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Dit jaar werd op eenige plaatsen in ons land een parasiet
van den Douglasspar ontdekt, Rhabdocline
Pseudotsugae
Sydow, die voordien onbekend was op het vasteland van
Europa. D e houtvester van het Staatsboschbeheer te Nunspeet, G . G e r b r a n d a , was de eerste, die de ziekte in zijn
ambtsgebied vond. Intusschen is de aanwezigheid van de
zwam ook op enkele plaatsen in Duitschland geconstateerd.
Ik wil hier geen uitvoerige mycologische en pathologische
beschrijving geven. D a t hoop ik in het Tijdschrift over
Plantenziekten te doen. M a a r ik zou twee punten van bijzonder belang nader willen bespreken, waartoe het verschijnen van Rhabdocline aanleiding geeft. Daarbij heb ik
dan meteen de gelegenheid, een tweeden nieuwen parasiet
van den Douglas te betrekken in deze beschouwingen. In
1928 werd nl., blijkens het Jaarverslag van den Plantenziektenkundigen Dienst, in ons land Chermes
(Giüettea)
cooleyi
Gillette op Douglas gevonden. Deze wolluis is tot
nu toe verder in Europa alleen in Engeland en Schotland
aangetroffen.
Het optreden van beide parasieten noodzaakt in de eerste
plaats tot een ernstige waarschuwing tegen het importeeren
van exotische houtsoorten door middel van plantsoen.
In de tweede plaats verdient hun optreden bijzondere aandacht met het oog op de verschillende groeivormen van den
Douglas.
Rhabdocline

