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Referatèn·
RUBRIEK 3. Houttedt' (waaronder biologie dcr houtgCv.'3ssen. systematiek. veredeling
en zaadteedt).
.
~
-...'
Gebruik van boompalen overbodig. E. Tee rin k. T. N. H. Mij. 60, 10-22, 1949.
Korte- beschrijving van ~en methode om heworteldc, populieren 40 cm diep te planten
en zware en lange bomen nog 10---20 cm dieper. De hoom staat dan _-zo vast, dat ook op
winderige plaatsen boo'mpalen. overbodig zijn. Het aanslaan en' de bladontwikkeling
hebben hiervan ~iets te lijden. Deze methode. die hier als iets nieuws wordt gelanceerd.
wordt' echter al seder~ jaren door het Staatsbosbeheer met goed gevolg toegepast.

,W. J.
SooftenkefJzc voor wegbeplantingen. Dr J." T. P. BIj hou wet. Jaarboek der Ne..:
dçrlandse DendrologiSche Vereniging. 15. 14:6-150. 1940--1946.
Als algemene eis stelt 'meQ tegenwoordig de aanpassi~g van de 'weg bij het omgeven~
de landschap, zodat ook de beplanting langs de
weg een onderdeel van dat landschap
,
. moet zijn. De· keu:z:e der houtsoorten dient dus niet te worden beinvloed door botanische
tuinen of IVHla~voortuineri, maar de bomen en struiken moeten in dat landschap van
nature groeien of kunnen groeien,· wanneer de mens iets minder sterk had ingegrepen.
De aanspassing is soms niet. voIIedig mogelijk, bijvoorbeeld daar waar een grote
weg te cru het landschap doorsnijdt. waardoor als het ware twee verschillende werelden'
ontsta~n.· De weg Amsterdam-Haarlem is e~n voorbeeld van een te bekrompen opzet,
waa~door een schriel en vervelend .effect is verkregen, dat iedere monumentaliteit mist.
- Een ander voorQeeld van onjuiste' opvatting wordt gevormd door een met çerken ,.
beplante weg in de. HaarIemmermeerpoJder. De toeschouwer associeert in zijn onder·
bewustzijn berken met heide en ,zand, een sfeer die niet- bij het landschap van de polder
past, ook al is de bodem ter plaat.~ zanderig. en' de wegbaan met zand opgehoogd. De-(
bodemgesteldheid van de aarden baan mag niet de beplanting bepalen, tenzij in ge·
vallen dat de weg een z6 van de'"" omge,ving afwijkend karakter heeft~ dat aansluiting
.. toch niet te verkrijgen is.
.
Tegengesteld aan de beplanting in de Haarle~mermeer is een weg bij' Arnhem, die
naar een ontwerp van Ir 0 ver d ij kin k is beplant met knotwilgen" wilgenstruiken ,en
meidoorns. die ook in het omringende uiterwaardenlandschap voorkomen. Het weg~
. lichaam bestaat echter 'uit zand en de omgeving is klei: Dergelijke gevalleh geven een
conflict tussen het technisch. geweten en ,het aesthetisch gevoel. niet alleen voor
degene, die de beplanting ontwerpt, maar ook voor de wegenbouw:er, die het zijne moet
. doen om tracé en hoogte ,van de weg zo min mogelijk te laten afsteken bij het landschap.
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Over de Ginkgo alias Ginkgo. A. A. Pull e. Jaarb~ek der Nederlandse Dendrolo~
gische Vereniging. 15, 25-35, 1940-1946.

,.

