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VERSLAG
VAN DEN SECRETARIS VAN HET INSTITUUT VOOR TOE
GEPAST BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR OVER
HET JAAR 1946.

Centraal Comité en Comités.
In het afgeloopen jaar overleed Ir. N. van Poeteren, in wien het
Centraal Comité, het Comité ter bestudeering en bestrijding van insecten
plagen in bosschen en het Comité ter bestudeering en bestrijding van
ziekten in iepen en andere boomsoorten een lid verloren," dat steeds
met toewijding en voortvarendheid de belangen der Comité's heeft ge
diend. Zijn warme belangstelling voor het werk zullen wij zeer missen.
De heer E. D. van Dissel trad af als voorzitter van het Comité ter
bestudeering en bestrijding van insectenplagen in bosschen en werd als
zoodanig opgevolgd door Ir. F. W. Malsch.
D?. W. Brokx nam ontslag als l'id van het laatstgenoemde Comité.
Het Comité ter bestudeering en bestrijding van ziekten in iepen en
andere boomsoorten werd als zelfbesturend Comité opgenomen in het
Itbon. De directeur van het Itbon werd benoemd tot secretaris van dit
Comité.
Personeel.
Mejuffrouw Dr. J. C. Went, mycologe bij het „Iepenziekte-Comité",
trad in dienst bij de Centrale Organisatie T.N.O. en werd door deze
organisatie ter beschikking gesteld van het Itbon. Zij werd opgenomen
in het pensioenfonds T.N.O.
Op 1 Januari trad in onzen dienst de heer D. Bakker, die werd be
last met het onderzoek naar den invloed van verzilting en ontzilting van
den grond op fauna en flora. Hij kreeg Goes als standplaats.
Onze dierkundige, L. Tinbergen promoveerde tot doctor in de Wisen Natuurkunde, de heer Bakker slaagde voor zijn doctoraal examen
Wis- en Natuurkunde.
Mejuffrouw L. Minderman werd als waarneemster in onzen dienst
opgenomen en wel in zeer tijdelijk verband.
Aan Drs. R. J. van der Linde werd opgedragen den directeur bij
diens afwezigheid te vervangen.
Laboratorium.
Het „Biologisch Laboratorium Hoenderloo" verkeert in goeden staat.
Het is echter veel te klein voor het aantal onderzoekers, dat momenteel
in onzen dienst is. Om deze reden worden dan ook pogingen in het werk
gesteld om in het bezit te komen van een grooter laboratorium in de om
geving van Arnhem.
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Instrumentarium.
Door aankoop en door het zelf te vervaardigen waren wij in staat
ons instrumentarium uit te breiden.
Wij hebben te kampen met een ernstig tekort aan thermometers.
Bibliotheek.
De boeken, die door waterschade tijdens den oorlog hadden geleden,
zijn voor het grootste gedeelte opnieuw gebonden.
Door ruil en koop hebben wij onze boekerij kunnen uitbreiden.
De bibliotheek werd opnieuw gecatalogiseerd in overleg met Dr.
Gorter, den documentatie-deskundige van T.N.O.
Contact met andere instellingen.
Wij hebben ons voortdurend op de hoogte gehouden van hetgeen
in andere instellingen van ons land op ons gebied gebeurt.
De meteorologische aspecten van het houtwallenonderzoek zijn ook
dit jaar weer verricht in samenwerking met het Kon. Ned. Meteorologisch
Instituut in de Bilt.
Mejuffrouw Dr. J. C. Went maakte een studiereis naar Engeland
voor het bestudeerep van iepen en iepenziekten.
De directeur van het Edward Grey Institute of Ornitology te Oxford
bezocht ons Instituut.
Dr. L. Tinbergen ontving een uitnoodiging van het bovengenoemde
instituut om twee weken in Engeland te verblijven ten einde de verschil
lende instellingen, welke op zijn gebied werkzaam zijn, te bezoeken.
Wij kregen bezoek van Dr. De Gryse, hoofd van de boschbouwentomologie in Cänada en van Prof. Palmgren, hoogleeraar aan de
universiteit te Helsinki en bekend ornitholoog.
Onze onderwijstaak.
De cursus heeft ook dit jaar niet kunnen doorgaan als gevolg van
gebrek aan werkruimte in ons laboratorium.
Twee afgestudeerde biologen hebben aan ons laboratorium gewerkt
ten einde zich te bekwamen in de boschbouwdierkunde. Bovendien heb
ben twee studenten Dr. Tinbergen geassisteerd.
Wij zullen er talles op zetten om in 1947 den cursus te laten door
gaan.
Hoenderloo, Januari 1947.
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VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET INSTITUUT VOOR
TOEGEPAST BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR
OVER HET JAAR 1946.

Inleiding.
Terrein der werkzaamheden van het I.T.B.O.N.
De werkzaamheden van het I.T.B.O.N. zijn van toegepast-biologischeri
aard. Zij liggen op het gebied der boschbouwdierkunde en boschbouwjmycologie en bestaan verder uit het toegepast biologische onderzoek van
de gebieden, die niet worden gebruikt voor land-, tuin- of boschbouw.
Hieronder vallen dus de woeste gronden, grienden, rietvelden, hout
wallen, wegbermen, slootkanten, duinen, heidevelden enz., alsmede hun
invloed op het omliggende cultuurland.
Ontwikkeling en samenhang der werkzaamheden.
Toen het I.T.B.O.N. in het jaar 1940 werd opgericht, waren de
werkzaamheden beperkt tot die, inzake het bestudeeren en bestrijden van
insectenplagen in bosschen.
Hoewel het bestrijden van insectenplagen natuurlijk nimmer is ver
waarloosd, stond reeds van den aanvang af het onderzoek naar het on
vatbaar maken van de bosschen voor insectenplagen op den voorgrond.
Hierbij bleek al spoedig, dat de vatbaarheid van een bosch voor plagen
samenhing met de samenstelling van de fauna, die op haar beurt weer in
hooge mate afhankelijk was van de vegetatie.
Het was om deze reden, dat wij reeds dadelijk een onderzoek in
stelden naar den samenhang tusschen vegetatie en fauna. Wij mogen ver
wijzen naar het mierenonderzoek van Quispel en de Westhoff's. Dit
onderzoek is in de latere jaren voortgezet en uitgebreid tot andere diergroepen.
Door het onderzoek van Besemer kwam vast te staan, dat niet slechts
de vrijlevende, maar ook de bodemfauna een grooten invloed heeft op de
vatbaarheid van een bosch voor plagen, veroorzaakt door de dennenbladwesp. Andere onderzoekingen brachten een soortgelijken invloed van de
bodemfauna t.a.v. andere schadelijke insecten aan het licht. Om
deze reden besloten wij een onderzoek in te stellen naar deze bodem
fauna. Was het onderzoek dus oorspronkelijk gericht op den invloed van
de bodemfauna als immunicator van het bosch tegen plagen, al spoedig
werd aandacht besteed aan een andere voor den boschbouw minstens
even belangrijke functie van deze fauna: die van het omzetten van het
strooisel.
Ten einde een dieper inzicht te krijgen in den stabiliseerenden in
vloed van de faunistische samenleving op de bevolkingsdichtheid van de
verschillende diersoorten was het noodig de verhouding van roofdier of
parasiet tot zijn prooi, of wel gastheer aan een nader onderzoek te onder
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werpen. Dit onderzoek nu brengt ons niet slechts in contact met
problemen als insectenplagen en ontwikkeling der bodemfauna als factor
voor de omzetting van het strooisel, het werpt ook een licht op de ver
anderingen in de populatiedichtheid van jachtdieren en andere zoogdieren
en vogels. Het kan ons een verklaring geven van het schadelijk optreden
van vossen na den oorlog enz. en het ons mogelijk maken dergelijke
plagen in de toekomst te voorkomen.
Het boschbouwdierkundige onderzoek heeft zich dus steeds meer
ontwikkeld in de richting van de bestudeering en de analyseering van de
faunistische levensgemeenschap van een bepaald gebied en den invloed
van deze levensgemeenschap op de schommelingen in de populatiedicht
heid van de verschillende diersoorten.
In nauw verband hiermee staat ook het onderzoek naar den invloed
van houtwallen en andere natuurstukken op het omliggende cultuurland.
Dit onderzoek beperkt zich echter niet tot den dierkundigen kant van
het probleem, maar betrekt hierin de plantkunde, de meteorologie en
andere in aanmerking komende gebieden. Het brengt ons op het ge
bied van de structuur van het landschap en den invloed hiervan op de
ontwikkeling van de gewassen en op de dierlijke samenleving, dit laatste
weer in verband met de mogelijkheid tot het overtalrijk optreden van
bepaalde soorten, waardoor schade aan de gewassen kan ontstaan. In dit
opzicht is het dus te beschouwen als een aanvulling op land- en tuinbouwentomolbgie; het vraagt of het mogelijk is een zoodanige structuur aan
het landschap te geven, dat het geheel een grootere immuniteit krijgt
tegen.plagen enz. Daarnaast staat dan natuurlijk de vraag of door ver
andering van de structuur de omstandigheden voor de gewassen zelf
gunstiger kunnen worden gemaakt.
Hierbij moge worden vermeld, dat ten behoeve van een mogelijke
immuniseering van een bosch tegen insectenplagen waarnemingen zijn
gedaan naar de honingproductie van verschillende gewassen, die in en om
de bosschen groeien. Daar vele dieren van honing leven, zal een honing
rijk bosch waarschijnlijk resistenter zijn tegen plagen, dan een bosch met
weinig honingbronnen. Dit onderzoek brengt ons in nauw contact met de
bijenteelt, die eveneens belang heeft bij een vermeerdering van onze
kennis van de honinggevende gewassen, zij het met een ander doel. Ook
voor de imkers is het van belang, dat de bosschen weer als vanouds be
schikken over belangrijke honingbronnen waarop de bijen een behoor
lijke oogst kunnen binnenhalen.
Hoewel door hun oecologische werkrichting in contact staande met.
de bovengenoemde werkzaamheden, moeten de onderzoekingen naar de
boomziekten en die naar den invloed van verzilting en ontzilting van
den grond op flora en fauna toch als min of meer op zichzelfstaand
worden beschouwd.
In nog sterker mate geldt dit voor het onderzoek naar de mogelijk
heid tot het aanplanten van veenbessen en andere gewassen op daarvoor
in aanmerking komende gronden, dat voor ons Instituut wordt verricht
door het Biologisch Station te Wijster. Dit onderzoek ligt wel op het
onderzoekingsgebied van het I.T.B.O.N., maar heeft zeer nauwe betrek
kingen tot den tuinbouw.
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Bijzonderheden inzake het onderzoek.
Het kernprobleem van het boschbouwdierkundige onderzoek was,
zooals uit het bovenstaande zal zijn gebleken, het populatieonderzoek en
de problemen, welke daarmee samenhingen. Voor dit onderzoek was het
in de eerste plaats gewenscht, dat de populatiedichtheid van de verschil
lende diersoorten nauwkeurig in het veld kon worden gemeten. Een voor
onze omstandigheden bevredigende methodiek voor het verrichten van
deze metingen was noch in ons land, noch in het buitenland uitgewerkt.
Een belangrijk deel van ons speurwerk was dan ook gewijd aan het uit
werken van deze methodiek. De resultaten van dit onderzoek waren over
het algemeen bevredigend.
Het onderzoek naar den invloed van de verzilting en ontzilting van
den grond op flora en fauna werd in Zeeland verricht. Het moest tegen
het einde van het jaar worden afgesloten, daar het geheele gebied zoo
danig in cultuur was genomen, dat bijna geen onontgonnen terreinen voor
proefneming beschikbaar bleven.
Levensgemeenschap en populatiebeweging.
Methodiek ter bepaling van de bevolkingsdichtheid der dieren.
Wil men een levensgemeenschap analyseeren, dan is het noodzake
lijk, dat de bevolkingsdichtheid der verschillende dieren nauwkeurig kan
worden gemeten. Om deze reden is de methodiek voor het bepalen van
deze dichtheid aan een omvangrijk onderzoek onderworpen.
In het buitenland en aanvankelijk ook door ons werd de populatie
dichtheid van de microarthropoden van het strooisel bepaald volgens de
methode Trägärdh. Wij hebben deze methode, vooral wat de wijze van
bemonstering van het strooisel betreft, in belangrijke mate aangevuld.
De populatiedichtheid van de groote Arthropoden kan niet met be
hulp van de bovengenoemde methode worden bepaald, daar zij in te
gering aantal voorkomen. Voor deze dieren werkten wij een methode uit,
waarbij de dieren in vangkuilen werden gevangen, vervolgens gemerkt en
daarna in het veld teruggezet. Aan de hand van het percentage gemerkte
dieren, dat daarna in de vangkuilen werd gevangen, kon de bevolkings
dichtheid van de betreffende soorten worden bepaald. Eenige groote
roofkevers waren te bewegelijk voor deze methode.
De bevolkingsdichtheid van de zangvogels werd op twee manieren
bepaald. In de eerste plaats volgens de karteer-methode. Hierbij worden
in het vroege voorjaar de plaatsen in /kaart gebracht, waar de mannetjes
zingen. Daar deze mannetjes hiervoor een vaste plaats hebben, kan hun
aantal tamelijk nauwkeurig worden vastgesteld.
Daarnaast is de lijntaxatie-methode onderzocht, waarbij jnen alle
vogels telt, die in een smalle strook worden waargenomen.
De kleine dieren, die zich op takken en bladeren of naalden op
houden, worden onderzocht volgens de methode Palmgren. Bij het be
palen van de populatiedichtheid volgens deze methode wordt een aantal
takken van verschillende boomen van eenzelfde soort in een zak ver
zameld, waarbij men er zorg voor draagt, dat er tijdens het verzamelen
geen dieren afvallen. Vervolgens worden alle dieren, die op de takken