Pseudotsugae

Syd., een ascomyceet, tast uit-

) V o n G c y r . Der Deutsche Forstwirt, 1930 p. 371.
V o n T u b e u f . >,Eine ncuc Krankheit der Douglastanne" en „Reichs*
pflanzenschutzgesetz''. Zcitschr. f. Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschutz,
40. (1930) p. 3 0 5 — 3 1 3 cn 313—315.
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sluitend de naalden van den Douglas aan ; het mycelium van
de zwam groeit nooit uit de naalden in de takken. De aangetaste naalden krijgen zeer typische vlekken, die in den loop
van den winter, en het voorjaar opvallender worden. Hierop
ontwikkelen zich, vooral aan den onderkant, de apotheciën
van Rhabdocline met oranjebruin hymenium. Omstreeks Mei
zijn deze rijp en door barsten in de epidermis der naalden
zichtbaar. (Afb. I ) . D e ascosporen worden dan uitgespoten.
Dat is dus juist in den tijd, dat de jonge naalden aan de nieuwe
scheuten zitten. De sporen blijven aan de naalden kleven.
Alleen jonge naalden worden geïnfecteerd, in oudere kan het
mycelium blijkbaar niet meer binnendringen. De overjarige
naalden met de apotheciën vallen vroeger of later af, in den
loop van hun tweede jaar, terwijl geronde naalden normaliter veel langer aan den boom in functie blijven. Op de bijgevoegde afbeelding II zijn de eenjarige naalden geïnfecteerd
en vertoonen de typische vlekken. De tweejarige naalden
zijn alle verdwenen. 5 Dat wijst op een sterke aantasting en een
krachtige reactie van den boom. D e drie- en vierjarige naalden zitten nog gezond aan de takjes.
Als de omstandigheden voortdurend elk jaar weer gunstig
zijn voor het vormen van de fructificaties en het totstandkomen van de infectie, dan gaat de boom op den duur dood,
zooals W i 1 s o n in Schotland vond.
W e i r heeft in Ame_rika ook afsterven als gevolg van een aantasting door Rhabdocline waargenomen, maar alleen bij jonge planten uit kweekerijen. - ) Overigens wisselen volgens hem in Amerika perioden van sterke aantasting af met perioden van zwak optreden
van de ziekte. Op deze wijze wordt de aanwas van de boomen wel belangrijk verminderd, maar zij gaan niet dood.
. D e volledige levenscyclus van Chermes
cooleyi Gill. omvat vijf generaties. 3 )
'
D e I. generatie leeft op Picea sitchensis en legt in het voorjaar parthenogenetisch eieren dicht bij de knoppen van de^en
spar. De daaruit komende larven van de II. generatie begeven zich naar de uitloopende knoppen en veroorzaken door
hun zuigen de vorming van gallen, waarbij in de meeste gevallen de geheele jonge scheut misvormd wordt. In de kamers
van deze gallen leven de larven, tot zij omstreeks half Juni
naar buiten komen. Zij maken dan een laatste vervelling
door en verschijnen als gevleugelde luizen. Deze vliegen naar
den Douglas, zuigen daar op de naalden en leggen, eveneerfs
parthenogenetisch, eieren. Hieruit komt de III. generatie.