Algemeen wordt Welwitschia mirabilis als 'de wonderlijkste :z:aadplant b,eschouwd,
maar er: is wat voor te zeggen "om onze Ginkgo biloba in wonderlijkheid boven de
Welwitsch'ia te stellen", Welwitschia heeft tenminste nog enkele verwanten in Ephedra
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en Gnetum, maar G. biloba staat geheel alleen in het sys'teem en is de enig levende soort .. ,.
van een geslacht. een familie, cen orde en een klasse. AIlc verwante s"aàrten aijn sedert
,millioenen jaren uitgestorven. alleen G. hUoba heeft het sedert t.".300.000~OOO jaren 'on~
veranderd uitgehouden. een unlek,geval onder de zaadplanten. In het wild komt hij nie-t.
meer voor; het bo.~gype, waar hjj thuis hoort. is door de mèns grondig vernietigd. Alleen
kunstmatig aa,ngeplánt is hij" nog te vinden cn hier en daar in :verwildèrde vorm';- Via
Japan,-is de boom 'uit China nàar bijna alle gematigde streken gebracht als slerboom~
De bladeren zijn uniek en gelijken op geen enkele andere zaadplant, de bloei is zeer
merkwaardig, de stuifmeelb~is gedraagt. zich als die van een Cycadee en he-t zaad
lijkt oppervlëfkkig besch9uwd ee~ vrticht te 'zijn. Om deze redenen kan men .Ginkgo nief
t6t. de Coniferen rekenen, waarvan hij botanisch verder -afstaat ~,dan bijvoorbeeld een
palm van een Primula".
I'
/.
De naam Ginkgo, die waarschijnlijk alleen door Nederlanders goed kan worden uitgesproken. he~t Japans te zijn, ma~'is dit niet; _i~ J~pan zegt men ·!tsjo. Hij wordt het
eerst vermeld'door Kaempfer in' 1712, in .1771 heeft Linnaeus het biloba: eraan
· toegevoegd. Het wonderlijke i~ hier. èI~t Ka e m p f ~ r waarschijnlijk, bedoeld h·eeft
Ginkyo te,s~hrljven. dat zelf weer een verw~rring is van een Chinees woord (Gin nari
·zilveraQrikoos e;n e~ _Japans, (Kyo
cabrikoos). Pull e is van mening, dat h~t volgens de' inter"nationale nom~nclattÎurregels riiet geoorloofd is de naam te ~ wijzigen in
"
· Ginkyo, zoa15 sommige auteurs .doen.
Er zijn mannelijke en vrouweiijke' !;lomen. Volge,ns-de Chinezen gev;n zaadkernen JTl~t
2 ribben vrouwelijke en die met 3 ribben maqnelijke ·-exemplaren: ,een bewering die nog
n,~it 'gecontroleerd is. In de Utrechtse Hortus stàat een oud-~ Ginkgo. de oudste van. '
Europa. 'die daar waanschijnlijk omstreeks 1740 it> geplant. Deze-baarn-is mannelijk, maar~
in 1918. 1942 en 1943 bleek een dikke tak op ruim 9 m hoogte zaden ie q,ragen. Men'
kan dit verklaren door- aan te nemen dat de mannelijke boom spontaan ee~ vrouwelijKe ..
tak gevormd heeft. of me"n k;an aannemen,. dat er.in vroeger jaren een vrouwelijke
tak op geënt is. wat wel vaker gebeurde. Belde veJ;'onder~tellinge,n kunnen worden
verdedigd.
De Ginkgo is zeer vuurvast en ver;cheid~ne exempJ~ren hebben de grote brand ~an
Tokyo in 1923 overleefd. terwijl ançfere boomsoorten g'eheel dood waren. In Japan
~-elooft men dan ook dat de boom nabijgelegen· hui~n en tempels tegen çrand 'kan
beschermen. . ,
.•
Het schIjnt dat Gin,kgo v~r straat,:, en laanbeplantingen "wel geschikt is, maar het
~ vcrkrjjgen van goed 'plantsoen 'ial moeilijkheden opleveren. Volgens de meeste dendroJ'
logen krijgt ~ei1 alleen uit zaad bomen ~et ,mooie stammen; maar zaailingen hebben
het bezwaar. dat men niet kan zien of de boom mannelijk Is of vrouwelljk. De l~atste
komen niet voor aanplanting' in aanmerking, daar het vl~es der rijpe en' afgevallen zaden
kleverig is een· afschuwelijk stinkt.
. W. J.'
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Enkele gegevens over de oecologie vD.n,de duindóortl.
V. cl e V
Nederlandse· Dendrologische Vereninging. 16, 48--64. 1'947.
.: f
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De verbreiding van de duindoorn in onze kuststrook vertoont vrij grote verschillen.'
die vooral groot zijn tussen de Z.H. eilandt!n met hun hoge duindoorns en rijke bege",
leidende" vegetatie en Waddeneil~nden. waar dit een veel arrqelijker karakter heeft.' -'
De ·duindoorn heeft zich in historische' tijd naar het N.O. 'uitgebreid en gedurende de
voorjaarstrek der vogels daalt een regen van -zaden neer' op de Waddeneilanden. De
reden van de mindere verbreiding kan, dus niet zijn. dat de eilanden buiten het natuurlijk
verbrei~i!1gsgebied . liggen of onto_egankelijk zouden zijn voor .zaadtoevoer.
· I Van Die ren suggereerde' dat het bode,mchemisch milieu_ een belangrijke rol speelt,
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in het bijzonder het nitraat-ion en deze opvatting vindt verschillendende béwijsgrondcn.
Evenwijdig aan de kust kan men ,3 zones onderscheid~n:
Ic. een helmzone met duindoornkiemplanten in de zeereepduinen. Het' nitrçtafgchaltc
van de grond is hier hoog en de stikstof wordt regelmatig met zandkorrels aangevoerd
door de wind vanaf de vloedlijn, waar eiwithoudende organische stof ligt te verteren.
Toch. ontstaat in deze zone géen blijvende duindoorn..vegetati'e, .daar de kiemplanten

niet bestand zijn tegen het voortdurend overstoven worden.

.

