Central Veterinary Institute at Rotterdam.
FOREST ENTOMOLOGY

Research on forecasting
The results from 9 years of research on forecasting the infestation by Diprion
pint L. of Scots pine woods in the Netherlands are summarized. T h e research
aims at a timely prediction of an outbreak, and at the determination of the moment
at which control of the pest becomes desirable. We used the method of determining the weight of the dry needles of a number of Scots pines in 5 age groups
and 3 qualities, and of calculating with how many droppings in each of the 6 larval
instars, particularly of the 3rd, 4th and 5th instar, a certain weight of dry needles
corresponds. It is known at which degree of frass - and therefore of loss of dry
needles (the so-called critical needle-mass) - control is economically justified. And
since there is a relation between loss of needles and amount of droppings, determining the number of excrements can provide an answer of the question when
control becomes necessary. In order to get a picture of the level of the Diprionpopulation in the Netherlands, regular observations in six trial forests have been
made on the Veluwe and in Overijssel, as far as possible 4 times per generation
in each of the objects. Only the excrements of the larval instars 3-5 are determined,
because the faeces of the first two instars are too small to distinguish them from
others, and because not nearly all larvae pass a 6th instar. This means that the
determination of the population density is made too late to lead to control of that
same generation. Consequently the applied method is only suitable for giving a
warning when so many larvae are present that an outbreak in the following generation might be expected. Actually it is a case of giving an alarm rather than a
forecast.
Poplar insects
The study on insect pests of poplars was extended to Stilpnotia Salicis L. A
beginning has been made with the determination of growth-losses at various
degrees of frass by the caterpillars. For this purpose the degree of infestation of
160 trees was estimated, and their circumference (at 1.30 m of height) after the
growth period as well as that of 160 control trees of the same variety and age was
measured. The intention is regularly to measure all those trees in future years.
Cryptorrynchus lapathi L. Until recently it was believed, as a result of work of
1946, that in our country the adult and the eggs, but not the larvae hibernate. Recent research in neighbouring, climatologically similar countries has, however,
shown that the adult and the larvae hibernate. Field observations showed that in
our country in uneven years hardly ever beetles are found, but only larvae, but in
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even years hardly ever larvae but only beetles. If it appears that also in our country larvae hibernate, one might consider replacing the present costly controlmethod of periodical spraying against the adult, by a single control of the larvae.
In view of this possibility we try by breeding experiments to obtain more accurate
data on the life cycle of the beetle. Preliminary results have shown that also here
eggs do not overwinter.
This year the aphid Phloeomyzus redelei H.R.L., which lives in furrows of
the bark of poplar trunks, was not nearly as numerous as last year. Also in the
present year no detrimental consequences were observed in the stands that last
year were heavily infested.
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