worden aangetroffen, verzameld en geteld. Het aantal wordt dan berekend op de hoeveelheid blad of naald, die zich in het monster bevindt.
Door vervolgens deze hoeveelheid te vergelijken met die van het geheele
bosch, kan de totale populatiedichtheid van de verschillende diersoorten
worden bepaald. Deze methode is door ons onderzocht en op enkele
punten gewijzigd in verband met de in ons land geldende omstandigheden.
De populatiedichtheid van rupsen en bastaardrupsen werd tevens
bepaald met behulp van vangtafels, waarop de uitwerpselen werden op
gevangen. Deze laatste methode werkt minder nauwkeurig dan de
methode Palmgren; verscheidene soorten echter, die zoo gering in aantal
voorkomen, dat zij bij toepassing van laatstgenoemde methode over het
hoofd worden gezien — grootere rupsen enz. — worden niet behulp van
de vangbakkenmethode opgemerkt. Een voordeel van deze methode is
nog, dat haar toepassing minder tijd vergt, dan die van de methode
Palmgren, zoodat zij op uitgebreidere schaal kan worden toegepast.
Een vergelijking van bakken met vangtafels viel, wat nauwkeurig
heid betreft, in het voordeel van de laatsten uit. Een bezwaar tegen de
tafels is echter, dat zij zoo moeilijk kunnen worden getransporteerd.
De webspinnen, die volgens de methode Palmgren niet konden
worden gevangen, werden geteld aan de hand van het aantal waar
genomen webben.
Voor vliegen en andere snelvliegende boschbewoners moet nog een
methodiek worden uitgewerkt.
Een enkel woord moge hier nóg worden gezegd over een methode
om tot de aanwezigheid van bepaalde insecten te kunnen besluiten. Uit
de achterlijven van vrouwelijke plakkervlinders extraheerden wij een stof,
waarmee wij mannelijke vlinders konden lokken. Met behulp van watjes,
gedrenkt in deze stof, kunnen wij_dus de aanwezigheid van de vlinders
in een bepaald gebied aantoonen.
Samenhang vegetatie en fauna.
Het onderzoek bevestigde de waarnemingen, welke in binnen- en
buitenland waren gedaan, n.l. dat de vogelfauna in sterke mate afhanke
lijk is van de samenstelling van het bosch. Wij hebben gegevens ver
zameld, waaruit blijkt op welke wijze de habitus, de ontwikkelings
toestand van de begroeiing, de menging en de aanwezigheid van holen
de vogelfauna qualitatief en/of quantitatief beïnvloeden. Deze factoren
hangen alle tot op zekere hoogte samen met de boniteit van het bosch.
Onze waarnemingen wierpen daarom een licht op de resultaten van de
Finsche onderzoekers volgens welke een correlatie bestaat tusschen vogel
fauna en boniteit van het bosch. De Finnen meenen, dat op vruchtbare
gronden de blad- en naaldhoeveelheid grooter is, dan op onvruchtbare,
waardoor de hoeveelheid dierlijk voedsel in de eerstgenoemde gebieden
grooter zou zijn. Wij gelooven, dat met de grootere vruchtbaarheid ook
andere factoren dan het voedsel samenhangen, die op hun beurt de vogels
beïnvloeden.
De webspinnen vertoonden een groote afhankelijkheid van bepaalde
eigenschappen van het bosch.
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De bosschen bezitten, zooals ook vroeger reeds is waargenomen, hun
specifieke muizenfauna.
Wij deden een gering aantal waarnemingen over het verschil in de
strooiselfauna van verschillende boschtypen.
Verhouding roofdier—prooi
De invloed, welke de levensgemeenschap uitoefent op de populatiebeweging van een bepaalde soort, is voor een groot deel terug te voeren
op de wisselwerking van roofdieren en prooien. Om deze reden is deze
verhouding aan een intensief onderzoek onderworpen.
In de eerste plaats is een onderzoek ingesteld naar de verhouding
van insectenetende vogels tot hun prooi.
Hiertoe werd met behulp van de bovengenoemde methodiek de totale
hoeveelheid insecten in het bosch bepaald. Deze waarnemingen zijn nog
niet voor interpretatie gereed, omdat de totale hoeveelheid naalden eerst
in den loop van dit jaar kan worden berekend. Vervolgens zijn waar
nemingen gedaan over het voedselverbruik van meezen en hun jongen
en over de soort van prooi, die wordt gevangen. Enkele waarnemingen
werden gedaan naar de specialisatie op bepaald voedsel. Tenslotte werd
de dichtheid van de vogels in het bosch bepaald.
Een synthese van al deze gegevens zal niet voor het volgend jaar
kunnen worden gemaakt.
Onze waarnemingen brachten aan het licht, dat havikken den
sperwerstand sterk kunnen doen dalen. Welken invloed dit heeft op de
ontwikkeling van de kleine zangvogels îaat zich nog niet voorspellen.
In dit verband moge nog worden gewezen op de dissertatie van
onzen dierkundige, Dr. L. Tinbergen, waarin de invloed, dien de sperwer
op zijn prooi uitoefent, wordt geanalyseerd.
Wij konden aannemelijk maken, dat de vossen in staat zijn de
konijnen in toom te houden en dat het optreden van deze roofdieren in
eerste instantie verantwoordelijk is voor de veranderingen in de bevol
kingsdichtheid van de meeste zoogdieren en van enkele vogels op de
Veluwe sinds het uitbreken van den oorlog.
Wij deden waarnemingen naar den invloed van een kolonie roode
boschmieren op de rupsen en bastaardrupsen op de boomen in de om
geving van het nest. Het aantal rupsen was bij het nest aanzienlijk ge
ringer, dan op andere plaatsen in het bosch. Wij zulten de proef het
volgend jaar herhalen, teneinde zekerheid te verkrijgen aangaande de
betrouwbaarheid van deze gegevens.
Honingproductie der bosschen.
Het onderzoek naar de honingproductie onzer bosschen moet worden
gezien in het licht van het verrijken van het bosch als milieu voor de
fauna. De honing toch vormt een voedselbron voor een groot aantal
dieren, waaronder vele soorten van sluipwespen, wespen, hommels en
andere bijen.
Door veldwaarnemingen kwamen wij tot de ontdekking, dat op een
zelfde gewas de honingoogst zeer wisselend kan zijn. Zoo honingt sprekelhout (Rhammus frängula) soms z.eer goed, een ander maal slecht. Het
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zelfde geldt van de struikheide. Vaak is de honingproductie op korten
afstand zeer verschillend.
Ten einde een inzicht in deze materie te krijgen hebben wij de hulp
ingeroepen van de Vereeniging tot Bevordering van de Bijenteelt. Aan
de afdeelingssecretarissen zonden wij een vragenlijst, welke lijsten voor
verreweg het grootste deel beantwoord terugkwamen. Hierdoor hebben
wij ons den indruk kunnen vormen van de gebieden in ons land waar in
1945 de heide wel en waar zij niet heeft gehoningd.
De gegevens zijn gezonden naar het Meteorologisch Instituut in
de Bilt. Eenige correlatie met meteorologische gegevens kon echter niet
worden gevonden.
Eind 1946 is wederom aan de secretarissen gevraagd mededeeling te
willen doen inzake de heideoogst. De gegevens vertoonen groote over
eenkomst met die van 1945. Zij zullen t.z.t. worden gepubliceerd.
Het onderzoek dient te worden voortgezet, zoowel in het belang van
den boschbouw als in dat van de imkerij.
Insectenplagen in bosschen.
De werkzaamheden, welke onder dit hoofd worden besproken, ge
schieden onder auspiciën van het Comité ter Bestudeering en Bestrijding
van Insectenplagen in Bosschen.
Evenals in vorige jaren is ook ditmaal de nadruk gelegd op het
onderzoek naar de mogelijkheid om plagen te voorkomen. Een algemeene
richtlijn hiertoe werd gegeven in een artikeltje in het Ned. BoschbouwTijdschrift.
Het mierenonderzoek is krachtig voortgezet. De roode boschmier
staat bekend als een van de meest intensieve verdelgers van schadelijke
insecten onzer bosschen. Wij beschouwen het dan ook als gewenscht,
dat de bosschen vele kolonies van roode boschmieren bevatten en, daar
zij in vele bosschen ontbreken, trachten wij een middel te vinden om
deze bosschen opnieuw van mieren te voorzien. In Duitschland had men
voor den oorlog een methode uitgewerkt om de mierenbevolking door
het kunstmatig stichten van kolonies op te voeren. Eenige jaren geleden
zijn ook wij hiermee begonnen. De kolonies, die drie jaar geleden werden
gesticht, hebben zich behoorlijk ontwikkeld. Toen wij echter twee jaar
geleden weer kolonies in het bosch brachten en wel op geheel dezelfde
wijze, gingen alle nesten te gronde. Hetzelfde geschiedde een jaar later.
Deze mislukkingen moeten worden geweten aan het feit, dat de nieuw
gestichte kolonies geen koninginnen hadden en weigerden de in het voor
jaar volop aanwezige koninginnen te adopteren. De vraag naar de wijze,
waarop de mieren tot adoptatie kunnen worden gedwongen, staat dan
ook momenteel in het centrum van het mierenonderzoek.
De invloed van het rapen van „miereneieren" op de ontwikkeling
van de kolonies is wederom nagegaan. Wij mogen hierbij opmerken, dat
volgens de literatuur het rapen de kolonies zeer ongunstig beïnvloedt,
maar dat de beroeps-miereneieren-rapers volhouden, dat het rapen niet
al'leen niet nadeelig voor de mierenbevolking is, maar dat het deze be
volking zelf bevordert, mede omdat bij het rapen steeds nieuwe kolonies
worden gesticht.
Uit onze waarnemingen meenen wij voorloopig te mogen besluiten,
dat het zeer frequent rapen — eens per maand — nadeelig voor de
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kolonies is. Werden de kolonies minder geraapt, dan konden wij geen
invloed waarnemen. De proeven worden het volgend jaar voortgezet.
Bestudeering van diverse soorten van schadelijke insecten.
In het afgeloopen jaar zijn waarnemingen gedaan naar de levens
wijze van een groot aantal insecten, die als schadelijk bekend staan voor
onze bosschen. De belangrijkste hiervan waren:
a.

de lariksmot (Cokophora laricella Hb.)
Ook dit jaar werden waarnemingen verricht naar de levenswijze en
de mortaliteit der verschillende stadia. Er konden geen aanwijzingen
worden gevonden voor een höogere mortaliteit, veroorzaakt door roofvijanden of parasieten in de bosschen, die nimmer van een plaag te lijden
hebben in vergelijking met die, welke voor plagen zijn gepredisponeerd.
In de eerstgenoemde bosschen verkeeren de rupsen in een betere
voedingstoestand, hetgeen blijkt uit de hoogere gewichten der poppen.
Als belangrijke mortaliteitsfactor in deze bosschen vonden wij het over
winteren der larven op de naalden, waardoor zij met deze naalden af
vallen en op den grond verongelukken.' Speciaal in goed groeiende bos
schen overwinteren de rupsen gaarne op de naalden, in slecht groeiende
bosschen doen zij het op de twijgen. In laatstgenoemde bosschen is de
mortaliteit dan ook veel geringer, dan in goed groeiende, zoodat slechts
de eersten gepredisponeerd zijn voor de plaag. De gegevens zijn verwerkt
tot een manuscript, dat binnenkort zal worden gepubliceerd.
I

b.

de spinnende lariksbladwesp (Cephaïeia alpina Klug).
Deze bladwesp is ook dit jaar onderzocht door den heer Kuiper te
Bilthoven. Nieuwe gezichtspunten deden zich niet voor. Wij vonden
cocons van parasiet-vliegen, die echter nog niet zijn gedetermineerd.
c.