2e. de gordel met opUrri'ale duindoorns. die IVan minerale sUkstoftoevoer verstoken is.
De planten voorzien hier in deze behoefte door wortelknolletjes. een eigt:nschap. di~
~ok andere "in deze zone groeiende soorten hebbell. .
.
•
. 3e. een zone met afsterVende duindoorns, waar de bodem door uitloging te árm" aan kalk
en door vorming van humus en het verzuren der bovènste lagen blijkbaar- 'voor duin~
doorns ongeschikt is. Op de Waddeneilanden, die veel kalkarmer zijn dan de duinen
bezuiden Egmond, treedt deze ongunstige bodemtoestand na ongeveer 7 jaren in. Het'
" is mogelijk. dat de kalkarme gronden 'een ongunstige milieu vormen voor de stikstof~ .
bindende org[:l.Oismen uit de wórtelknolletjes. zodat deze de beperkende factor zijn.
Een aanwijzing hiervoor werd 'verkregen met laboratoriumproeven. Ylaarbij bleek dat de
infectie van duindo'omplànten met deze organismen In een alkaHsch milieu haar optimt)m
heelt.
W_ J. -
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De uerspreiding uan SaUx penfà'ndra L. in Nederland. J. Was s c her. Jaqrboek
, der Nederlandse Dendrologische Vereniging. 15, 52--61, 1940--1946.
'.. De laurierwilg (Salix pentandra L.) is een van on;e zeldza~mste wilgen, maar ook e~n
van de fraaiste. Hij komt gewQOnlijk voor als een lage boom, soms ook als struik. De
grootst gevonden exemplaren Waren 7.-8 m hoog met een stamdiameter van 30-35 cm.
Na een opsomming van de- verschillende kenmerken van de soort, volgt een overzicht
van de vindplaatsen. Ver.reweg het grootste aantal daarvan is gelege~ in de .provincie
Drenthe. waarbV enkele vindplaatsen in Groningèn. Friesland en Overijssel aansluiten.
In het overgrote deel der gevallen werd de boom aangetroffen "ann beken of in hun
stroomdalen. De plantensociologische gezelschappen, waarin de laurierwil.g thuishoort,
waren door het spaarzame voorkomen moeilijk 'vast te stellen. In Drenthe bevatte het
houtgewas vooral fragmenten van het Alnion-verbond. maar ook elementen van Quer~ . .
ceto-Betuletum en vooral ook van het Qqercefo-Carpinetum.
Hoewel S. pentandra in Drenthe op verschillende plaatsen voorkomt. zijn de atmtallen
steeds zo klein. dat hij toch .zeldzaam et noemen is. Was s c her acht derhalve maatregelen voor de bescherming van deze boom gewenst.
W. J.

Experimenfs tvith §oftwood cuttings of Henry's poplar. C. M u h IeL ~ r sen. Aars-skrift af den Kongelige veterinaer- og Landboh0jskole. Kohenhavn. 42--65, 1948.
De auteur beschrijft enige prozven, die uitgevoerd werden met Populus vernirubens
\ Henry (P. angulata • x nigra plantierensis. dus een ove~eenkomstige kruising als de
Robusta) .. Het bleek daarbij. dat deze soort zeer goed kan worden gestekt als zomer, stek (begin Augustus) mits dît gebeurt ond;r dubbel glas. De stekken reageren, duidelijk
op groeistoffen. De optimale concentraties· voor 3-indol-azijnzuur (= Rhi.zopon A) lag
bij 200 mg per liter. 3-indol~boterzuur (= Rhizopon AA) bij 6,25 mg per liter. l-naphtylazijnzuur (= Rhipozon B) bij 16.67 mg per liter. alles bij een opzuig tijd van .18 uur.
Ook de invloed van het beworteHngsmedium werd onderzocht. Het bleek. dat zuiver
zand of fijn grint een betere beworteling gaven dan een mengsel van' zand en turfmol~
of zuivere turfmolm. De pH Van het medium had nagenoeg geen invloed. behalve i~
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~'~treem baslsch~ gevalle~

"

(pH
7,5 en ho'ger). 'Bovendien bleek _het typ'~;-~an stekken
belangrijk t;-zijn.· Hoe betcr de stek was uitgerijpt, des te beter beworteling. De maten
van uitrij ping kan men nagaan' aan de doorsnede van het apicale cinde van de. stek,
Hoc hoekiger deze doorsnede is. dcs te rijp~r i~ 'de stek. ~tenslotte blijkt: dat het bij
dergelijke proeven van" het grqotste, belang is met" homogeen materiaal te werke~ en alle
te onderzoeken factoren goed, uit elkaar: te h~ude~.
' _ . B. V.,
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HybrJd pop/ar-' performa'nc/ ~n tests in fhe Tennessec.
JOUITJaI of fores!ry. 46, 7. 493----499. 1948.

V811ey.~

Fr a 'n k E. - Blo w.