Deze overwintert als larve op de naalden van den Douglas.
) Volgens mondelinge mededeeling.
' ) J. R. W e i r . ttA needie blight 'oƒ douglas f/r". Journ. Agr. Res. X .
( 1 9 1 7 ) . p. 101—102.
• 3 ) R. N C h r y s t a l and F r a s e r S t o r y . „The douglas {ir Chermes
(Chermes cooleyi)". Forestry Commission. Buil. No. 4. ( 1 9 2 2 ) .
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Pas het volgend jaar groeien deze larven verder tot volwassen, ongevleugelde luizen.
Deze, de zoogenaamde Fundatrices
spuriae, leggen dan
weer parthenogenetisch eieren. Hieruit komen twee vormen.
De eene helft ontwikkelt zich tot den zomervorra van de III.
generatie, ongevleugelde luizen, die op de naalden van den
Douglas zuigen. Zij leveren nakomelingen, die identiek zijn
met de eerstgenoemde overwinterende larven der III. generatie. Uit de andere helft van de eieren der
Fundatrices
spuriae komen gevleugelde luizen der I V . de generatie.
Deze vliegen terug naar den Sitkaspar. De eieren van deze
generatie ontwikkelen zich tot V . generatie, die weer ongevleugeld is en uit
en
exemplaren bestaat. Deze brengen na bevruchting de I. generatie voort.
E r bestaat dus een groote kringloop met twee waardplanten, Picea sitchensis en Pseudotsuga
taxifolia, waarbij gevleugelde generaties voorkomen, die van de eene houtsoort naar
de andere vliegen. Daarnaast is er een kleine cyclus alleen
op Douglasspar, zonder gevleugelde vormen.
In Amerika heeft men ook de I, en II, generatie van
Chermes
cooleyi. De schade door de galvorming veroorzaakt
aan Sitkaspar, is daar belangrijker dan de schade van de III.
generatie aan den Douglas.
In Europa heeft men tot nu toe, niettegenstaande uitgebreide Engelsche onderzoekingen, de gallen van
Chermes
cooleyi op Picea sitchensis niet gevonden. Men heeft in Engeland alleen den kleinen kringloop op den Douglas, waarbij
wel telkens de eene helft van de eieren der Fundatrices
spuriae gevleugelde luizen oplevert; de I V . generatie ontstaat
dus. Deze vliegt ook naar den Sitkaspar en brengt daarop
de geslachtelijke V . generatie voort. Maar de laatste sterft
zonder nakomelingen.
D e schade door de wolluis aan den Douglas veroorzaakt,
berust op het zuigen van de luizen aan de naalden. Op de
plaatsen, waar een luis zuigt, ontstaan lichtgroene tot witte
vlekken," de naalden blijven kleiner, krullen bij sterke aantasting om, en ook de scheuten blijven korter. Vermindering
van aanwas is het gevolg. Oorspronkelijk was ook in Engeland de schade aan den Douglas niet bijzonder groot. Maar
in de laatste jaren zijn er meer alarmeerende berichten gekomen, Vooral in kweekerijen en nieuwe beplantingen is de
schade belangrijk. In Schotland wordt op sommige plaatsen
aangeraden, geen Douglas meer aan te planten, omdat de
groei jaren lang stil staat als gevolg van aantasting door

Chermes

cooleyi.