Sparrenbladwesp ( Lygaeonematus abietinum Htg.)
De waarnemingen naar het optreden van deze wesp zijn voortgezet.
Een verklaring voor het plotseling verdwijnen van de larven van be
paalde boomen hebben wij ook nu nog niet kunnen geven.
d.

Plakker (Liparis dispar L.)
Waarnemingen zijn gedaan naar de mogelijkheid om de vroegvliegende mannetjes weg te vangen door het uitzetten van in het labora
torium „getrokken" wijfjes. Hierbij moge worden opgemerkt, dat de
mannetjes eerder vliegen dan de wijfjes, zoodat het mogelijk moet wor
den geacht deze mannetje te vangen en hierdoor in het veld de wijfjes
onbevrucht te laten. De proef is mislukt, daar nog vele mannetjes uit
kwamen toen ook in het veld de wijfjes reeds vlogen.
e. Sparrenbastkever (Dendroctonus micans Kug.).
Te velde is een aantal waarnemingen gedaan naar het optreden
van dezen kever. Een artikel, waarin de boschbouwers worden gewaar
schuwd tegen het optreden der kevers speciaal in sitkasparren, is ter
perse.
,
Voorts zijn waarnemingen gedaan naar de dennenbladwesp (Diprion
pini L.), eenige lariksbladwespen, de dennenscheerder (Myelophilus pini-
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perda L.), de groote dennensnuitkever (Hylobius abietis L.), Hylastes
ater, Epiblema tedella, de eigenaardvloo (Haltica quercetorum L.), de
beukenmot (Chimabacche fagella (Schiff.), diverse haantjes en andere
minder belangrijke isoorten.
Diverse onderzoekingen inzake het optreden van schadelijke insecten.
Met behulp van de bovenbeschreven vangbakken-methodiek zijn
eenige series waarnemingen gedaan naar den tijd, waarin de verschillen
de insecten in onze grovedennenbosschen optreden. Hierbij,bleek o.m„
dat bepaalde soorten van rupsen elkaar opvolgen in een grovedennenbosch. De spanrups, Bupalus pinarius, wordt nog zeer laat in het najaar
in de boomen aangetroffen.
Insecticiden.
Mejuffrouw Dr. H. Vos heeft zich tijdens haar verlof aan ons
Instituut bezig gehouden met het uitwerken van een methode tot het vast
stellen van de werking van insecticiden op boschinsecten in een periode
gedurende welke geen plaag optreedt.
Hiertoe bepaalde zij de populatiedichtheid van de rupsen in de
boomen volgens de vangbakken-methode. Na de bestuiving werd na
gegaan hoeveel' de populatiedichtheid achteruit was gegaan.
Proeven werden genomen met DDT 34 en 5 % en met gammexaan
2 x/2 %> waarbij per ha ongeveer 80 kg stuifmengsels werd gebruikt.
Slechts gammexaan gaf een duidelijke vermindering van de populatie
dichtheid. De proeven werden op een ongelukkig tijdstip genomen en
wel ongeveer 6 uur voor een hevige regenbui. Bij een tweede proef deed
zich hetzelfde verschijnsel voor.
Daar de vliegende insecten als vliegen en wespen, die door het
poeder worden getroffen, wegvliegen, hebben wij niet kunnen waarnemen
in hoeverre de bestuiving invloed heeft gehad op de levensgemeenschap
als geheel. Wij hopen hiernaar een volgend jaar waarnemingen te kun
nen doen.
Bijzonderheden inzake insectenplagen, welke dit jaar optraden.
Over de plagen, veroorzaakt door de eikenaardvloo en het wilgen
haantje, valt weinig bijzonders te zeggen. Beide kevers traden zeer
schadelijk op over groote uitgestrektheden.
Op het Planken Wambuis werd een lariksaanplant kaalgevreten
door den plakker. In het Centrum van de plaag waren de boomen reeds
kaal, toen de rupsen nog niet volwassen waren. De rupsen, die niet kon
den wegtrekken, stierven toen zij nog jong waren. In een zóne om dit
gebied heen konden de rupsen wel volwassen worden, zij waren echter
toch ondervoed en daardoor verzwakt, waardoor zij te prooi vielen aan
een ziekte, de flacherie. Vrijwel geen rups werd gespaard; op alle boojmfen
waren de doode rupsen te vinden in hun karakteristieke houding. In de
zóne daaromheen waren de boomen niet geheel kaal gevrèten, zoodat de
rupsen voldoende voedsel hadden gehad. Hier waren weinig zieke rupsen
te vinden. Echter hadden alle parasietvliegen en andere vijanden zich
vanuit het centrum hierheen begeven, zoodat vrijwel alle rupsen in dit
gebied aan deze vijanden ten prooi vielen. Ook de vogels, w.o. meezen,
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lieten zich niet onbetuigd. Zij vraten voornamelijk de poppen uit. In de
periode, waarin de vlinders vlogen, waren deze laatsten uiterst schaars.
Inzake de andere plagen zijn geen nadere bijzonderheden te ver
melden.
Maatregelen tegen plagen.
In het afgeloopen jaar zijn geen plagen bestreden met behulp van
insecticiden.
Wij probeerden een plakkerplaag te bestrijden door het wegvangen
van de mannetjes met behulp van de wijfjes, die in het laboratorium
waren „getrokken". Daar in de natuur de wijfjes echter reeds verschenen
voordat de laatste mannetjes de pop hadden verlaten, mislukte deze
bestrijdingsmethode.
In verband met het zeer ernstige optreden van den dennenscheerder
adviseerden wij om na 15 Mei ten tweede male vangstammen te leggen.
Wij zijn van oordeel, dat de bestrijding van deze plaag door het leggen
van vangstammen en vooral door het schoonhouden van de bosschen ook
in het komende jaar met kracht zal moeten worden aangevat.
Waarnemersorganisatie.
De waar,nemersorganisatie heeft ook dit jaar weer gefunctioneerd.
Wij ontvingen vele gegevens inzake het optreden van schadelijke insecten
in de bosschen. De organisatie werd ook ingeschakeld bij het verkrijgen
van gegevens over het optreden van boomziekten.
Invloed van de strfooiselfauiija op het strooisel en op de levens
gemeenschap in het boseh.
Hoewel over de beteekenis van de strooiselfauna in de samenleving
van het bosch nog geen quantitatieve onderzoekingen werden verricht, is
uit het onderzoek naar de samenstelling van de strooiselfauna in beuken
bosch wel duidelijk geworden, dat deze beteekenis hier belangrijk is.
Van de microarthropoden moeten de soorten Nothrus silvestris en
Oppia neerlandica als zeer belangrijk worden aangemerkt door de groote
dichtheid (50 tot 300 ex. per 40 cc.) die beide soorten hebben. Kweekproeven van Dr. Rooseboom wijzen er op, dat de eerste soort van belang
is bij het omzetten van strooisel in humus. De tweede soort leeft waar
schijnlijk voornamelijk van schimmelhyphen. Van de macroarthropoden
zijn het millioenpooten, verschillende vliegenlarven en de ritnaald Athous
subfuscus, die op den voorgrond treden. Lycoria sociata, een in volgroei
den toestand ± 7 mm lange vlïegenlarve, kwam in het voorjaar van 1946
zoo talrijk voor, dat na haar optreden de samengepakte strooisellaag op
vele plaatsen verdwenen was. Ook Bibio hortulanus kwam plaatselijk
zeer talrijk voor en verwerkte een groote hoeveelheid strooiselmateriaal.
Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze soorten regelmatig zoo talrijk
optreden, aangezien dan de strooisellaag hier duidelijk de sporen van
zou dragen. Voorgaande jaren traden de genoemde soorten zeker niet in
dergelijke aantallen op. Julus (Myriapoda) werd op versch beukenstrooi
sel in het leven gehouden. De excrementen zullen op het laboratorium
voor Landbouwscheikunde worden onderzocht.
Uit het onderzoek naar de populatiedichtheid van in de strooisellaag
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levende grootere Carabidae en Staphylinidae soorten bleek, dat van beide
families twee soorten in groote dichtheid voorkomen: resp. Abax ater,
Pterostichus oblongipunctatus, Staphylinus chalcocephalus en Quedius
lateralis. Van elk dezer soorten bedroeg de dichtheid 50—100/a. De
grootte der dieren en hun roovende levenswijze doen vermoeden, dat ze
zoowel op de strooiselfauna als op de in den bodem verpoppende insecten
een belangrijken invloed uitoefenen.
Het houtwallenonderzoek,
' Bij het houtwallenonderzoek lag ook dit jaar nog liet zwaartepunt
bij de microklimatologische zijde van het probleem. Het reeds in 1943
aangevangen onderzoek naar het microklimaat van een hakhoutwallen
gebied bij Oldebroek en het Tegenonderzoek in een terrein met hooge
laanbeplanting in de omgeving van Hoenderloo werden voortgezet.
Het onderzoek bij Oldebroek.
Ook dit jaar werd het onderzoek weer uitgevoerd in samenwerking
met het K.N.M.I. te De Bik.
Hadden de vorige jaren onze waarnemingen ons begrip van den
invloed van de houtwallen van het betreffende gebied op het cultuurland
verdiept, de waarnemingen van dit jaar bevestigden in hoofdzaak de
werkhypothese, welke wij hadden opgesteld. Onze gegevens zijn thans
van dien aard, dat wij meenen, dat het verantwoord is hen tot een
publicatie te verwerken, die in den loop van 1947 zal verschijnen.
Het tegenonderzoek te Hoenderloo.
Het onderzoek werd met ten opzichte van vorige jaren gewijzigde
opstelling voortgezet nadat begin Mei het gevaar voor stukvriezen van
de reservoirs was geweken. Bij het invallen van de thans heerschende
vorstperiode werd het onderzoek in dezen vorm definitief beëindigd.
Er werd een begin gemaakt met de uitwerking van de gegevens van
dit jaar. Van alle regenmeters werd n.l. de totale hoeveelheid neerslag
(9 Mei t/m 22 Nov.) bepaald en deze hoeveelheden werden vergeleken.
Het blijkt, dat langs den houtopstand en wel aan de N.O.-zijde
daarvan, een eenige meters breede regenarme strook bestaat. Hier werd
in totaal ruim 12000 cc neerslag afgetapt, terwijl midden op het veld de
regenval in totaal 19000 cc was. Tusschen 20 m ten N.O. en 120 m ten
N.O. van de laanbeplanting zijn de totalen vrijwel gelijk (19000 cc.).
Tusschen het laatstgenoemde gebied en het minimum naast de laan
beplanting werd een steil verloop waargenomen.
Een nadere bewerking van de gegevens zal moeten uitwijzen hoe de
regenverdeeling is bij verschillende windrichtingen en -sterkten.
Naast den klimatologischen kant van het vraagstuk werd ook aan
dacht gewijd aan den biologischen kant van het probleem.
Insectenplagen in soortenarme biocoenose.
In de voormalige geïnundeerde gebieden ( Zeeland, Wieringermeer)
trad dit jaar aanzienlijke insectenschade op, waarvan vooral die, door de,
gamma-uil aan bieten en vlas toegebracht, belangrijk was. Daar wij ver
onderstelden, dat deze plagen optraden in een zeer soortenarme bio-.
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coenose, werd in deze kwestie een „houtwallenprobleem" herkend, en
daarom bracht onze dierkundige ter nadere informatie een bezoek aan de
betrokken gebieden.
Het sortiment van de op de akkers verbouwde veldvruchten was
uiteraard gering. Van akkeronkruiden is in het Zeeuwsche landschap zoo
goed als geen sprake. De oorspronkelijke houtopstanden en hun onder
groei waren alle dood, evenals de vegetatie van de wegbermen, die door
een begroeiing van een beperkt aantal zoutplanten was vervangen. Het
landschap was dus inderdaad soortenarm.
In de niet geïnundeerde streken was van de gamma-uilensèhade
nauwelijks sprake. Hier kwam naast de akkers, op wegbermen en in
wallen een rijke wilde flora voor.
Het verschil in aantasting in gebieden met rijke en met arme
biocoenose was dus wel opvallend.
Wanneer er een direct verband zou bestaan tusschen soortenrijkdom
en insectenschade, dan zou men verwachten, dat terreinen, gelegen in het
voormalige geïnundeerde gebied doch grenzende aan het intact gebleven
land, minder te lijden zouden hebben gehad dan akkers midden in het
verwoeste gebied. Dit verschil kon echter niet worden vastgesteld.
De biologische verarming van het landschap in de Wieringermeer
leek minder sterk dan op Walcheren en Schouwen, omdat althans de
kruidenflora van de wegbermen er normaler was.
Formica exsecta Nijl.
Ten behoeve van dit onderzoek werden slechts enkele toevallige
waarnemingen verricht, die ons steeds meer tot de overtuiging brengen,
dat de soort in ons land niet zeldzaam is. Deze mier werd aangetroffen
in het proefterrein te Oldebroek en te Echten in Drente. In beide ge
vallen leek ons de standplaats van de soort microklimathologisch ge
sproken weer zeer exclusief.
De smalte graanvliég (Anthomyia coarctata Fall.)
Tegen het einde van het jaar werden wij attent gemaakt op een
door de smalle graanvliég aangetast roggeveld in de omgeving van
Hoenderloo. Op dit zeer uitgestrekte graanveld beperkt de aantasting
zich tot een breede strook evenwijdig aan een berkensingel, die het veld
aan de Westkant afsluit. Daar de gebondenheid van de aantasting aan
de berkensingel ons evident scheen, besloten wij het onderwerp in studie
te nemen. In de beschadigde strook werd ook konijnenvreterij waarge
nomen.
De rentmeester van het landgoed „Deelerwoud", op welks terrein
het roggeveld gelegen is, zegde toe een strook van het veld ten behoeve
van het onderzoek verder ongemoeid te laten.
Onderzoek naar calamiteiten, veroorzaakt door storm enz.
Daar ons instrumentarium onvoldoende is voor het meten van de
windsnelheid in en buiten de gebieden, waar belangrijke verstuivingen
zijn waargenomen, en het bovendien niet zeker is, dat steeds dezelfde
terreinen last hebben van verstuivingen, zijn wij overgegaan tot het op
bouwen van een waarnemersdienst. De gegevens, welke wij op deze
wijze hopen te ontvangen, zullen wij verwerken aan de hand van de
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meteorologische data van de Bilt en uit de gegevens welke wij uit de
stafkaarten kunnen halen. Wij mogen hierbij opmerken, dat wij thans
de beschikking hebben over een compleet stel stafkaarten van ons land.
Invloed verzilting en ontzilting van dein grond op flora en fauna.
Wij mogen verwijzen naar het verslag van den bioloog, die met het
onderzoek is belast, welk verslag afzonderlijk wordt uitgebracht.
Boomziekten.
'De werkzaamheden, welke onder dit hoofd worden besproken, ge
schieden onder auspiciën van het Comité ter Bestudeering en Bestrijding
van Ziekten in Iepen en andere Boomsoorten.
Wij mogen verwijzen naar het verslag van dit Comité.
Andere werkzaamheden.
De inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht vroeg ons advies
inzake de mogelijkheid dat insecten als overbrengers van een bepaalde
ziekte zouden kunnen optreden. In verband hiermee bezocht een van onze
onderzoekers een woning waarin de betreffende ziekte was uitgebroken.
Werkgroepen,
In samenwerking met de Landbouworganisatie T.N.O. is door het
LT.B.O.N. een tweetal werkgroepen opgericht:
1. een werkgroep voor het houtwallenprobleejn;
2. een werkgroep voor de omzetting van het strooisel.
De eerste werkgroep staat onder leiding van den directeur van het
I.T.B.O.N., de tweede onder die van den wnd. hoofddirecteur van het
Landbouwproefstation T.N.O. te Groningen.
In deze werkgroepen zijn die onderzoekers vereenigd, die zich actief
met het betreffende probleem bezig houden.
De werkgroep „Houtwallen" heeft na de installatievergadering een
tweetal bijeenkomsten gehouden, de eerste in ons proefterrein in Oldebroek, de tweede in den proeftuin te Heemskerk.
Na de installatievergadering hield de werkgroep „omzetting strooi
sel" een tweetal bijeenkomsten, de eerste in het Biologisch Laboratorium
„Hoenderloo" en de tweede in het Phytopathologisch Laboratorium
„Will'ie Commelin Scholten" te Baarn.
Voor de verschillende onderzoekingen en de coördinatie ervan zijn
de bijeenkomsten ongetwijfeld zeer nuttig geweest.
Publicaties.
Mededeelingen van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onder
zoek in de Natuur:
No. 3 Beyerinck, W. en J. Wasscher. Resultaten van stekproeven met
blauwe bessen.
Mededeelingen van het Comité ter Bestudeering en Bestrijding van
Insectenplagen in Bosschen.
No. 14. Voûte, A. D. en Joanna F. G. M. Walenkamp. — De oorzaak
van het optreden van gradaties van de Dennenlotrups (Evetria
buoliana Schff) en de mogelijkheid deze te voorkomen.
No. 15. Eltont E. T. G. — Overzicht Insectenplagen 1945.
No. 16. Verslagen over 1943, 1944 en 1945.
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Mededeelingen van het Comité ter Bestudeering en Bestrijding van
Ziekten in Iepen en andere Boomsoorten:
No. 41. Verslagen over 1944 en 1945.
Overdrukken t
Voûte, A. D. — Het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur, — T.N.O. Nieuws 1. (1946), 51—55.
Voute, A. D. — De Enquête van het I.T.B.O.N. — Maandschr. v. d.
Bijenteelt. 1946.
Voûte, A. D. — Boschbouwdierkundige richtlijnen bij het aanleggen en
onderplanten of onderzaaien van bosschen. — Nederl. Boschbouw. Tijdschrift 18 (1946), 25—29.
Voûte, A. D. -— De mogelijkheid van toepassing van D.D.T. in de
boschbouw. — Nederl. Boschbouw. Tijdschrift 18 (1946),
63—64.
Voûte, A. D. — Een en ander over de veranderingen in de populatie-*
dichtheid van de zoogdieren in het Nationale Park „De Hooge
Veluwe" gedurende en na den oorlog. — Nederl. Boschbouw.
Tijdschrift 18 (1946), 217—226.
Fransen, J. J., P. Terpstra en L. Westenberg. — Draagstofproblemen.
Tijdschr. over Plantenziekten 52 (1946) 37—65.
Voûte, A. D. — Toegepaste Entomologie en verrijking of verarming
der fauna. — Tijdschr. over Plantenziekten 52 (1946), 150—157.
Hoenderloo, Januari 1947.
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Verslagen van het Comité
ter Bestudeering en Bestrijding van Ziekten
in Iepen en andere Boomsoorten