Ook in de V.S. 'bcstee~dt men de laátstc 20 jaren aandacht aan het 'veredelen van
' ._
p,opulieren met het oog 'op een 'intensieve papierhoutproductie. Na een overzicht van
"",
,de betreffende Iif~ratuur w~raen· de proeven besproken, die met een groot aantal' krui~ .",.
si~gen van de Oxford PaRer Company zijn gen~o~e~ in de kwekerijen en' aanplantingen
.\
'
. ~ van-, de T.V.A. (Tennesse'e Valley Authority).
Allereerst werden 35 klonen onderzocht op hoogtegroei kanker.. - vorstgevoeligheid, .
roest, takkigheJd e.d. Tien daarvan_werden vervolgens uitgezet. elk op tien proefveldjcs;
plantverband 120 x 120 cm. De veldjes werden ombeind en vervolgens geheel aan hun
lot overgelaten. Na tien iaar bleek. dat de Oxford 'pop,lar t:= P. Maximowiczi x bcroli~
nensis) gemiddeld het beste resultaat had opgeleverd: 14~0 gestorven, 626"0 leve~d
en kankervrij, 280/0 levend met ka~ker, hoogte 6,90 m, diameter 7 cm. Er bleken grotc
groeiplaatsverschill~n te zijn.
,
,
~
In 1941 werden 5"-proehreld'jes a·angelegd met dt'i~ klonen ~an de Oxford Paplar om
te bepalen bij welke dunningsgraad de papierhoutproductie maximaal is. Voor papierhout
is alles bruikba~r wat dikker is dan 2.5 cm. Men koos als plantafstand 90 ,x 90 cm ; de .
.opsta:ndeh werden zorgvuldig beha~deld. Na 5 jaa~ bleek een der klonen ,;zodànig door
kanker te ~ijn aangetast dat alle veldjes hiervan moesten worden ,opgeruimd,. Een an~,
dere kloon was praktisch kankervrij. Deze. kloon bereikte ~~n hoogte van 7.60 m, een
diameter van 5 cm en een massa per ha (met bast)" ~an 64. m3 •
Er werden toen dunningen uitgevoerd op twee manieren. Eén serie werd gedund .tot
op een plantafstand van 180 x lBO cm door om de andere boom weg te -nemen. In '"
de, andere 'vier Series werden_ alle bomen dunner dan 6,25 cm verwijderd, hetgeen neet~.
komt op een 25~~ lager stamtal dan in het eerste :geval. Na ;; jaar zullen opnieuw de
.• :
"
,
massa's worden ge,?eten en de opbrengsten vergeleken.
...B. V .
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Budding as a s;/uicuItural te~hrtiq'ïie: ~Scott S. P a u I e y. Journalof forestry. 46, 7,
524-525, 1948.
"~
c
Oculering van waardevolle kloll.en op 'planten van een norniale bezaaiing in het vrij~
veld: is volgens P a u 1e y goedkoper dan stekken of planten. Hij heeft daartoe proeven
.. genomen met wilgen. populieren en essen. D~ze proeven hadden tot dusver een gun~
"Stig resu·ltaat.
'B. V.

\:

Healing and defects following oak pruning. 'E I mer R. Rot h. Jour~al of fo;~stry.1
,,
46, 7, 5~504, 1948.
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, Het snoeien van IC?ofhoutsöorten ,om de ho)ltkwalteit te verbeteren is in Amerika nog
niet gebr\1ikelijk. en er is ook nog ,niet veel over bekend. In dit artikel worden de resul~
taten gege,veri van vier proefvelden van <ongeveer 1 are in een 55-:-jarig gemengd eiken~
bos. Daarin werden snoei proeven genomen op Querc1!s alba L. Q. !=occinea M u e n c hh.,
:;
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Q. veÎutina' L a~. en Q. montana W i 11 d. Gesnoeid werd op vier tildstippen: in
Januari, April. JuIL en Augustus.
Het bleek dat (1) snoeiwonden het best helen wanneer de snoei plaats heeft in
April. (2) de wonden van terzijde dichtgroeien en aanvankelijk iets langer worden door
uitdroging van basll en cambium aan de onder~ en boyenzJjde van de'- wond, (3) de
wond van een goed groeiende. oog niet verkernde tak beter heelt. dan cUe van een
slecht groeiende, wel verkemde of dode tak. (4) tussen ,de vier eikensoorten oiet ve"el
verschil is in heling van de wonden, maár wel in de vorming van waterloten (Q. cocci~
nea en velutina: geen: Q. lllontana: matig; Q. aIba: overvloedig). (5) wonden smal~
Ier dan 4 cm vertonen praktisch geen rot, maar grotere wonden in 'sterk toenemende mate.
De· conclusie van de auteur luidt: ~noei van levende takk~n van krachtig ,groeiende
eiken. die op borsthoogte nog niet dikker zijn dan 12.5 cm, geeft snel helende wonden
met een rn,inimum kans op inrotting. De houtwaarde wordt er beI~n~r~k dooS.r vv.er~,
meerderd.
.~
}

