BOSCHBOUWKUNDIGE GEGEVENS OMTRENT
HOUTSOORTEN
door D n J. R. B E V E R S L U I S .

QUERCUS ROBUR L.
^
( = Q pedunculata Ehrh.).
'

FAGACEAF..
•

'.

'

ZOMEREIK (STEELEIKEL).
Klimaateischen. Weinig kieskeurig. Vraagt slechts een hooge
mate van luchtwarmte gedurende de vegetatieperiode
een gemiddelde zomer temperatuur van minstens 12°
C.) Verspreid zoowel in gebieden met zeeklimaat (Nederland, Belgische vlakte» W . deel van Sleeswijk-Holstein, op de N. Duitsche „Marschen", Rusland, Do-naulanden). De geëischte duur van de vegetatieperiode
' 1 afhankeijk van klimaatras,.
Bodemeischen. Verlangt diepen, rijken, tot op groote diepte
frisschen en lossen grond, en goeden humustoestand.
Eischt grootere vochtigheid als Q. sessiliflora, verdraagt groote bodemnatheid, mits niet verzuurd. Minerale eischen hoog. Kwijnt op ondiepen grond.
Lichtbehoefte. Beslist üchteischende houtsoort.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem.
Stormvast. Zeer gevoelig voor late vorst, AI of nietgevoeligheid voor vroege en wintervorst afhankelijk van
klimaatras. Vaak vorstscheuren. Verdraagt groote hitte. Zeer bliksem gevaarlijk. Bestand tegen fabrieksrook.
Geografische verspreiding. Bijna geheel Europa tusschen
44° en 63° N.B. in Noorwegen, verder de Kaukasuslanden, KL Azië, N. Afrika. Van nature niet optredend
in het Noordelijkste deel van Schotland, het grootste
gedeelte van Scandinavië, bijna geheel Finland, en N.
Rusland (N. grens hier 58° N.B.). Optimum in Polen
Hongarije, Slavonië, Kroatië, Zevenburgen, de riviergebieden der beneden-Donaulanden..
Orologische en topografische verspreiding. In W . M. Europa
het best in het warme laag- en heuvelland, voornamelijk in de dalgebieden der waterloopen. Stijgt in 't gebergte niet zoo hoog als beuk en wintereik. Hoogtegrens in de Centrale Alpen tusschen 800 en 1000 m.
. Het hoogst stijgend op de Z . en Z.O. hellingen.
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Natuurlijk optreden* (Opstandsvorming). Opstandsvormend.
Prachtige opstanden vormend, vooral in zijn optimumgebied, deels ongemengd, deels gemengd o.a. met
wintereik,
Wortelstelsel. Krachtige, diepgaande penwortel. V a n het
30ste jaar af vorming van diepgaande zijwortels.
Spil. (Volwassen). Recht. Vrijwel geheel doorgaand in dc
kroon.
Kroon. Breed. IJl. Onregelmatig.
Leeftijdgrens. 400—500 ]., soms zelfs 1000—2000 j.
Lengtegroeigrens. 30—40 m.
Groeisnelheid. Tamelijk snel. In de eerste jeugd iets sneller
dan-, later echter langzamer dan- beuk.
ïlitstoelmgsvermogen. Uitstekend.
Manbaarheidsleeftijd. 70—80 j. (In vrijen stand 50—60 j.).
Bladontluiking. Begin Mei, Rond Wageningen de gemiddelde
datum van 25 jaren phaenologische waarnemingen :
2 Mei.
Bloei. Begin Mei. (Ongeveer gelijktijdig met de bladontluiking).
Z a a d en Kieming.
Zaadrijpte. Eind September, begin October.
Tijdstip van natuurlijken afval. October.
Verzamelen en bewaren, Kan door oprapen na den afval.
Indien overwintering noodig is, bewaring in koele
• ruimte met temp. l/i—2° C,
Zaadjaren. Alle 2—5 j. Een „Vollmast" echter slechts
alle 5—7 j.
Gewichtsgrootte. 1 hl eikels weegt 65—90 kg ; 1 kg eikels
bevat 200—400 stuks; 1000 zuivere eikels wegen
2,5—4,9 kg.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. Yl jaar.
Kiemprocent. 55—75 %. Goed noemt men 75 %. (De
prijscourant van een grooten zaadhandel gerandeert
zelfs 85—90 % ) .
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. 4—5 weken.
(Voorjaarszaai).
Kotyledonen. Onder den grond blijvend.
Kiemplant.
De twee kotyledonen blijven onder den grond, in den
eikel. Tot het 5de jaar blijven zij verbonden met het
plantje ; daarna verdwijnen zij geleidelijk.
In het 10 jaar allereerst vorming van een krachtigen
penwortel, vaak tot een lengte van 2 a 3 dm en meer.
Het bovengrondsche stengeldeel begint met de vorming
van schubjes in spiraalordening, met in de oksels nietuitloopende knoppen, vervolgens komen er twee naast
elkaar staande schubjes, eveneens met okselknoppen,
daarna twee van zulke in den vorm van steunblaadjesi