VERSLAG
VAN DEN SECRETARIS VAN HET COMITÉ TER BESTUDEE
RING EN BESTRIJDING VAN ZIEKTEN IN IEPEN EN ANDERE
BOOMSOORTEN OVER HET JAAR 1946.
In het afgeloopen jaar overleed Ir. N. van Poeteren, die sedert de
oprichting als lid en als secretaris deel heeft uitgemaakt van ons Comité.
In den heer van Poeteren verliezen wij een lid, dat steeds met groote
belangstelling de werkzaamheden van het Comité heeft gevolgd en dat
van zijn medeléven blijk gaf door het verleenen van medewerking en door
adviezen, welke door ons altijd zeer op prijs wreden gesteld.
Tot lid en secretaris van het Comité werd benoemd Dr. A. D. Voûte.
Het Comité werd officieel opgenomen in het Instituut voor toe
gepast biologisch onderzoek in de natuur van de Centrale Organisatie
T.N.O.
Mevrouw Grosjean verliet onzen dienst; haar werk werd overge
nomen door mejuffrouw Dr. J. C. Went. In verband hiermee werd de
collectie iepen naar Groeneveld bij Baarn overgebracht.
Hoenderloo, Januari 1947.
A. D. VOÛTE.
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VERSLAG
VAN DE ONDERZOEKINGEN VERRICHT IN 1946 VOOR HET
COMITÉ INZAKE BESTUDEERING EN BESTRIJDING VAN DE
IEPENZIEKTE EN ANDERE BOOMZIEKTEN, UITGEVOERD
OP HET PHYTOPATHOLOGISCH LABORATORIUM
„WILLIE CO MM E LIN SCHOLTEN" TE BAARN.
Inleiding.
Evenals in 1945 zijn de inoculaties met Ceratostomella ulmi bij ver
schillende iepensoorten nog op beperkte schaal uitgevoerd. Het grootste
aantal iepen is n.l. gedurende den winter van 1945/1946 van Wageningen naar Baarn overgebracht. Zij waren daardoor nog niet voldoende
aangeslagen om hen in het onderzoek te betrekken. De niet verplante
iepen, die reeds gedurende korter of langer tijd op de kweekerij van het
Staatsboschbeheer op Groeneveld stonden, zijn de volgende: Â. de uit
gezochte zaailingen van 1936 tot en met 1939; B. de enten van deze en
C. de zaailingen van 1943. Op andere plaatsen zijn verder op hun ge
voeligheid voor de iepenziekte onderzocht: 1. de zaailingen van enkele
duiniepen op de kweekerij van de Noordhollandsche Waterleiding Maat
schappij te Egmond Binnen en 2. de zaailingen van een schijnbaar on
vatbare veldiep uit Blaricum, die daar ter plaatse op de kweekerij bij den
heer Börsen stonden.
Hulp bij het inoculeeren verleende in 1946 Mejuffrouw D. S t a p e 1,
biol. cand. te Amsterdam.
In dit verslag zijn thans ook de resultaten opgenomen van het
kruisingswerk fnet de verschillende iepensoorten, welke vroeger als een
apart verslag verschenen. Hulp bij het kruisingswerk verleende Mejuf
frouw G. Jansen, studente in de biologie te Utrecht.
Het onderzoek naar de resistentie voor Nectria cinnabaritia (Tode)
Fr. van iepen, die weinig gevoelig voor de iepenziekte zijn, is voortgezet.
In dit verslag is de naam U. foliacea Gilib. niet vervangen dóór
11. çarpinifolia Gleditsch, zooals dit door R e h d e r in Journ. Arnold
Arb. XIX blz. 266, 1938 wordt aangegeven (zie ook Mel'ville Journ.
Linn. Soc. Botany LUI blz. 83, 1946). Dat de naam U. çarpinifolia nog
niet is ingevoerd berust op een besluit van het „Comité inzake Bestudee
ring en Bestrijding van de Iepenziekte en andere Boomziekten". Zij
wilden de invoering van dezen naam uitstellen tot ook de verdere iepennomenclatuur was herzien.
Inioculaitic van die enten en zaailingen der minst gevoelige iepen
nummers en bastaarden met Ceratostomella ulmi.
Tabel I en II geven de resultaten van de inoculaties op de enten en
zaailingen van de om hun resistentie uitgezochte zaailingen (v.n. zaailin
gen van 1936, 1937, 1938 en 1939 uit Wageningen, thans te Groeneveld
Baarn).
In tabel I zijn alle nummers opgenomen, in tabel II alleen die num
mers, die in 1946 geen ziekteverschijnselen vertoonden. Tabel I komt
geheel overeen met tabel I uit het verslag van 1945. Hierin kan men in
de eerste kolom het aantal onderzochte nummers van iedere bastaard
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vinden en in de tweede kolom het aantal nummerst dat zeer gevoelig
bleek te zijn voor de iepenziekte. Dit getal geeft aan, dat zoowel zaailing
als ent ziekteverschijnselen vertoonen, tenzij er achter tusschen haakjes
vermeld is, dat alleen de zaailing of alleen de ent ziek werd.
In tabel II is nu van de bastaarden, waarvan zoowel ent als zaai
ling gezond bleef, uitvoerig vermeld, hoe het verloop der ziekte in de
verschillende jaren is geweest. Hieraan is no. 147 nog toegevoegd, om
dat er in 1945 speciaal op is gewezen, dat deze iep zulke goede resul
taten opleverde.
Tabel I
aantal onder
zochte num
mers