,
(

Effect of Season. of Shcaring u~on the Quality of Norrvay. Sprucc Christmlls Trees.
C. Bra m bie. Journalof Forestry. 46, 11. 820-822, 1948,
In Pennsylvania bestaat een uitgebreide kerstbomenindustrie. In dit artikel wordt een
snoeiproef beschreven, die aantoonde-, dat het economisch' van .voordeel is om de bomen,
in, de twee jaren voorafgaande aan de kap. een paar' maal met, de snoeischaar bij te
werken. Zulks als gevolg van het sterk toegenomen aantal eerste klas kerstbomen per '.'
,
.
oppervlakte. Hoewel de invloed van het seizoen waarin gesnoeid werd niet gl'bot js,
bleek de periode Januari-Maart het gunstigst te zijn. De meeropbr~ngst bedraagt onge~
veer 4 maal de kosten van 2 maal snoeien.
B. V.

w.

-

,
Viability of Whitc Pine seed after JO Years of Stornge. Eugenc, I. Roe: Journalof
Forestry. 16, 12, 900-902: 1918.
Goede zaadjaren van 'Pinus Strobos L, treden slechts eens in de drie tot vijf jaren op.
ln tussengelegen jaren is men dus afhankelijk van de mogelijkheid om dit zaad te be .:
waren. Door het hoge oliegehalte bedewen deze z~den makkelijk en de bewaring dient
dus met zorg te geschieden.
BJj proeven met bewaring onder vijf verschillende constante temperatuurniveau's en
vochtigheidsgraden Is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt. bij 70/0 vochtig-,
heid bij J;20 C. Onder deze omstandigheden kan het zaad 10 jaren worden bewaard.

S. V.
RUBRIEK 4. Bosbescherming (waaronder natuurbesch,erming en jacht).
Ueber: die Yertrocknung der Fichtenbestiinde als WaIdkrankheit urn! Waldbaufragen.
Esko Kan gas. Acta forestalia fennnica-:- 52, 5, 1-192. 1947.
Behandelt de oorzaken, de versc;hijnselen en de bestrIjding van de gevolgen van de
"verdrogingsziekte" in een aantal ZuidfInse fijnsparrenbossen). De verdroging wordt
ingeJeid door yerschillende, insecten (Dendroctonus. Pissodes. BastkClVers) of zwammen (Fomes, j\rmillaria) en ook door de ·wind. ..
Deze primaire beschadigingen' veroor,zaken een verzwakking van de opstand. waardoor
de verwoesting er van door gelijke of andere beschadigingen wordt vergemakkelijkt.
Waarschijnlijk echter zijn bepaalde bedrijfsmaatregcJen de oor;aak van verstoringen
in het physio!ogisch evenwicht van bomep. in een opstand, waardoor ze vatbaar "Y0r~
den voor de genoemde primaire b.eschadlgingen.
' B . V.
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First Extensive U.se of the HeUcoptcr
nat of fore,try, 46. 7. 487-192-;-1948,

i~

Forcst Firc Control. Jack C. K e r n.

Jou~~'

Het is gebleken. dat de helicoptèrè een buitengewoon nuttig vervoermiddel is bij de

bosbrandbestrijdjng, vooral in uitgestrekte" niet o.ntsloten bosterreinen. Hierd~r is het
mogelijk in korte tijd een groot aantal mensen af te zetten vlak bij de brand en ze.
te voorzien van het nodige blussingsmatedaal. drinken en proviand. Deze mensen· komen onvermoeid aan, hetgeen niet het geval zou zijn als ze eOerst een tocht van 'Vele uren
hadden moeten ondernemen dool:' meestal, vrijwel onbegaanbaar terrein.1 Bovendien