Beide, boven kort gekarakteriseerde parasieten waren oorspronkelijk alleen in Noord-Amerika bekend. W i j hebben
hier dus twee ziekteoorzaken, die zijn overgebracht van het
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êene werelddeel naar het andere. V a n Amerika zijn zij eerst
geïmporteerd in Groot-Brittannië. i ) Nu, verschillende jaren
later, zijn zij ook op het Continent verschenen.
Men kent uit de phytopathologische literatuur meer voorbeelden van het importeeren van plantenparasieten in een
gebied, waar zij' voordien niet voorkwamen. Algemeen bekend
is het geval van Cronartium
ribicola Dietr. T o e n Pimis
strobus werd ingevoerd in Europa, werd hij daar aangetast door
Peridermium StrobiKleb,,
de aecidiumvorm van een roestzwam.
Deze kwam vroeger niet voor in Amerika. In Europa is de
roest bekend op Pinus cembra,
die er vrij onbelangrijke
schade door ondervindt. Pinus cembra is hoogstwaarschijnlijk
de oorspronkelijke waardplant van Peridetmium
Strobi. De
uredo- en teleutosporen van de roest, beschreven als Cronartium ribicola, worden gevormd op verschillende
Ribes-soorten. Uit Europa werden zieke Ribes-planten in Amerika ingevoerd. Dientengevolge kreeg men ook daar de roest van *
den Strobus. Deze ziekte is in Europa buitengewoon gevaarlijk gebleken, zóó gevaarlijk, dat men tegenwoordig Pinus
strobus niet meer aanplant. Men zou geneigd zijn, aan te
nemen, dat de Weymouth hier zoo ziek wordt, omdat hij
een exoot is, die in Europa niet thuis hoort. Dit is echter
niet juist. In Amerika, in het oorspronkelijk verspreidingsgebied van den Strobus, werd de ziekte even gevaarlijk, toen
men den parasiet eenmaal had ingevoerd.
Een ander geval, eveneens in Amerika voorkomend, heeft
betrekking op Castanea
dentata. Uit China werd nl. op planten van Castanea mollisstma een zwam ingevoerd in Amerika. Deze zwam, Endothia parasitica ( M u r r ) And. and And.,
is in China een onbelangrijke parasiet op de daar inheemsche
Casfanea mollisstma. In Amerika ging hij over op
Castanea
dentata.
Op deze soort echter werd hij buitengewoon gevaarlijk. Endothia
parasitica bedreigt nu het bestaan van
Castanea
dentata in Noord-Amen ka, het oorspronkelijk verspreidingsgebied van deze houtsoort. H e a 1 d schrijft hierover : „Extermination of species of trees has characterized
former geologie times. It may be that such a process is being
enacted before our eyes at the present time". 2 )
Het is geen wonder, dat phytopathologen telkens weer op
het groote gevaar attent maken, dat verbonden is aan het
invoeren van exoten als plantsoen. Gevallen, als ik boven
aanhaalde, zijn behalve in wetenschappelijk opzicht, ook uit
economisch oogpunt interessant, Maar zij doen akademisch
en onwerkelijk aan, als wij er alleen van hooren of over lezen.
M e t beide parasieten op den Douglas is het anders. Hierbij
1)
M . and. M . J. F . W i l
netv discase of the. douglas
R o y a l Scottish Arboric. Soc.
2 ) F . D. H e a l d .
Manual