Kruising of nummer

aantal num
mers waarbij
na inoculatie
ziekte optrad
x)

U. hollandica nr.
„

tt

„

5 vrij bestoven . . .
25 tt
tt
• •
X U. foliacea nr. 1 . .

»

tt

X

tt

tt

„

tt

tt

28 . .

„
„
X U. hollandica vegeta
U. hollandica major
X U. hollandica vegeta
U. hollandica vegeta
X U. foliacea nr. 1
tt

tt

tt

X

tt

tt

tt

28

tt
tt
».
X U. Wallichiana
U. hollandica superba X U. foliacea nr. 1 .
U. hollandica (Fjerrestad) X U. hollandica vegeta
U. foliacea nr. 28 X U. foliacea nr. 1
U . Horsholmensis zelfbestoven . . . . . .
U. foliacea nr. 28 X U. hollandica belgica
„
„
„ 28 X U. hollandica vegeta
„
„
„ 2 8 vrij bestoven . . . . .
U. foliacea Arnhem vrij bestoven ....
U. foliacea nr. W 11 X U. foliacea nr. 1
,,
„
„ W 11 X U. hollandica Pitteursii
U. glabra fastigiata X U. Wallichiana .
»
„
„
X U. foliacea nr. 1
U. glabra nr. 49
X U. foliacea nr. 1
tt
tt
X a
tt
tt
28
U. japonica X U. foliacea nr. 1 .
U. pumila pinnato ramosa' X U. hollandica vegeta
tt
„
n
tt
X U, Horsholmensis
U. Wallichiana X U. foliacea nr. 1
U, laciniata nikkoensis X U. foliacea nr. 1
l)

2
1
2
2
2
1
9
2
1
2
1
11
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
5
5
4
2

0
1
2
2
2
1
7
1
1
2
1
6
0
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
4
4
3
2

(le)
(le, lz)
(2e)
(2e, lz)

(4e)
(le)
(le)
(le)
(le)
(le)
(le)
(3e)
(le)
(2e)
(le)
(le)
(2e)
(2e lz)
(2e)
(le)

e = alleen ent ziek; z = alleen zaailing ziek.

Uit tabel II blijkt, dat nr. 132 U. hollandica nr. 5; nr. 139 U hollan
dica vegeta X U foliacea nr. 1; nr. 189 U. Horsholmensis zelfbestoven;
nr 194 U. foliacea nr. 28 X U. foliacea no. 1; nr. 213 U. pumila pinnato
ramosa X U. hollandica vegeta; nr. 214 U. pumila pinnato ramosa X U,
Horsholmensis en nr. 222 U. Wallichiana X U. foliacea nr. 1 gedurende
al de jaren, dat zij onderzocht zijn, gezond bleven. Het totaal aantal
onderzochte enten per nummer varieert van 2 tot 12, wat nog te weinig
is om er definitieve conclusies uit te trekken.
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In 1946 maken de bastaarden van U. hotlandica végéta met U.
foliacea nr. 1 en van U. foliacea nr. 28 met U. foliacea nr. 1 samen de
helft uit van de nummers, die geheel of in meerderheid gezond bleven.
Dat de kruising van IJ. hotlandica végéta met U. foliacea nr. 1 meer
ongevoelige bastaarden opleverde dan andere kruisingen is reeds in 1944
en 1945 vermeld. Hier kan thans U foliacea nr. 28 X U. foliacea nr. 1 aan
toegevoegd worden. ,
De resultaten van de inoculatie op de nog niet in tabel I vermelde
enten zijn in tabel III te vinden.
T a b e l III
Nummers en omschrijving der iepen
U. pumila hybride nr. 5 ..... .
tt
tt
6 . . . . . .
tt
tt
tt
7
tt
tt
U, foliacea
„43
.
„62
tt
tt
„69
tt
tt
„70
tt
tt
„72
tt
tt
„77
tt
tt
„78
tt
tt
„79
tt
tt
Iep Middachten I
.
II
tt
tt
III
tt
tt

Resultaten der inoculatie
ziek

licht ziek

1

tt

1 ,
8
3
2
3
2
1
1
2
2
1

2

gezond
2
4
3
19
41
1
1

De ongevoeligheid van de enten van de 2 pumila hybriden staat nu
wel vast. Vanaf 1936 vertoonden van de pumila hybriden 5, 6 en 7 res
pectievelijk 4 van de 180 (2.2 %); 4 van de 143 (2.8 %) en 8 van de
'145 (5.5 %) enten ziekteverschijnselen, wat een te verwaarloozen aantal
is. De eigenschappen van deze nummers lijken echter nog te veel op die
van U. pumila. Zij worden dan ook alleen aangehouden om mee te
kruisen, evenals U. foliacea nr. 43, een Spaansche zaailing, die te veel
last van invuren heeft. Hierbij zijn in den loop der jaren slechts 11 van
de 296 'enten of 3.7 % ziek geworden. Op U. foliacea nr. 62, een Fransche zaailing, zijn thans totaal 214 inoculaties uitgevoerd, waarvan 11,6 %
ziek of 14.0 % ziek plus licht ziek zijn geworden. Het percentage is iets
hooger dan in 1945. De ziektegevallen waren echter allen zeer licht. Dit
nummer is in het voorjaar van 1945 als proef aan de kweekers A n n e
B o s g r a te Bérgum, P . P e t e r s te Opheusden en v an ' t W e s t einde in 's Heer Arendskerke afgegeven. In den vrijen handel kunnen
deze echter nog niet gegeven worden.
De verdere nummers van tabel III zijn alle ziek geworden. Alleen
nr. 78, waarvan de oorspronkelijke zaailing gezond bleef en slechts een
van de twee enten ziekteverschijnselen vertoonde, wordt nog verder aan
gehouden.
De enten van de 3 iepen uit Middachten werden ook alle ziek. Hier
blijkt weer eens hoe gering de kans is bij iepen, die in de natuur gezond
bleven, een voor de iepenziekte ongevoelige boom aan te treffen.
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Inoculatie van iepen zaailingen.
De resultaten van de inoculaties op de onderzochte zaailingen, ge
deeltelijk afkomstig van kruis- en zelfbestuiving en gedeeltelijk van vrijbestoven en in het vrije veld verzamelde iepen zijn te vinden in tabel IV.
Tabel IV
Omschrijving der iepen

ziek

licht ziek

gezond

t/. ƒ'oliacea zaail. Blaricum
„
„
afl. Blaricum
„
„
zaail. Egmond-Binnen . . .
„
„
„ Frankrijk . . . . . .
it
tt
a Spanje . . . . . . .
U. glabra fastigiata .........
U. foliacea nr. 31 zelfbestoven ....
tt
n
tt 2 8
n
. . . .
U. hollandica belgica
..
....
U. glabra nr. 49
U. pumila hybride 5 . . . . . . . . .
U. hollandica belgica X ' U. hollandica
belgica . . . . . . . . . . . . . .
U. foliacea nr. 53 X U. holl. belg, . .
,t
tt
tt 53 X U, fol. nr. 28 . .
»
tt
tt 28 X « tt tt
1
•
tt
u
tt 28 X tt tt tt 53 .
tt
tt
tt 31 X tt u tt 28
.
n
tt
tt 42 X n n tt 28 .
tt
tt
n 42 X U. hollandica
belgica

364
21
396
1
6
1
10
9
46
3

19

45
7
89
2

3
1
4
4
5

1
6
20
6

3-

3

'

