EEN AMERIKAANS
DENNENAALTJE
DOET ZIJN INTREDE IN EUROPA
De dennennematode 8ursophe/enchus
xyIoph/lus werd verleden jaar voor het eerst
in Europa ontdekt. meer bepaald op het
Portugese schiereiland Setubal. Een blijde
waarneming van een nieuwe soort kon dit
moeilijk genoemd worden. In een regio
met 10 000 ha dennenbos werden verschillende infect1ehaarden met kwijnende
dennen vastgesteld. Alle getroffen bomen
ziJn Zeedennen (Ptnus p/noster). maar
bekend staat dat andere Europese Plnussoorten als Grove den (P. sylvestr/s]. Zwarte
den (P. n/gro] en Bergden (P. mugo] even
gevoelig zijn. Porosolden (P. p/neo] en
Aleppoden (P. ho/epens/s] zouden iets
meer reslstent1e vertonen. Ook de geslachten Ab/es. Cedrus. Lor/x. P/ceo.
Pseudotsugo en Tsugo kunnen aangetast
worden.
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De dennennematode Is een parasitair
aaltje van maximum een millimeter lengte. dat In het xyleem van naaldbomen
leeft. Door het verstoren van de sopstroom
ontstaat verkleurtng en verwelklng van de
boomkroon. Gelnfecteerde bomen kunnen binnen enkele maanden afsterven.
Het aaltje kon door verschillende keversoorten verspreid worden. Vooral boktorren
van het geslacht Monochomus worden
vernoemd. hoewel dit In Portugal geen
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heemse Ptnus syf\Ie$fris en P. nlgro vastgesteld. De nematode
werd aan het begin
van de 20* eeuw
reeds via besmet hout
In Japan gelntroduceerd.
Ook China. Taiwan en
Zuid-Korea volgden.
Mogelijk zorgde
besmet verpalddngshout uit China voor de
intrede In Europa.

algemeen genus Is. De verspreiding kan ook door andere baktorsoorten of snuitkevers (bv.
Grote dennensnuitkever.
Hylob/us ob/et/sI. De nematode
reproduceert zich het vtugst in
worme gebieden. Fins onderzoek toonde echter aan dat
Infectie ook In Skandinavië
mogelijk Is. weliswaar vertraagd
door de grote varlot1e van de
dagtemperotuur In de zomermaanden.
In het Noord-Amertkaanse oorspronggebied zijn de inheemse
dennensoorten resistent. Daar
werd sterfte vooral bij de uit-

De Europese Com·
missie ondernam
reeds stappen om de
verdere verspreiding
van 8. xy/oph/lus tegen te gaan. Voor een 9YOIuaIIe
van de huidige toestand dienen de lidstaten aan de
Commissie gegevens te verstrekken over het ol don
niet voorkomen van de dennemematode. Het
Ministerte van Landbouw. bevoegd voor de planten_
bescherming in België. contacteerdeAtdeling Bos en
Groen voor dit onderzoek. De staolnome In de
Vlaamse dennenbossen zal door het IBW WOIden
uitgevoerd. Het Centrum voor LandbouwkLxldlg
Onderzoek (CLO) doet de extract1e en de ldentt1Ica·
t1e. Daarbij zullen ook moleculaire tectvlleken Ingezet
worden.
Con1ocIpeoonen :
ManjkeS1genockers. lel.: 054-43 7123
e-mal: Maljke.Steenock8rs@lln.vtoondBIen.be
FeterRosl<oms. 191.: 054-43 7115
e-rT'oOII : Feter.Ilosltoms@Iin.vIcJandlI<en.be

Boommarters in Vlaanderen? Zeker weten .
/;
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nkele nieuwsbrteven geleden werd reedls de vondst van de 'eerste'
Vlaamse Boommarter gemeld. meer bepaald een verkeersslachtoffer in mei van vorig jaar nabij het Hollerbos. Daarmee kon ook officieel
worden bevestigd wat door sommigen ol sinds langer aIS vaststaand
werd beschauwd : ook In Vlaanderen komt de Boommarter voor. Dit was
voorheen inderdaad ol VlO enquêtes onder het voormalige Waters en
Bossen vooropgesteld. t8fW1JI ook in de inventansoties van de Jeugdbond
steevast melding werd gedaan van Boommarter. Daartegenover ontbrak
de soort in Vlaanderen volgens een aantal officiêle auteurs. en dit bij
gebrek aan 'harde bewljzen' (o.m. geen Vlaamse exemplaren In de

collectie van het KBIN). Het moeilijke onderscheid met de Steenmarter
noopt immers terecht tot een zeer krittsche haudlng ten opzichte van
(soms ol te enthousiaste moor) oncontrOleerbare waarnemingen van
levende dieren of niet-ingezamelde dode dieren.
Inmiddels Is evenwel een tweede en een derde 'zekere' Boommarter als
verkeersslachtoffer in Vlaanderen opgeraapt: één in het west-VJoomse
Beernem. op 18 juli 1999. en één zowat in het hartje van Brussel. In mal
1999. Belde dieren zijn manne~es. net zoals het exemplaar lit Holle. Deze
vondsten zijn des te merkwaardiger wegens hlXl vtndplaats. west·
Vlaanderen is immers veruit onze bosormste provincie - dooItegenover
geldt notuurtijk dat de concrete vtndplaats wél bosrtJk IS over een behoorlijk
grote oppervtakte. Deze vondst beveSt1gt een handvol eerder gemetde
zichtwaarnemingen van levende marters in dIeZelfde regIO. woorvon
minstens één logischerwijze wel bijna een Boom- en geen Steenmarter
moéstzijn (dlervtuchtend via de fijne takjes van de boomkrUnen).
De Brusselse Boommarter - administratief geen moor geografisch wél een
Vlaams dier - getuigt nog maar eens dot deZe soort minder 'cull\UVlledend' is don algemeen werd (wordt) vooropgesteld. Hoewel een aantal
grotere en kleinere stadsparken. min of meer door loonbOmen l.9bOnden. voor de nodige stopstenen zorgen. ligt het gate ZoriënwOUd lOCh
reeds ruim op vier kilometer afstond. Ook hier geldt dat het. bil een 0CI"Il0I
eerder gemelde marterwoamemingen (o.m. bil conllOleS lI'Orl nes1lcOStell
voor Bosuil). misschien wel om Boommarter zou kI.Ilnen gegaan hebben.
in plaats van de voorzichtigheidshalve verondeISIeIde SI8er mater.
Woarmee het onvolprezen ZonIënwoud nog moor eens ge1Ugt één van
Vlaanderens belangrijkste natuurgebieden te Zijn.
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