s o n . „Rhabdocline pseudotsugac Syd.: A
fir in Scotland". Scott. F o r . Journ.-Trans.
40. ( 1 9 2 6 ) . p. 3 7 — 4 0 .
of plant diseases. 1926. p. 609.
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zijn wij onmiddellijk betrokken. De beteekenis af te meten,
welke de twee ziekten voor de toekomst van den Douglas
op het continent van Europa zullen hebben, is nog niet mogelijk. W i j willen hopen, dat de schade minder groot zal zijn
dan die, welke door de bovengenoemde in Amerika -ingevoerde ziekten is aangericht. Zelfs in dat geval echter zal de
indruk, die de nieuwe Douglasziekten op ons zullen maken,
dieper zijn, dan die van de wel is waar krassere, maar voor
ons meer theoretische gevallen van Peridermium
Strobi en

Endothia

parasitica.

Zonder twijfel kunnen plantenziekten ook op andere wijze
verspreid worden dan door transport van aangetaste planten. Menschen en dieren, zooals insecten, vogels enz,, kunnen
een meer of minder groot aandeel hebben in het verspreiden
van de parasieten zelf ; wind en regen eveneens.
Bij insecten als verwekkers van plantenziekten heeft ook
de directe verplaatsing door eigen beweging beteekenis. De
II. generatie van Chermes
cooleyi is er een voorbeeld van,
De luizen dezer generatie vliegen immers van den spar naar
den Douglas, verspreiden dus de plaag direct. M a a r bovendien kunnen de dieren, als zij eenmaal in de lucht zijn, gemakkelijk verder meegevoerd worden door den wind.
De II. generatie van Chermes
cooleyi wordt echter in E n geland niet gevormd, en als de wolluis zich op het Continent
evenzoo gedraagt, is de kans op een natuurlijke verspreiding
zeer gering. De III. generatie, die de schade aan den Douglas
veroorzaakt, is ongevleugeld en begeeft zich uit eigen beweging nooit in de lucht. Bij deze is dus alleen indirecte
verspreiding mogelijk. C h r y s t a 1 vond, dat natuurlijke opslag van Douglas onder de moederboomen door
Chermes
cooleyi
werd aangetast, doordat afvallende naalden met
eieren der III. generatie over eenigen afstand meegenomen
werden door den wind. (l.c. p. 2 0 ) .
D e afstand, die op deze wijze bereikt kan worden, is echter
van geheel andere orde dan die, welke men bij zwammen,
zooals Rhabdocline, verwachten kan. De ascosporen van
Rhabdocline worden in de lucht uitgespoten. Dergelijke
sporen hebben, naar verhouding tot hun inhoud, een zeer
groot oppervlak en dalen door de groote wrijving tusschen
de luchtdeeltjes zeer langzaam. E r is dus maar een uiterst
zwakke luchtstroom noodig, om de sporen te verplaatsen en
bijv. tot groote hoogte te laten stijgen. Amerikaansche onderzoekers vingen kiemkrachtige uredosporen van Pticcunia
triticina op, in vliegtuigen boven het dal van den Mississippi, op
een hoogte van 4950 m. Gelukkig neemt de kans, dat de
sporen ook inderdaad op een plaats terecht komen, waar zij
gevaarlijk zijn, af, ongeveer evenredig met de derde macht
van den afstand.
Exacte waarnemingen over de verspreiding van Rhabdocline
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door de lucht zijn nog niet gedaan. W i 1 s o n noemt in dit
verband een geval in Schotland, waar een nieuwe vindplaats
van de zwam in hetzelfde rivierdal lag als de oorspronkelijke,
op ongeveer 8 mijlen ten Noordwesten daarvan. Dat is juist
in de richting van de heerschende winden, (1. c. p. 4 0 ) .
Ofschoon men mag aannemen, dat plantenparasieten ook
op andere wijze terrein kunnen winnen, is ontegenzeggelijk
het gevaar veel grooter, en gaat de uitbreiding over groote
afstanden veel vlugger, als men zieke planten verplaatst.
V o o r het overbrengen van Rhabdocline
Pseudotsugae
en
Chermes
cooleyi is de laatste wijze de eenige, die aannemelijk
is. Ook hun verschijnen op het vasteland van Europa is
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan invoer van plantsoen. Inderdaad zijn gedurende de laatste jaren groote hoeveelheden
Douglasplanten uit Schotland ingevoerd in Nederland en
Duitschland.
Het is daarom een zeer verstandige maatregel van de
Duitsche Regeering, invoer van planten en levende takken
van verschillende naaldhoutsoorten te verbieden. Hernieuwde
invoer van de ziekten uit Amerika of Schotland wordt daardoor onmogelijk gemaakt. D a t wil echter niet zeggen, dat