1

1
1
2
2
4
1
2

1
1

3
2
1

1

Van de in het vrije veld verzamelde zaailingen uit Blaricum is thans
91 % ziek phis licht ziek (1945 + 1946) geworden. Dit hooge percen
tage na 2 jaar inoculatie geeft niet veel hoop, dat er onder deze zaai
lingen ongevoelige nummers voorkomen.
Van de zaailingen uit Egmond-Binnen is het moeilijk het totaal per
centage over de afgeloopen jaren op te geven. Deze zaailingen zijn n.l.
in 1944 of 1945 verplant. 'Gedurende dien tijd was deze kweekerij uiterst
moeilijk te bereiken, zoodat het niet mogelijk was de iepen van nieuwe
etiquetten te voorzien. Het is dan ook onmogelijk na te gaan tot welke
groep zaailingen de verplante nummers hooren en welke zaailingen, dank
zij het verplanten, verloren zijn gegaan. Het iepenmengsel bestaat daar
door uit zaailingen afkomstig van verschillende jaren en verschillende
boomen. Van dit mengsel is 82 % ziek plus licht ziek geworden. Hier
zijn iepen bij, waarop reeds jarenlang selectie is uitgeoefend, maar ook
zaailingen die voor de eerste maal geïnocul'eerd werden. Het totaal per
centage ziek plus licht ziek van 82 is dus wel hoog te noemen, wanneer
men bedenkt, dat hiér de ook reeds langer geselecteerde iepen bij behooren, die in ieder geval minder gevoelig zijn dan de iepen, waarop nog
geen selectie is uitgevoerd.
Van de zaailingen ontstaan na zelfbestuiving vertoonen de zaailingen
van U. hollandica belgica een hoog percentage zieke plus licht zieke
iepen (n.l. 95 %) na inoculatie over de jaren 1945 en 1946 samen. Voor
U. foliacea nr. 31 en nr. 28 zijn deze percentages respectievelijk 78 %
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en 57 %. Vooral de zaailingen afkomstig van den boom nr. 28 vallen op
door het. lage percentage zieke plus licht zieke boomen in twee jaar in
vergelijking met de andere nummers. Dit komt geheel overeen met de
reeds in vorige jaren verkregen resultaten, waarbij bleek, dat U. [oliacea
nr. 28 een nakomelingschap geeft met een hoog percentage weinig ge
voelige nummers er bij.
Van de verder vermelde nummers valt weinig te zeggen, omdat het
uitgangsmateriaal te klein was. Van de zelfbestoven U. pumila hybride
nr. 5 zijn nog drie van de zes zaailingen, die gezond bleven, van de
kruising U. [oliacea nr. 28 X U. {oliacea nr. 1 nog drie van de 13 en van
de kruising U. {oliacea nr. 28 X II. {oliacea nr. 53 zijn nog 2 van de 7
zaailingen over. Bij de nakomelingen van U. pumila heeft men altijd kans
op meer of minder resistente bastaarden. In de laatste 2 gevallen blijkt
beide malen U. {oliacea nr. 28 de moederplant te zijn, dus een nummer
waarvan ook nakomelingen met een hooge graad van resistentie te ver
wachten zijn.
BaisÉaardieering van iepen.
De resultaten van de kruisingen uitgevoerd in 1945 en 1946 worden
in dit verslag vermeld.
Voor de bastaardeering zijn in de eerste plaats die boomen gebruikt,
waarbij de nakomelingen in de vorige jaren een hooge resistentie graad
vertoonden, dat zijn U, hollandica végéta, U {oliacea nr. 1, Ei. {oliacea
nr. 28 en U. glabra nr. 49. Daarnaast zijn als ouderplant die iepen uit
gezocht, die zelf een hooge graad van resistentie vertoonen. Tenslotte zijn de bastaarden van de kruisingen van 1937 tot en met 1939, die be
gonnen te bloeien als moederplant gebruikt. Voor het verzamelen van
stuifmeel zaten er nog te weinig bloemen aan. In 1945 gaven deze laatste
kruidingen slechts in 2 gevallen enkele fertiele zaden, in 1946 was dit
aantal iets grooter.
In 1945 kwamen 134 van de 215 fertiele zaden op, in 1946 231 van
de 1239 fertiele zaden. Dat dit in 1946 zoo weinig was, is te wijten aan
de ongelukkige omstandigheid, dat deze zaailingen in een kas stonden,
die kort na het opkomen van de iepen met cyaangas is gerookt, waar
door het grootste deel der zaailingen is vernietigd.
De tusschen 1937 en 1939 in Wageningen gezaaide iepen, die in
1946 bloeiden, waren vermoedelijk alle nog te jong om goed zaad te
leveren. Ook zijn er bij de andere nummers individueele verschillen.
U. {oliacea nrl 1 is een uitstekende stuifmeel-leverancier en geeft bij ge
bruik als vaderplant meestal veel fertiele zaden, maar als moederplant
gebruikt is het aantal fertiele zaden zeer gering. Gedeeltelijk is dit zeker
daaraan toe te schrijven, dat het bijzonder moeilijk is deze iep te castreeren, zoodat de bloemen daarbij vaak beschadigd worden. Dit blijkt wel
hieruit, dat aan dezen boom steeds vrij bestoven, fertiele zaden te vinden
zijn.
In tabel V is voor de zaailingen van 1945 opgegeven, welke blädvorm zij hebben. Het aantal zaailingen is niet groot en varieert ook
weinig. Er blijkt alleen uit, dat de nakomelingen van U. {oliacea nr. 43
kleinbladiger zijn dan die van den iep Christine Buisman. Dit
zijn beide Spaansche zaailingen, die zeer nauw aan elkaar verwant zijn.
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Tabel V
foliacea
grootbl.

Kruising
U. foliacea
U. foliacea
vegeta.
U. foliacea
U. foliacea
U. foliacea
U. foliacea

foliacea
kleinbl.

foliacea

Christine Buisman, zelfbest.
Chr. B. x U. hollandica

1
8
4

Chr. B. X U. foliacea nr. 1
nr. 1 X U. foliacea Chr. B.
nr. 43 zelfbest.
nr. 43 X U. foliacea nr. 61

13
41

11
28
1
5
6

2

Het verschil bestaat daarin, dat de iep Christine Buisman meer
hangende takken heeft en nr. 43 meer rechtopstaande.
Inoculatie van II. foliacea nr. 62 met Nectria cinmiabarina (Tode) Fr.
U. foliacea nr. 62 is op zijn gevoeligheid voor Nectria cinriabarina
onderzocht door inoculatie van dit nummer met deze schimmel. Tabel VI
geeft hiervan de resultaten en als controle de inoculatie van den gevoéligen iep Christine Buisman. De inoculaties zijn uitgevoerd in
Januari, wat nog niet de beste periode is om instervingsverschijnselen te
krijgen. In Maart of April, kort voor het uitloopen van de fepen, is de
meest gevoelige periode hiervoor.
Tabel VI
stamnummer
van
Nectria
cinn.