I

,-

-

kunnen de commandanten bij een :verkenningsvluêht een uitst~kend .,overzicht verkriJgen'
van de brand. Jçunnen de slachtoffers van het blussingswerk snel worden vervoerd, kan '
extra snel V:ordén ingegrepen ,op plaatsen waar' de brand catastrofaal dreigt te wor~en ~'.
e.d. De kosten van de bestrijding met helicoptère bleken iets lager te zijn dan zonder",'~
• althans bIJ een groté, ver afgelegen, brand: _Een voordeel .is ook. dat de brand meestal
sneller' bedwongen is, zodat de schade niet zo groot is.
B. V.
,
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Lr: gros gibier. la forët et la plainc dans Ie Luxembourg belge. V. Wa u th o.z, Bull.
I
S, C F, Belg, I. j~15. 1949. '
.
Men -beklaagt zich- gemakkelijk ovc; de schaden. die het wild aanricht Op het bouw~
land. Men mag echter niet vergeten. dat I)et grove wild in de "p;ovlncle Luxemburg in ,
het hos leeft. Sléchts, enkele na~hten. in het bijzonder in de' oogsttijd, gaat het wiid naar'
de vlakten.
".
Het gaat hier nIet' om de ~e~ën, waarvan de ~~ndbquwers weinig te vre'zen hebben.
Ook het damhert speelt èen kleine rol. omdat ,er slechts enkele exemplaren in de provincie Luxemburg zijn. De grotere schaden worden door de wilde zwijnen en edelherten
veroqrzaakt.
'
"\
Het wilde zwijn vroet het. veld in de herfst om en wel in het. bijzonder het aardappel·
la~d. De wet van 1900 plaats~ het wilde zwijn op de lijst van de schadelijke dieren en
de grondgebrUikers kunnen de dieren op alle tijden zelfs met vuurwapenen bestrijden.
" Het edelhert is minder schadelijk; de dieren trekken in de zomer naar de rijpende
korenvelden.
j
.
De aangeri~hte schade i~ :verre, van o~rustbarfnd~ De vernielingen dijn echter vaak.
plaatselijk, waardoor een enkele landbouwer vrij grote schade lijdt. Men heeft gedacht.
aan de oprichting van een verZekeringskas voor deze schaden, waarbij het geld door
de plaatselijke jagers en d~' b~seigenaren ,bijeen zou worden gebracht. ,
De landbouwers moeten echter·nauwkeurlg zijn bij het afschieten van de . wilde zwij~
ne;' Zij schieten vaak zonder dat zij het wild goed onder schot hebb~ en zelfs zonder
dat zij het nauwkeurig hebben gezien. Zo djn ru.Dderen, varkens, schefPen, honden en
zelfs mensen geraakt.
Het grove wild doet In het~ bos schade aan de jonge. plantsoenen, maar iedere boS~
bouwer zal dit verlies willen aan~aarden. Daart.egenover staan de inkomsten van de
jacht\
• 'A. S.

,
Evidence of Resistance to Blister Rust of Bestem White Pine gr~wing in the
Norfheast. Ray' R. H irt. Journalof Forestry. 46. 12. 909-913, 1948.
~. . . ~
In Noord~Oost Amerika beeft Cl'onartium ribicola A. Fis h geweldi~ huis gehouden
in de opstanden van Pinus Strobus L.
"'~,I ' I:
Het is echter gebleken. dat op verschillende plaatsen enkele bomen de ziekte ovçr~
leef~en of er niet door werden' aangetast.
J
I
. Men voert nu proeven uit om te kunnen komen tot een voor deze ziekte resistent ras.
!
R V.
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R~RIEK 5. Bosexploitatie (waaronder technologie)-.
. De Foyster-Drabble zaag. D. Kie Ic e'n s. De Houthandel. 26. 203-204. 1948.
De door Poyster ontworpen en door de firma Qrabble & Sanderson te SheWeld vervaardigde zagen beloven' van groot beJang ,te ,zijn voor çe Nederlandse houtindustne.
welke over het algemeen weinig vo_ortvare~d is in het aanb~engen ván verbeteringen,
die ~uit een oogpunt van efficiency noodzakelijk zijn. Zo schijnen de in Nederland ge-

I·

,. "', '-

.

l._"

bezigde zagen doorgaans ee'" te groot aantal tanden te bezitten. terwijl standaardmaten
.
van as- en pengaten der zagen veelal ontbreken, zodat verwis~eHng van ;zagen van verschillende machines zelden mogelijk is.
•
Het is de grote verdienste van Foyster onderzoekingen te hebben verricht omtrent
het gedrag van het zaagsel in de tandholte, de tandvorm. het krachtverb'ruik bij ver~
schillende snij hoeken enz. "
'Enige .bijzonderheden worden gegeven omtrent afmetingen en vormen' d~r tanden.
alsmede resultaten met het zagen met, conische zagen, uitgerust ·met de F.·D. zaag.

A. G.
Waarvoor wordt essenhout gebruikt. A. teW e c h e 1. Jaarbo:=k der N~derlandse
Dendrologische Vcreniging. 16, I 19·-123. 1947."\

Een rede, die Prof.. te We c hel op 12 ~September 1947 te Wageningen heeft ge·
houden op de hem eigen boeiende wijze: het feiterunateriaal doorspekt met allerlei op·
merkingen, die van zjjn groot. gevoel voor .hum"or getuigen. Wie een rede als deze her·
leest, beseft weer eens te meer w'!t wij met hem verloren hebben. '1
Na een inleiding oyer de wenselijkheid om fraaie eri oude bomen te vellen, ~anneer
,hUIl tijd gekomen was en hen niet een geleidelijke natuurlijke dood te lat~n sterven,
wordt het< uiterlijk 'Van essenhout beschreven. Hier wordt, de stelling geponeerd. 9at
essenhout met het. blote oog bekeken niets opvallends heeft en juist door het ontbrekèn
van opvallende kenmerken, behalve de kringpotigheid van ;;tndere houtsoorten kán ·~or.
den onderkend.
Hieroa volgen ·de andere eigenschappen !llet als conclusie dat essenhout voor vrijwelalles bruikbaar is, maat dat de beperkte beschikbare hoeveelheid vrijwel geheet voor
die doeleinden wordt benut, waar een taaie poutsoort nodig is. Volgens de practijk heeft _,
het taaiste (en dus ,het beste) hout 3 jaarringen per cm en is het witte hout elastischer
dan het Qruine kernhout. De. voorliefde. die -de houthandel heeft voor "mannetjesessen"
boven ,.vrouwtjesessen", staat waarschijnlijk met. deze laatste ervaring in verband.
Volgens teW e c hel is het namelijk niet waarschijnlijk. dat de éênhuizige bomen ander
hou't vormen dan de tweehuizige, maar is het wel ian te nemen, dat de bomen dikWijls
al'wat ouder ;.ijn voor dat zij veel z:aad produceren en zo v~rraden, dat zij "vrouwtjes"
zijn. En ju~t bij de oudere bomen vindt men het bruinachtige kernhout,
_
Vervolgens wordt een aantal artikelen genoemd waarvoor essenhout vrijwf!::l onmisbaar
is als carosserieën, dissels. karbomen en velgen, sportartikelen, gymnastiekwerktuigen._
gereedschapsstelen en chemische app_araten.
W. J. .

