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1.

Problemen

van

bo sen tomo1ogie

België bezit een beboste oppervlakte van nagenoeg 620.000 ha, waarbij men
bovendien 8 miljoen populieren moet tellen (Landbouw» en Bostelling van
1959). De jaarlijkse opbrengst hiervan kan zeer ruw geschat worden op on¬
geveer 1.500 miljoen Belgische frank.
Uit vergelijkingen met gegevens van andere landen mogen wij aannemen
dat het jaarlijks verlies, te wijten aan insekten- en ziekteaantastingen, onge¬
veer 100 miljoen frank beloopt, hetzij 7% van de totale houtproduktie. Deze
cijfers, alhoewel slechts approximatief, geven niettemin een idee van het
ekonomisch belang van deze schadelijke organismen.
Het Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek heeft weliswaar een afdeling
Dierkunde, met als voornaamste studieobject de bosentomologie, maar tot nu
toe is er nog geen fytopatholoog. Logischerwijze is onze aandacht gegaan naar
de akute problemen van Noord-België waar het Centrum zijn standplaats heeft,
en speciaal naar de soorten insekten die in dit gebied de grootste schade ver¬
oorzaken.
In de Kempen bezet de Finns sylvestris pijnboom ongeveer 70% van de be¬
boste oppervlakte. Finns nigra corsicana werd de laatste jaren steeds meer aangeplant, en beslaat thans 10% van de Kempense bossen. Ook Larix neemt zo¬
wel in Noord-België als in de rest van het land in belang toe. Tenslotte zij
nog vermeld dat onze twee noordelijke provincies, Antwerpen en Limburg, rijk
aan populieren zijn, aangezien ze ongeveer een vijfde van het totale populieren¬
aantal van het land bezitten.
Op entomologisch gebied blijft dus de Finns sylvestris het probleem nummer
één, omwille van zijn algemeen voorkomen en vooral tengevolge van zijn gevoelig¬
heid ten aanzien van insektenaantastingen. Dit laatste hebben wij sedert het ont¬
staan van het Centrum meermaals ondervonden bij verschillende insektenpullulaties in de Kempen. Vooreerst is de Dennenlotnips (Rhyacionia bnoliana Schiff.)
in de jonge sylvestris-aanplantingen praktisch jaarlijks massaal aanwezjg, en is
waarschijnlijk de voornaamste plaag voor deze bomen. Van grote betekenis zijn
eveneens de kevers die de jonge beplantingen aantasten: Hylohius abietis L., Hylastes ater Payk., e.d. Bij de soorten die de naalden aanvreten noemeii wij de
Dennenbladwesp (Diprion pint L.), waarvan een aantasting in 1952 te Bree over
42 hl. een zulkdanige kaalvreterij teweeg bracht, dat de bomen gekapt moesten
worden (Nef, 1956). Van de Nonvlinder (Lymantria monacha L.) kennen wij
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eveneens twee grote aantastingen: 140 ha in 1955—57 te Overpelt-Lommel, en
nagenoeg 100 ha in 1958 te Genk. In deze twee gevallen werden de verzwakte
bomen bovendien nog aangevallen door de Dennenscheerder (Myelophilus piniperda L.), zodat men verplicht was grote kaalkappingen uit te voeren.
De Pinas nigra corsicana blijkt zeer weerstandbiedend aan insektenaantastingen
in het algemeen, en stelt dus geen bijzondere problemen.
Op populier werd in de jaren van 1954 tot I960 in het noordoosten van België
en het zuidoosten van Nederland een grote invasie waargenomen van Satijnvlinders
(Stilpnotia salicis L.), in een gebied van ongeveer 70 km doormeter (Nef, 1963).
Andere insekten tasten de jonge populieren aan, vooral in de kwekerijen, en kun¬
nen er soms grote schade veroorzaken.
Op de lorken komen allerhande schadelijke insekten voor; naar het schijnt wordt
bij ons vooral de Lariksmot (Coleophora laricella Hb.) regelmatig aangetroffen.
Studies over deze soort zijn begonnen.
Tot nu toe hebben wij geen aandacht kunnen besteden aan insekten die
andere soorten bomen aantasten, hetzij loofhout-, hetzij naaldhoutbomen, en
vooral de Picea abies, van zeer groot belang in Hoog-België.
De exakte toestand en de variaties van de insektenplagen in België zijn ons
nog zeer onvoldoende bekend, aangezien er geen enkele organisatie is die
regelmatig daarover inlichtingen verstrekt zoals dit wel het geval is in Neder¬
land. Toch zijn de hierboven vermelde soorten ongetwijfeld belangwekkend, en
het bestuderen van deze insekten blijkt dus ten volle verantwoord. Om deze
redenen hebben wij ze in onze programma’s opgenomen.
2.

Theoretische

indeling

van

de

progamma’s

van

de

afdeling Dierkunde
De nadelen van een veralgemeende toepassing van scheikundige insekticiden
in de bossen zijn, zowel op biologisch als op ekonomisch plan, al te goed
bekend en moeten niet meer beschreven worden. Zij hebben ons naar een
andere weg gericht, namelijk de biologische bestrijding, in de ruimste be¬
tekenis van deze uitdrukking. Ons programma is dus, theoretisch, als volgt in¬
gedeeld.
Vooreerst zijn wij verplicht algemene biologische studies te voorzien, omdat
veel aspekten van de insektenbiologie onvoldoende bekend zijn. Daaronder
rangschikken wij:
— de bepaling van de cyclus in de natuur;
— studies, in experimentele omstandigheden, van de faktoren die deze cyclus
beheersen of veranderen;
— studies, vooral op het terrein van de faktoren die de populatieschommelingen
veroorzaken ;
— studies van de frekwentie en van het ekonomisch belang van de aantastin¬
gen.
Vervolgens hebben wij gezocht naar mogelijkheden om de insektenschade
te voorkomen. Dit kan bekomen worden door de preventieve toepassing van
de vijanden der insekten, zoals bijvoorbeeld de insektenetende vogels, de mie¬
ren van de groep Formica rufa, om alleen deze te noemen waaraan wij onze
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speciale aandacht besteed hebben. Anderzijds kan men ook de weerstandskapaciteit van de bomen verhogen door een genetische tussenkomst of door
een verbetering van hun groeimilieu.
Tenslotte blijven wij genoodzaakt rekening te houden met pullulaties die
altijd blijven. Om deze te bestrijden beschikt men over een rijke verzameling
van scheikundige insekticiden waarvan de toepassingswijze soms zo aangepast
kan worden, dat hun biologische nadelen tot een minimum herleid worden
(bijvoorbeeld door een lokale toediening: aan de basis van de stammen tegen
de overwinterende rupsen van de Stilpnotia salicis, indompelen van naaldboompjes vóór de beplanting tegen Hylobius abietis). Naast deze produkten
moeten wij de pathogene micro-organismen nog vermelden, die even doel¬
treffend kunnen zijn en die, door hun specificiteit, het biologisch evenwicht
praktisch niet storen. De studie ervan is eveneens in ons programma opge¬
nomen, en er werd reeds begonnen met een virus, die de Stilpnotia salicis kan
doden.
Het is wéllicht aangewezen hier nog te vermelden, dat meer details over de
bestrijding van de schadelijke bosinsekten werden gegeven in een vroegere
publikatie (Nef, 1962).
Summary

Discussion of the problems of forest entomology studied in the Centre for
biological research of the forests at Genk (Belgium) and especially of those studied
by the section for zoology of this institute.
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