Iepensoort

iep Christ. Buism.
tt

tt

tt

tt

tt

tt

U. foliacea nr. 62
tt
tt
tt 62
u
tt
tt 62

F.
F
F
F
F
F

10
11
13
10
11
13

resultaat der inoculatie
datum
gezond

11-1-46
11-1-46
11-1-16
10-1-46
10-1-46
10-1-46

inge
storven
schors
2
2

2
9
9
8

1
1
2

afstand
inst. sch.1)
d/12 1/1,5
0/0.5 0/1
11.5/7
3/2
0/1

inge
storven
top of
tak
1 top
1 tak

1.5/1

Van de 6 op den iep Christine Buisman uitgevoerde inocula
ties gaven 4 insterving van de schors. Bij een van deze 4 stierf de top in.
Voor U. foliacea nr. 62 waren deze cijfers respectievelijk 4 ziek van de
30 en bij 1 van deze 4 een ingestorven zijtak. Erg overtuigend zijn deze
getallen nog niet. Vooral niet de eene ingestorven top bij den iep C h r i s t i n e B u i s m a n en bij nr. 62.
' Wanneer naar verhouding evenveel exemplaren aangetast waren bij
den iep Christine B> u i s m a n als bij nr. 62, hadden de cijfers voor
dit laatste nummer moeten luiden 20 inplaats van 4 met ingestorven
schors en. 5 inplaats van 1 met ingestorven tak of top. De getallen zijn
])
links van de breukstreep is de afstand, waarover dè schors boven de inoculatieplaats
is ingestorven vermeld, rechts van de breukstreep de afstand ingestorven onder deze plaats,
d geeft aan dat het gedeelte boven de inoculatieplaats is afgestorven.
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echter te klein om zoo te kunjien interpoleeren. In ieder geval zal worden
getracht deze inoculaties in 1947 nog eens in eind Maart of begin April
te herhalen.
Daar U. foliacea nr. 62 nooit spontaan is aangetast door Nectria
cinnabarina op het terrein van de kweekerij Groeneveld, terwijl de ziekte
daar zeer veel is opgetreden, lijkt het wel waarschijnlijk dat nr. 62 weinig
gevoelig is voor de aantasting door deze zwam.
Onderzoek naar een ziekte vam de fijnspar Picea excelsa Link.
Op een aantal plaatsen in ons land treedt een ziekte in de fijnspar
Picea Abies Karst (Pica excelsa Link) op, die afsterven van den ge~
heelen boom ten gevolge kan hebben. Het ziektebeeld bestaat uit het
bruin worden van de naalden, die daarna afsterven en afvallen. Meestal
blijven de in het laatste jaar nieuw gevormde naalden gezond aan den
boom, zoodat wij dus met een ziekte van overjarige naalden te doen
hebben. Noch het hout in takken, stam en wortels, noch de schors ver
toont eenige verkleuring of ziekteverschijnselen.
19 exemplaren van Picea Abies op het terrein van de Hooge Vuursehe bij Baarn zijn dit jaar nauwkeurig in hun gedrag ten opzichte van
de ziekte gevolgd. Het betreft boomen, die langs een pad staan en ner
gens aan de wind zijn blootgesteld. Op een aangrenzend terrein zijn de
zelfde waarnemingen gedaan bij 12 exemplaren van den witspar, Picea
glauca Voss (Picea canadensis P.S.P., Picea alba Link).
Bij de Picea Abies bleef de toestand in 1946 betrekkelijk stabiel, bij
de Picea glauca Traden ernstige ziekteverschijnselen op.
Wel zijn in den loop van 1946 twee van de 19. onderzochte exem
plaren van Picea Abies gerooid. Deze waren echter reeds eind Mei dood
of bijna dood. Bij een aantal boomen verloren de onderste takken een
deel van hun naalden. Daar het hier boomen betreft, die langs een pad
staan, is dit niet toe te schrijven aan te weinig licht. Eén boom is duide
lijk kaler geworden in den loop van den zomer. Het verloop van de ziekte
zal hier verder nauwkeurig, gevolgd worden.
^
De Picea glauca vertoonde eind Mei, het eerste tijdstip van waar
neming, al veel bruine naalden. Op welk moment dit bruin worden voor
het eerst optrad kan dus niet worden nagegaan. Vermoedelijk was het in
datzelfde voorjaar begonnen. Een groot deel van deze bruine naalden
viel gedurende den zomer af, zoodat het heel'e boschje, wat eerst een
bruine indruk maakte, er kaal uitzag. De nieuwe naalden van 1946 bleven
gezond.
Bij isolatie uit de verkleurde naalden werd zoowel bij de Picea Abies
(2 van de 4 isolaties) als bij de Picea glauca (6 van de 21 isolaties)
Rhizosphaera geïsoleerd. De fruetifieätie van deze schimmel was eind
October op de bruine naalden te vinden.
Voor zoover het materiaal thans bekeken is, trad bij de Picea glauca
alleen een grootsporige Rhizosphaera vermoedelijk Rhizosphaera pini
(Corda) Meub. en bij de Picea Abies op dezelfde naald zoowel een
groot als een kleinsporige Rhizosphaera soort op, vermoedelijk Rhizos
phaera pini en Rhizosphaera Kalkhoffii Rubak. Deze schimmels wor
den beschouwd als parasieten van een aantal naaldboomen. Infectieproeven zijn er echter nooit mee gedaan. Ter vergelijking is allerlei
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materiaal van zieke sparren bekeken van aangetaste plaatsen op andere
punten in ons land.
Zelf heb ik materiaal verzameld in Hardenberg, Ommerschans,
Veenhuizen en Gorssel. Het ziektebeeld kwam in al deze gevallen geheel
overeen met dat, wat ik op de Hooge Vuursche aantrof. Hier heb ik
nergens Rhizosphaera uit de zieke naalden geïsoleerd. Wel trad 7 X (21
isolaties ) eenzelfde schimmel op, een Phorna, die nog niet verder gedeter
mineerd is. Op al deze plaatsen moet nu nog gezocht worden naar het
voorkomen van de vruchtlichamen van Rhizospharea op de naalden. De
witte schimmel (Phoma) is geïsoleerd van materiaal uit Gorssel, Harden
berg en Ommerschans.
Zooals reeds vermeld is, kan Rhizosphaera op een aantal naaldboomen voorkomen. De Heer Oude mans stuurde uit Putten materiaal
van een zieke Picea pungens Engelm, aangetast door Rhizosphaera ver
moedelijk Rh. Kalkhoffii. Ook op den Plantenziektenkundigen Dienst
werd materiaal van Picea pungens, geïnfecteerd met Rhizosphaera, ont
vangen.
Het is noodig nauwkeurig na te gaan hoever de schade, door deze
schimmel veroorzaakt, gaat.
Rohde, iMitt. Forstwirtsch. u. Forstwissensch., 1937, geeft aan, dat
Rizosphaera de jonge naalden van de Douglasspar kan aantasten. De op
de Douglas voorkomende Phaeocryptopus (Adelopus) gäumanni zou
eenige jaren noodig hebben om de naalden tot afvallen te brengen, Rizo
sphaera zou juist de jonge naalden aantasten. De combinatie van deze
twee zou dan het afsterven van de Douglas versnellen. Daar thans ook
in ons land Phaeocryptopus is aangetroffen (Drente, Veluwe, Breda) zou
een dergelijke combinatie hier ook op kunnen treden.
Aantasting van den Douglas Pseudotsuga taxifolia Britt (Pseudo
tsuga Douglassi darr.,) door Phaeocryptopus (Adelopus) gäumanni
(Rohde) Pet.
Naar aanleiding van het bovenstaande volgt hier een beschrijving
van het ziektebeeld van de aantasting van de Douglas door Phaeocryp
topus.
De aangetaste boomen vallen vaak op, doordat zij dunner in hun
naalden staan en de naalden een grauwere kleur hebben dan de gezonde
groene. De zieke naalden blijken aan den onderkant meer of minder
bedekt te zijn met zwarte vruchtlichamen. Deze zijn duidelijk met een
loupe te zien. Echter ook met het bloote oog kan men ze reeds waar
nemen.
Bekijkt men deze vruchtlichamen onder het microscoop, dan zijn het
de perithecien van Phaeocryptopus gäumanni. Zij zitten met een voetje
in de buitenste opening van de huidmondjes van de naalden. Daar Rizo
sphaera hier zeer veel op lijkt is verwarring licht mogelijk. Bij Rhizo
sphaera zullen vaker dan bij Phaeocryptopus op den top van de vrucht
lichamen de wasproppen, die uit de huidmondjes worden geduwd blijven
zitten. De vruchtlichamen van Rhizosphaera zijn iets kleiner dan de uit
gegroeide vruchtlichamen van Phaeocryptopus. Een duidelijk onderscheid
is echter alleen microscopisch vast te stellen. Rizosphaera heeft een picnide met picnosporen, Phaecryptopus een perithecium met asci en ascosporen. De picniden van Rizosphaera zitten ook met een voetje in de
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buitenste ademholte van de huidmondjes, maar de steel loopt door en
vormt een donkere prop van schimmeldraden in de binnenste ademholte.
Het picnide is aan den onderkant doorzichtig, heeft alleen van boven een
donkere wand, bij het perithecium van Phaeocryptopus loopt de donkere
wand door om in het voetje over te gaan.
Phaeocryptopus heb ik aangetroffen in alle Douglasaanplantingen,
die ik in Drente bezichtigde, nl. bij Emmen, Eext en Veenhuizen. Bij
Eext was het een aanplant van Douglas van verschillende herkomst. Op
al deze rassen waren echter vruchtlichamen te vinden.
Op de Veluwe heb ik zelf geen waarnemingen gedaan, maar ook
daar was de ziekte reeds aangetroffen. Bij Voorst komt de aantasting
ook al voor, maar in de Achterhoek bij Gorssel en Lochern heb ik hem
nog niet waargenomen. Ook op jonge Douglas in het mastbosch te Breda
bleken de vruchtlichamen aanwezig te zijn. Deze ziekte komt dus thans
over het geheele land verspreid voor. Voorloopig krijgt men niet den
indruk, dat de Douglas aanplantingen er ernstig van te lijden hebben.
Men zal hier echter pas na een aantal jaren over kunnen oordeelen.
Uit de literatuur blijkt, dat de ziekte na uit Zwitserland, Z, Duitschland en Engeland te zijn beschreven thans ook in België en Denemarken
is gevonden.
Onderzoek naar die ziekte van den zwarten éts Alhus glutinosa
Gaertn. im Nederland, die in het natuurmonument „de Linde" een sterke
insterving veroorzaakt, uitgevoerd door mejuffrouw S. J. Truter M.Sc.
Bij deze ziekte kan men verschillende symptomen waarnemen.
1. De elzen loopen uit, maar de blaadjes blijven klein, terwijl veel van
de knoppen blijven steken. Het resultaat is, dat de loten kort blijven
en de geheele boom een gedrongen groei te zien geeft. Deze symp
tomen beginnen meestal in den top.
2. In het voorjaar sterven geheele takken of toppen in. Hierbij kan men
schorsbrand of afsnoering van den tak aantreffen.
De onder 1 en 2 genoemde symptomen kunnen teweegbrengen dat
de geheele boom afsterft.
De verspreiding van deze ziekteverschijnselen is in Friesland en
Groningen nagegaan. Daar het in den beschikbaren tijd onmogelijk was
hier het geheele land voor af te reizen, werd de medewerking van het
Staatsboscbbeheer ingeroepen.
Bij het onderzoek naar de verspreiding van de ziekte is ook gelet op
de samenstelling van den bodem. Een aantal grondmonsters zijn hiervoor
verzameld en ter onderzoek opgezonden naar het Bedrijf slaboratorium in
Groningen.
Veel tijd is besteed aan het kweeken van de schimmels, geïsoleerd uit
zieke boomen, afkomstig van het natuurmonument „de Linde" te
Wolvega en ook van het Naardermeer.
Deze schimmels werden vergeleken en zooveel mogelijk gedetermi
neerd. In beide gebieden komen o.a. de volgende schimmels op en in de
elzen voor:
Cryptosporium Neesii Corda;
Dendrophotna sp.;
Pezicula cinnamomea; (D.C.) Sacc.
Phialophora sp.;
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Phoma spp.;
Phomopmis alnea Höhn;
Een onbekende schimmel x. Dit is de schimmel, die in den loop van
het onderzoek van het grootste aantal boomen geïsoleerd is. Getracht is
om deze schimmel x tot fructificatie te brengen. Hiervoor zijn verschil
lende stammen van deze schimmel op een groot aantal voedingsbodems
gekweekt. Daarnaast zijn enkele stammen gegroeid op 2 verschillende
bodems, na een incubatietijd onderworpen aan verschillende en wisselen
de omstandigheden (licht, temperatuur). Tot fructificatie is het echter
tot nu toe niet gekomen.
Ook Valsa oxystoma Rehm is op elzentakken, afkomstig van elzen
van de bovengenoemde gebieden, gevonden, een zwam die in Duitschland
als oorzaak van insterving vermeld is.
In het voorjaar zijn infectieproeven genomen met de belangrijkste
schimmels. Vooral met Cytospora spp. (5 soorten, Polypoms radiatus
(Sow) Fr. en met de schimrrfel x. Polypoms radiatus was in Engeland
beschreven, voorkomend op zieke elzen. Bij de inoculatieproeven zijn 5
verschillende methodes gebruikt. In geen enkel van deze gevallen zijn
symptomen waargenomen, die overeenkomen met de ziekteverschijnselen
van den zwarten els. Herisolaties uit verkleurd hout en uit verkleurde
schors zijn nog gaande, om vast te stellen of tenslotte toch, hoewel op
beperkte schaal, infectie heeft plaats gevonden.
Infectieproeven zijn ook op afgesneden elzentakken van verschillen
de ouderdom, geplaatst in een Knopoplossing, uitgevoerd. Een groot aan
tal van deze takken werd aangetast door Cryptosporium Neesii, die zeer
algemeen als saprophiet op elzen voorkomt. De overige takken verschil
den in hun reactie van de inoculaties op de boomen in zooverre, dat geen
callusvorming plaats vond. Overigens blekén de afgesneden takken geen
grooter vatbaarheid te vertoonen, dan de levende boom.
Een algemeené conclusie kan uit dit onderzoek nog niet getrokken
worden.
Summary.
Elm seedlings and grafts which had already been selected for their
insusceptibility to Cerastostomella ulmi were again tested by inoculations.
7 Hybrids, derived from 7 different crosses, did not show any signs
of disease during the years of investigation (varying from 5—9). The
number of grafts from these hybrids, however which were investigated is
too small. For these hybrids U. hollandica belgica, U. hollandica vegeta,
U. Horsholmensis1), U. foliacea nr. 1 2), U. foliacea nr. 28, U. pumila
pinnato ramosa and U. Wallichiana were used as parent plants. The good
qualifies of these species when used for hybridizing were already known.
In 1946 the hybrids of U. hollandica vegeta X U. foliacea nr. 1 and
U. foliacea nr. 28 X U. foliacea nr. 1 constituted half of the tested num
bers which remained healthy after inoculation.
1)
11. Horsholmensis should be U. carpinifolia Horsholmi according to Melville
(Journ. Linn. Soc. Botany LUI p. 83, 1946). The „Comité inzake Bestudeering en Be
strijding van de Iepenziekte en andere Boomziekten" however, has decided to retain the
old names until the revision of the elm nomenclature is completed.
2)
U. foliacea should be 11. carpinifolia Gleditsch according to Reh der (Journ.
Arn. Arb. XLX p. 266, 1938).
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Since 1940 14 % of the grafts of U. foliacea nr. 62, a French seed
ling, were diseased + slightly diseased. Eight grafts diseased in 1946
recovered completely in the autumn.
Inoculations of U. foliacea nr. 62 with Nectria cinnabarina showed
that this variety is very resistant against this bark disease.
There is little chance of finding immune elms amongst the healthy
elms in nature. This year grafts of 3 healthy elms from Middachten,
which were thought to be immune, became diseased after their first
inoculation.
As parent plants for hybridizing were used: (a) plants which
already had shown great resistance, (b) hybrids of the crosses made in
1937—1939.
There was a great discrepancy between the number of seedlings
(231 ) and the amount of collected seeds ( 1239), as many of the seedlings
were accidently destroyed after fumigation (cyanide) of the greenhouse,
where they were cultivated.
A description of a disease of Picea Abies is given. During several
consecutive years the trees lose their leaves, which finally results in the
death of these trees. A Rhizosphaera and Phoma were isolated from the
diseased needles.
In 1946 the disease of Douglasfir caused by Phaeocryptopus
( Adelopus) gäumanni was observed for the first time in Holland. A short
description of the disease is included.
Some fungi isolated from diseased Alnus glutinosa were indentified,
but no results were obtained after inoculating them in healthy trees.
Baarn, Januari 1947.
JOHa. C. WENT.
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VERSLAG
VAN HET STAATSBOSCHBEHEER OMTRENT DE
BESTRIJDING VAN DE IEPENZIEKTE IN 1946.
Evenals in de beide vçoraf gaande jaren is voor 1946 afgezien van
een centraal geleide bestrijding van de iepenziekte, doch is aan de hout
vesters verzocht, deze taak zoo goed mogelijk uit te voeren, door bij het
opsporen van te vellen boomen voor de houtvoorziening in de eerste
plaats aandacht te schenken aan de zieke iepen. Ten gevolge van deze
wijze van werken is de volgende hoeveelheid iepenhout in ons land geveld:
Groningen en Friesland . .
Drenthe . . . . . . .
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noordbrabant
Limburg .

300
600
2.000
2.500
8.000
800
100

aantal boomen
5.000
300
1.000
-1.000
2.000
6.000
7.400
20.000
2.000
300

16.500

45.000

m3
1.800
100

.

Er zijn dus naar schatting 45.000 iepen geveld. Gaan wij van onze
vroegere veronderstelling uit, dat voorjaar 1944 nog ongeveer 500.000
iepen in ons land aanwezig waren en nemen wij aan, dat in den laatsten
oorlogswinter zeker s/5 van de toen aanwezige opstand is geveld, dan
zouden er dus toen nog rond 200.000 iepen zijn overgebleven. In 1945
zijn 30.000 iepen geveld en in 1946 45.000, zoodat er nog geen 150.000
iepen over zouden zijn, hetgeen wel ongeveer met de werkelijkheid over
een zal komen. Van de 71.300.000 iepen, die in 1930 den fraaien Nederlandschen iepenopstand uitmaakten, is dus thans niet meer dan ongeveer
10 % overgebleven. Na den in het vorige verslag vermelden tocht door
Noordholland met het doel1 den na den oorlog overgebleven iepenopstand
globaal op te nemen, zijn ook Friesland en Groningen, alsmede ZuidBeveland bezocht. De achteruitgang van den opstand is ook daar zóó
groot, dat er weinig beplantingen van bijzondere beteekenis meer over
zijn. Alleen plaatselijk zal het nog eenigen zin hebben, beplantingen en
haar naaste omgeving van zieke boomen vrij te houden. De stelselmatige
bestrijding heeft door oorlogsomstandigheden en abnormale veilingen
haar natuurlijk einde gevonden.
Utrecht, 7 Februari 1947.
De Directeur van het Staatsboschbeheer,
VAN STEIJN.
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Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Rekening en verantwoording van den penningmeester over het jaar 1946s
Saldo per 1 Januari 1946 . .