,

, I

Leal OUs from Tennessee Valley Conifcrs. L 0 weIl. F. B a i I e y, Joumal of Fo~
restry. 16, 12, 882-889, 1918.
De noodzaak om een intensiever.. gebruik te maken van onze bossen heeft In de
laatste tijd de àandacht gevestigd op de aetherische oliën die. voorkomen in loof en
naalden van verschillen'de bomen.
Eerst worden in tabelvorm de opbrengst, het s.g. en de voornaamste bestanddelen ge~
geven van de olie van 26 naaldhoutsoorten.
Vervolgens worden ,de proeven besproken. die verricht werden om te komen tot een
./

-

.

,.

,

-,

I .
i'

.,;.

,-

',; .

I. .'

-

';'--

praktischc-oliewinni~g uit d~ naalden van een viertal,naaidhoutsoorten uit de Te"nes~ee
ValIcy, waarbij verschillende methoden werden beproefd
de naalden op verschillen~ I'
de tijdstippen werden geoogst. '
Optimale opbrengsten voor ]uniperus virginianä bedroeg 0,48%; v~Qr Pinus Tacda
035% ; voor Pinus' echinafa 0,320/0 en voor Pinu,s vrrginiana (y'28~{,. Qeze opbrengsten
verkreeg men .door stoomdestillatie van heersende bomen 'van verkoopbare afmetingen. '~..,-:'
Öpbrengsten van onderdrukte bomen cIljonge planten waren onvoldoende. Al deze ~liën
~ ,
hebben de typische geurigheid van coniferennaalden met bepaalde kwaliteiten welke af~'
hankelijk zijn van de soort. De physische -eigenschappen' van deze oliën worden ver...
ml'!ld.'
J
"
" , '1
Hoewd de olieopbrengsten van deze houtsoorten bl'!trekkelijk laag zijn. is men toch wel
optimistisch betreffende de economische prod~ctie er'Van.
B. V.
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RUBRIEK 6. Boshuishoudkunde . (~aaronder arbeid •.. behe~r, handel, recht en \ wet,..
geving).
_
t
_W;.lt wordt 'er gedaan VOOr de herbebossing onzer Kempen. 'Frans Amelinckx-.
.""De Boomkweker. 8, I, I949.~: I
" / "
,
Am eli n c k is secretaris der Vlaamse Dendrologische Vereniging en klaagt over de
slechte voortgäng der herbebossingen in België .in tegenstelling tot Néderland. Waar
wordt herbebost gebeurt dit op een dusdanig primitieve wijze. ,die- vooral zo min moge ...
lijk geld moet kosten, dat het ergste voor 'de toekomst dezer bossen moet worden ge ...
" vre~sd. ',Er wordt ,vooral tI'! veel op -arbei'dsloon en dus. op de voorbereiding van
- de
.grond be~paard en het niet gebruiken van geselecteerde zaden kan ook een noodlottige
uitwerking hebbep. Hij bepleit daarom betere aanleg en gelijk in Nederland subsidie van
"
~
"
de Staat en wel om de navolgende
redenen:
_.
..
Ic. Door het verlenen van toelagen zou de eigenaar in staat gesteld worden een dege ...
lijke aanlag te doen.
2e." Met het aanleggen~ van bossen kan aan honderden werklied~n' arbeid verschaft
•worden.
, 3e. Het beplanten zou een afzetgebied ~scheppen voor onze boomkwekerijen. die ook
onder de crisis lijden.
. Het goede voorbeeld zou door de Staat en andere' openbare lichamen moeten worden
gegeven ook al omdat herbebossing beter en gemákkelijker is uit te voeren dan bebos~
· sing van nieuwe gronden: Er dienen bIJ steun natuurlijk voorwaarden te worden ge
steld en controle te worden geoefend.
F. ,B. ~
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Die &deutung der schweiicrischen Waldwidschaft in den beiden Weltkricgen: A. 'J ....
Schlatte,. Schwciz. Z. I. P. (P. Suisse) 12,633-653,1918.
~ De betekenis en de verdieristen .van de bosbouwoeconomie. vooral gedUrende de
beide ~ereldoorIogen. wordt hier in h~t kort besproken. De- buitengewoon' gewichti~e
rol die het hout toen heeft gespeeld was . . in -de v~rschillende onderdelen van bijzondere
betekenis voor de" nationale economie. Vooral in de tweede wereldoorlog is de bos~,
bouw éé'n van de meest hechte steunpilaren en een" onmisbaar el~ment geweest van de
gehele samenleving in het land.
, Trots de overmatige vellingen en de ontginning van bos tot bouwland. staat niets de
wederopbouw van het. Zwitserse' bos in de weg en niets kan "de ontplooiing ván de
bosbouweconomie. zoals die do:o~ de wet 'Van 1876 is ,mogelijk gemaakt, verhinderen.
Meer dan ooit moet het doel zijn de verrqeerderi~g van het houtkapitaal en de door~
lopende rentabiliteit van het Zwitserse bos.
de K.
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Thc Social AppCBoch to S~slaincd Yield Management. Earl G. Ma S 0 n. Joumal of
Forestry. 16. 12. 890-891. 1948.
De auteur breekt een lans voor het particuliere kleinbedrijf ook j·n de bosbouw en
aanverwante industriën. Hij wijst er op, dat~ heil kleinbedrijf de 'productievorm is. die
efficienlie paart aan sociale voordelen. Een nadeel is, dat het kleinbedrijf Financieel niet
altijd sterk staat.
In verband daarmee acht hij een wijziging nodig van de politiek ten aanzien van de
opbrengstregeling in de staatsbossen. In plaats van op te treden als concurrent iVan de
particulier~ bosbetzitter moet de Staat regulerende :rrlaatregelen treffen door bijvoorbeeld
de état niet te laten afhangen .van de grootste. te bereiken opbrengst, maar van de' hout..
markt in dien zin. dat de staatsbijdrage in het aanbod een bufferende werking' uitoefent
op de fluctuaties. die deze markt' vertoont.
Voorts moet de Staat zorgen voor ontsi~iting van maagdelijke bosgebieden, ze moet
de kap van de snelgroeiencle 2e generatie~bossen beperken, het particuliere bosbezit sti..
muleren. de voorlichting van particuliere bosbezitters organiseren enz.
~ De ,redadellr: van het Joumal of Forestry, A, C. C I i n e, geeft op dit \ artikel enig
commentaar waarop nog een wederwóord van de auteur zelf volgt.
B. V.
<