de Douglasspar door dezen maatregel in Duitschland verder
vrij zal blijven van Rhabdocline. D e zwam is nu al op eenige
plaatsen in Duitschland gevonden en komt bovendien voor
in Nederland, Ook in Schotland en Engeland kon uitbreiding
van de ziekte niet worden tegengehouden. D e verspreiding
was al te ver gevorderd, om uitroeien van den parasiet nog
mogelijk te maken. W i j moeten dan ook aannemen, dat de
natuurlijke uitbreiding van Rhabdocline, ondanks invoerverboden, zich niet zal storen aan politieke grenzen. Daarvoor
zouden nog andere middelen toegepast moeten worden,
zooals wegkappen van alle Douglas over voldoenden afstand
van en langs de grenzen.
Anders is het bij natuurlijke belemmeringen, als oceanen,
hooggebergten enz.
Ook voor ons is het zaak, verderen invoer van
Rhabdocline Pseudotsugae
en Chermes
cooleyi en invoer van andere,
thans nog onbekende, parasieten te voorkomen.
Het is van groot practisch belang voor het Nederlandsche
bosch, dat de invoer van exotische houtsoorten, uit welk land
dan ook, niet dan met de grootste voorzichtigheid plaats
heeft. V o o r boomkweekerijen geldt dit in niet mindere mate.
Slechts import van zaad kan in gevallen als die, welke hier
beschreven zijn, worden toegelaten.
Het probleem van de verschillende groeivormen van den
Douglas is het tweede punt, dat door het verschijnen van
Rhabdocline
Pseudotsugae
en Chermes
cooleyi onze aandacht
in nog meerdere mate dan vroeger moet trekken.
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Er zijn twee hoofdvormen van den Douglas, die in Europa
de namen groene en blauwe Douglas hebben gekregen.
M a y r ging zoover, dat hij de blauwe vorm als afzonderlijke soort beschouwde en Pseudotsuga
glauca
noemde. In
Amerika heeft men de twee hoofdtypen den naam gegeven
van „Coast form" en „Rocky Mountain f o r m " . 1 )
Von
S c h w e r i n 2 ) noemt de beide hoofdgroepen „Subspezies
I mucrortata
(die Küsten-Douglasfichte)" (vroeger var.
viridis) en „II glaucescens
(die Gebirgs-Douglasfichte)"
(vroeger var. glauca). De tweede groep verdeelt hij weer in
twee ondergroepen : a) de typische Colorado vorm, b) de
zoogenaamde caesia, de Columbia of Fräser vorm. In elk van
de groepen noemt hij ook een aantal vormen, die alleen voor
den tuinbouw van belang zijn.
De naam caesia werd door v o n S c h w e r i n in 1907
gegeven aan nakomelingen van Douglas, die groeide in het
dal van de Fräser in British Columbia. Het zaad was in
Europa geïmporteerd door v o n F ü r s t e n b e r g .
Men
meende oorspronkelijk, dat de caesia „nur eine Farbenabart
der grünen Küstenpflanzen sei", schrijft v o n S c h w e r i n
(1. c. p. 64). Maar hierin heeft men zich volgens hem vergist.
De kegels, die aan deze vorm in Europa gevormd zijn, zijn
'zonder uitzondering typische glaucescens-kegels,
klein en met
afstaande bracteeën.
R h e d e r daarentegen noemt caesia een varieteit van de
„Coast form" met blauwig groene naalden. 3)
Volgens F r o t h i n g h a m komen de „Coast form" en de
„Rocky Mountain form" gemengd voor in de Northern Rocky
Mountain Region, waartoe ook British Columbia behoort
(1. c, p . 15—16).
Het onderscheiden van de groeivormen van den Douglas
berust op verschillen in bepaalde morphologische en physiologische kenmerken, zooals kleur, bouw en plaatsing van de
naalden, stand van de takken, grootte van de kegels en
plaatsing van de bracteeën. De laatste twee zijn volgens
v o n S c h w e r i n d e eenige constante kenmerken. De kleur
van de naalden bijv. kan binnen de subspecies
glaucescens
variëren van typisch blauw tot zuiver groen. Zoo is het ook
met de stand van de takken, die bijv. bij de eene variëteit
van de mucronafa "horizontaal kunnen groeien, bij een andere
variëteit van dezelfde groep pyramidaal naar boven gericht zijn.
Het is nu zeer interessant, dat Rhabdocline
Pseudotsugäe
*) F r o t h i n g h a m , E . H . „Douglas fir. A
tain Rnd Pacific Coast forms". U . S . Departm.
150. 1909.
2)
V o n S c h w e r i n . „Die Douglasfichtc".
Ges. 1922. p. 5 3 — 6 7 .
3 ) R e h d e r , A . „Manual
of cultivated trees
America". (Arnold Arboretum Harvard U n . ) .