ƒ

190.84

Inkomsten.
Bijdragen Iepen Comité . . . ƒ 4.280.75
Bijdragen Insecten Comité . . ,, 4.177.87
Bijdragen Itbon
25.—
Ziekengeld uitkeering
Subsidie Centrale Organisatie T.N.0

8.842.62
32.34
37776.37
ƒ 46.483.17

Uitgaven.
Personeelskosten Iepenonderzoek .... ƒ 3.600.—
Personeelskosten overige onderzoekingen . . „ 33.103.18
Algemeene kosten (kantoorbenoodigdheden,
drukwerk, vrachten, porti, schoonhouden ge
bouwen enz.)
2.211.97
Kosten onderzoek Iepen en Elzen
3.233.28
Kosten andere onderzoekingen.
Reis- en verblijfkosten en kosten
buitenwerk
. . ƒ 3.860.64
Laboratorium benoodigdheden, gas,
electra enz. .
2.049.84
Aankoop div. materialen
596.83
6.507.31
Kosten bestuur en administratie ......
536.40
Subsidie Proefstation te Wijster
6.000.—
—

„ 55.192.14

Saldo tekort per 31 December 1946

ƒ 8.708.97

De Penningmeester,
Dr. G. Houtzagers
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Lijst van Contribuanten van het Insectenplagen-Comité
op 1 Januari 1947.
Departementen t
Dept. van Landb. en
Visscherij
Rijkswaterstaat
Provincies $
Friesland
Groningen
Drenthe
Gelderland
Utrecht
- Noord Holland
Zuid Holland
Zeeland
Limburg
Gemeentes s
Amersfoort
Amsterdam

Apeldoorn
Arnhem
Assen
Baarn
Bergen (N.H.)
de Bilt
Borger
Brummen
Bussum
Deventer
Doorn
Doornspijk
Ede
Enschede
Epe
Ürmelo
Gaasterland
Groningen
Haarlem
Haren

Harderwijk
den Ham
Heerde
Hartem
Heumen
Hilversum
Luikgestel
Maarn
Mill
Nistelrode
Ommen
Renkum
Rhenen
Ravestein
Venraay
Veldhoven
Wisch
Wageningen
Zeist
Zundert
Zwolle

Corporaties:
Naami
N.V. Amstleven
„ Verzek. Bank Victoria
„ De Utrecht
„ Spoorijzer
„ Huize Bergh
Koningsbelten
Puttersbosch
„ Gemert & Stippelberg
Ned. Heide Mij.
Ned. Boschb. Ver.
A.N.W.B.
Ver. t. beh. v. Nat Monum.
Gooisch Natuurresrvaat
Alg. Ver. Nat. Bescherm.
Alg. Begraafpl. (J. v. Twuyver)
San. Berg en Bosch
Vereenigde Gestichten
Willem Arntz Stichting
Stichting Hoenderloo
San. Sonnevanck
Hel Grondbezit
Landgoed Schovenhorst
Huize Almelo
Buurtschap Otterlo
Stichting „Het Geldersch Landschap"
Stichting „Het Utrechtsch Landschap"
Onder. Gem. Boschbr. Verz.
Prov. Waterl. Bedr. N. Holl.

Woonplaats:

Adres«

Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Delft
's-Heerenberg
Enschede

Nieuwe Spiegelstraat 17
Keizersgracht 126
Leidscheweg 2
Schieweg 2
Kasteel
„Het Roessingh"
p/a J. H. van Heea
p/a E. Slot, Dorpstraat 8

Putten
Arnhem
Arnhem
Den Haag
Amsterdam
Hilversum
Den Haag
Amsterdam
Bilthoven
Deventer
Utrecht
Apeldoorn
Harderwijk
Utrecht
Putten
Almelo
Oterlo
Arnhem
Bilthoven
's-Hertogenbosch
Bloemendaal

Sickeszplein 1
Parkstraat 18—20
Rokin 92—96
Kerkbrink
Waldeck Pyrmontkade 125
Kruislaan 124
Bagijnenstraat 3
Agnietenstraat 2
Brinklaan 122
Donkere Gaard 4bis

•

p/a J. H. Memelink
Soestdljkerweg 123 N
de Waterstraat 16
Esschenlaan 10
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Spaarbank Hoogeveen
P.T.T.
N.V. Het Schoutenhuis voor:
Landgoed de Treek
„
Henschoten
„
Hyde Park
„
Ampsen
„
Planken Wambuljs
„
Amerongsche Berg
„
Schuttershoef
„
Rumelaar
„
de Hoogt
„
't Stort

Hoogveen
Den Haag
Woudenberg

Hoofdstraat 58
Beh. en adm. van landgdr.

Particulieren t
Naam t

Woonplaats »

Adres j

N.V. Alba
__
W. v. Beuningen
Baronesse L. v. d. Borch v.
Verwolde—Voûte
Ir. J. Th. Berkemeyer
H. C. Boll
Mevr. Bavinck ten Cate

Apeldoorn
Vught

Stationsstraat 25
Huize „Bergen"

W. T. C. H. Graaf Bentinck
Jhr, Mr. E. A. v. Berestéijn
H. W. de Blocq van Haersma
de With
J. F. de Beaufort
J. Bregman
Mr. E. H. van Baumhauer
Joh. ten Cate
Jhi. Dr. J. R. Clifford
de Kocq van Bruegel
E. C. C. v. Coevorden
C. J. I. Calkoen—Doornbos
G. H. Crone
G. H, Cremers
J. R. Dominicus
J. G. v. Dusseldorp
H. J. Droste Sairy
D. E. Everts Jr.
P. van Eeghen
Ir. F. E. D. Enschede
C. E. de Friderici
E. H. Feitkamp—Feld
Stichting Feiterhof

De Steeg
Vierhouten

Kr. Plaslaan 20
„De Dijkweide"
p/a Hr. A. J. Roelse
v. Heutzlaan 7, Apeldoorn
Middachten
„Het Bergelt"

Driebergen
Amsterdam
Garderen
Amsterdam
Almelo

Hoofdstraat 211
Rokin 9—15
„De Uilenhof"
Keizersgracht 294
Wierdenschestraat 208

Driebergen
Diepenveen
Amersfoort
Amsterdam
Terschuur
Schiedam
Bloemendaal
Haarlem
Wildervank
Amsterdam
Utrecht
Wilp
Haarlem
Elburg

„Eikenrode", Hoofdstr. 185
„Het Overvelde"
Pasteurstraat 23
N.Z. Voorburgwal 104-108
Gr. Bielderweg 3
Nassaulaan 57
Vijverweg 21
Zijlweg 192
Oosterdiep A 18
Heerengracht 497
Stolberglaan 53
Huize „Groote Noordijk"
Leidschevaart 78
p/a Hr. Bakster,
Rentmeester, Elburg

A. J. M. van Gorp
Greeve
A. H. van Heek
Mr. G. G. v. d. Hoeven
T. E. Hendriks
P. H. Hfigenholtz
Gebr. van Hout
Fa. de Hoop
J. D. van Hasselt
Hilv. Golfclub
H. D. Insinger
Prof. G. v. Iterson
Prof, Ir. J. H. Jager Gerlings
Prof. Dr. R. de Josselin de Jong
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Verwolde
Rotterdam
Wilp
Almelo

Berg en Dal
Hattem
Enschede
Zundert
Heemstede
Hilversum
Mill
Rotterdam
Epe
's-Graveland
Soest
Delft
Wageningen
Driebergen

Huize ,,'t Stroot"
„De Moeren" W 89
v. d. Spiegellaan 12
Celebeslaan 23
Wielingestraat 2
Het Erf Tongeren
Huize Westerfeld
„Pijnenburg ' Soest
Hertog Govertkade 12
Prof. Ritzema Bosweg 13
Hoofdstraat 127

Ir. A. E. Jurriaanse

Hulshorst

G. W. A. de Jongh
Mevr. E. M. L. Kessler Stoop
J. v. d. Krol
Fa. Gebr. van Kolfschoten
M. Kolff
Zeepfabriek „De Klok"
Mr. W. F. J. Laan
Mr. H. J. v. Lulofs Umbgrove
Mr. C. H. E. Graaf van Lijnden
van Sandenburg
Jhr. J. C. Martens van Sevenhoven
J. Mulders ten Cate
Ir. E. J. v. d. Meulen
J. J. Neurdenburg
Joh. Nachenius
H. V. Osselen Spakler

't Harde (Gld.)
IJmuiden (O.)
Maartensdijk
Maarn
Amersfoort
Heerde
Denekamp
Vörden

C. A. W. Pauw
H. W. v. Riessen
Jhr. v. Reigensberg Versluys
B. v. Spreekens
Jhr. Dr. G. J. Sandberg van Leuvenum
M. C. Sanders
Mr. Dr. C. Sleeswijk
W. v. d. Tak
Jhr. G. F. van Tets van
Goidschalksoord
Mr. J. R. Voûte
Dr. A. D. Voûte
P. Vorkink

Heemstede
Zeist
Oldebroek
Beekbergen
Leuvenum
Eerbeek
Lage Vuursche
Baarn
Zeist
Bussum
Otterlo
Ede

D. van Vuure
Mevr. A. E. M. van Voorst van Beest

Stroe
Heerde

P. Vos
Dr. C. J. Vos
W. L. v. d. Wall Bake
A Wagener
A. J. Weyburg
Mevr. L. E. de Wetstein Pfister
W Westerwoud
Div. bijdragen via de Ver.
„Het Grondbezit"

Utrecht
Amsterdam
Vörden
Enschede
Haarlem
Driebergen
Apeldoorn

Doorn
Almen (Gld.)
Vaassen
Rotterdam
Loenen (Vel.)
Blaricum
Hulshorst

„De Houtkamp" post
Hierden
Zeeweg 272
Hotel „De Pyramide"
Huize „Nimmerdor"
Huize Singraven
Villa Nuova
Buurtweg 2
Dorpsstraat 11
Rechter Rottekade 91
Imboschweg 44
Torenlaan 13
Huize Groeneveld, post
Nunspeet
P. Potterlaan 2
Montaubanstraat 6
Zwaluwenberg post Elburg
Witte Kruisweg 39
post Elspeet
K 328 .
„Venwoude"
Prof. Lorentzlaan 75
Burg's Jacohlaan 14
„De Houtkamp"
Huize Immenkamp, Roekei,
post Harskamp
De Troffel
Huize Hulshorst,
post Harderwijk
Bern. Weerd. W.Z. 7
Nrd. Amstellaan 238/III
Hengeloschestraat 51
Zijlweg 91
Arnh. Bovenweg 7
Landgoed Westerwoldr
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Lijst van Contribuanten van het Iepenziekte-Gomité
op I Januari 1947,
Departementen ;
Departement van Landbouw, Viss'cherij en Voedselvoorziening, Den Haag.
Departement van Openbare Werken en Wederopbouw, Den Haag.
Provincies :
Provincie Zeeland.
Gemeenten:
Assen
Alkmaar
de Bilt
Burgh
Beemster
Delft
Dubbeldam
Enkhuizen
's Gravenpolder
Groningen
Haamstede
Haarlemmermeer
Harlingen

Heer Hugowaard
Hulst
Houten
Resteren
Kloetinge
Leiden
Leeuwarderadeel
Nieuw Leusen
Nigtevecht
Philippine
Rotterdam
Schagen
Schiedam

Corporaties t
Waterschap de Beemster — Midden Beemster
„
Fivelingo
— Appingedam
„
Njeuw Buinen — Nieuw Buinen '
„
Weerdinge
— Nieuw Weerdinge
„
Westerwolde — Ter Apel, Oudeweg 14
Polder Wieringerwaard
— Wieringerwaard
Anna Paulownapolder
— Anna Paulowna
Hoogheemraad van Rijnland
„
van Holl. Noorderkwartier
Prov. Waterleiding Noord Holland
Bloemendaal — Esschenlaan 10
Nederl. Heide (Mij., Arnhem
Löhnisfonds (Dr. I, Rietsema), Breda, Brabantlaan 6
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Sneek
Son
Utrecht
Vlaardingen
Vlissingen
Voorschoten
Wieringerwaard
Wassenaar
Warmond
Zuid Laren
Zuid- en Noord Schermer