-

-

Thc cooperatilJc association approach to the l prilJate forcstr;' probletri. TorkeI Hol ..
s0
Journalof forestry. 46, 7, 511-513. 19-48.
Een van de belangrijkste problemen v~~ de tegenw~rdigè bosbouwer is: hoe ve;..
beterif!g te brengen in het beheer van particuliere bossen. Ter Ulustratie vertelt Hol s 0 e,
dat er in de V.S. rond 100.000.000 ha particulier bos is, waarvan 71~{, in slechte of uiterst
slechte conditie verkeert. Op alle mogelijke manieren tracht men de, particuliere bos~
bouwers op te vóeden' en dit< heeft wel enig resultaat.
...
In West..Virginia benadert men het' probleem sinds 1937 van een andere zijde. Hier
is naar het vootbeeld van Denemarken~ en Neder1.and een soort Heidemaatschappij opge..
" richt, de West~Virginia Forest Products Association. Doel en werkwijze -hiervan wor..
den uit!!engezet.
B. V.

e.

Ueber die Strukturlormen der Furstcinrichtung in Finland. V.' L i h ton e n, Acta
forestalia fennica. 52, -4. 1-15-4, 19-47.
.
In dit artikel wordt uiteeng~et. dat het doel van de b~drljfsinrichting zich in de
loop van de' tJjd heeft gewijzigd en daarmee de structuur ,van de bosbedrijfsinrichtlng.
Besproken worden de voor~ en nadelen van het vJaktevak~erksysteem (V 0 n
Co t t a), het uitkapsysteem en het 'systeem met de opstand als' eenheid van bedrijfsvoe ...
ring (J u cl e ~ c h). Tenslotte wordt gewezen op de nieuv:,ste vorm van bedrijfsregeIing
waarbij men steeds meer in de richting gaa,t van de opstandsanalyse~methoden, ge ...
paard gaande met een geregelde controle van de bedrijfsresultaten_ ."
Een apart hoofdstuk wqrdt gewijd aan de revisie en de controle van de bedrijfs ...
re~geJingen. terwijl de studie wordt besloten met een vertoog over de grondslagen van
het bosbedrijf ·in het licht van de verschillende struktuurvormen (duurzaamheidsbeginsel,
economie en rentabiliteit).
B. V.
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