study of the Rocky MounAgiic. For. Serv. Circular
Mltt. Deutsche

Dendrol.

and shrubs hardy in North
N e w - Y o r k 1927,
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en Chermes
cooleyi de verschillende vormen zeer verschillend aantasten, en dat deze zeer verschillend op aantasting
door de parasieten reageeren.
Chermes
cooleyi wordt volgens de Engelsche auteurs maar
zeer sporadisch op den blauwen Douglas aangetroffen.
C h r y s t a 1 veronderstelt, dat misschien de waslaag op de
naalden van den blauwen Douglas een beschuttende werking
heeft; verder haalt hij Engelsche onderzoekingen!) aan.
waaruit gebleken is, dat in de naalden van den groenen
Douglas een andere aetherische olie vootkomt dan in die van
den blauwen, en dat daardoor wellicht de mindere vatbaarheid van de glauca verklaard zou kunnen worden (I. c, p. 2 5 ) .
D e groene Douglas en de caesia worden door Chermes
cooleyi sterk aangetast. M a a r de groene herstelt zich door zijn
meerdere groeikracht gemakkelijker na een aanval dan de
var. caesia. 2)
D e gevolgen van een aantasting door Rhabdocline zijn
volgens W i 1 s o n bij den blauwen Douglas niet zoo erg als
bij den caesia. D e vitidis was, toen W i 1 s o n s eerste mededeeling verscheen, vrij van de ziekte. Later maakte D a y
gevallen van aantasting ook van dezen vorm bekend. 3 ) Hij*
schrijft er echter bij, dat maar één geval ernstig was en verder ook gezonde of hoogstens zeer matig aangetaste groene
midden tusschen hevig zieke blauwe en intermediaire Douglas
werd gevonden. Volgens W i 1 s o n strekt de k l e u r v e r a n dering der «zieke naalden van de var, caesia zich op den duur
over de geheele oppervlakte uit en er worden maar weinig
apotheciën op gevormd. Bovendien is het afvallen van de
naalden veel heviger dan bij de glauca. D e aangetaste naalden van den blauwen Douglas blijven gevlekt, en er ontwikkelen zich veel apotheciën op. Hoewel dus de glauca zelf
minder heeft te lijden, moet hij volgens W i 1 s o n als gevaarlijker voor de verspreiding van de ziekte worden beschouwd dan de caesia.
Merkwaardig is, dat in de publicatie van W e i r niets
wordt vermeld van een dergelijk verschil in aantasting der
groeivormen. E r wordt alleen medegedeeld, dat de ziekte
over het geheele Noordwesten der Vereenigde Staten verspreid voorkomt.
Misschien vindt dit zijn verklaring wel in het feit, dat men
1)
H e n r y and F l o o d . „The Douglas firs". Proc. R o y . Irish Acad.
1920. p. 6 7 — 9 2 .
2 ) Forestry Commission. London. Leaflet N o . 2. 1921 revised 1926. p. 3.
(Hier wordt vermeld, dat „the Blue, or Colorado. Douglas Br Is wholly
immune from C . cooleyi attack even when lts branches interlace wlth
those of a heavily Infested Dry Belt tree" (caesia).
3 ) W . R . D a y. „A leef cast of the douglas fir due to
Rhabdocline
pseudotsugae
SydQuart.
Journ. of For. X X I . (1927) p. 197.
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in Amerika gewoonlijk alle Douglas onder de eene soort,
Pseudotsuga
taxifolia Britt. heeft samengevat en dientengevolge bij het bestudeeren van de ziekten ook geen speciale
aandacht aan de groeivormen heeft geschonken.
Bij W i l s o n en D a y vinden wij de mededeeling, dat
Rhabdocline in Amerika in tegenstelling met Groot Brittannië
op alle vormen van den Douglas parasitair is. Ook B o y c e ,
een Amerikaansche boschpatholoog, sluit zich hierbij aan. 1 )
Hij verklaart het verschil tusschen Amerika en Groot Brittannië door aan te nemen, dat er verschillende rassen van de
zwam zijn, die elk maar. éép. vorm van den Douglas kunnen
aantasten. Deze rassen zouden in Amerika alle voorkomen,
in Europa zouden zij slechts voor een deel geïmporteerd zijn.
In Amerika zouden dus alle vormen van den Douglas ziek
worden, in Europa niet. Deze veronderstelling was reeds
door W i 1 s o n gemaakt. (I. c. p. 3 8 ) .
Ook in Nederland is de aantasting door Rhabdocline zeer
verschillend. In de boschwachterij „Nieuw-Soerel" bijv., staat
een rij Douglas, waarin viridis en glauca, of caesia, met elkaar
afwisselen. De groene Douglas bleek volkomen gezond te
zijn ; van de andere vorm waren alle éénjarige naalden ziek
en de tweejarige naalden afgevallen.
M a a r het is vooral aan jonge boomen moeilijk, om met zekerheid de groeivorm vast te stellen. Bovendien krijgen wij deze
complicatie, dat het aantal vormen grooter is dan drie (afgezien nog van de tuinbouw-variëteiten). E r zijn ook verschillende combinaties van eigenschappen mogelijk, zooals
M ü n c h bij proeven met zaad van verschillenden herkomst
uit Amerika vond. 2 ) M ü n c h kreeg bijv. een vorm, die het
type van de glauca combineerde met den snellen groei van de
viridis terwijl de andere gVaaca-vormen van anderen herkomst daarbij achter bleven. (1. c. p. 64, 6 7 — 6 8 ) *
Uit voorloopige waarnemingen hier te lande blijkt, dat de
aangetaste boomen in hun ziektesymptomen veel meer verschillen, dan W i l s o n aangeeft. Het aantal typen van aantasting is grooter dan twee, hetgeen in combinatie van eigenschappen van verschillende vormen zijn verklaring kan vinden.
D e H o o g h wees al op de noodzakelijkheid, bij invoer
van exotische houtsoorten met een zoo uitgebreid verspreidingsgebied als de Douglas, rekening te houden met het bestaan van klimaatrassen. 3 )
Het is zeer toe te juichen, dat onder leiding van H e s s e~
1)
J. S. B o y c e . „Observations on forest pathology in Great Brittain
and Denmark". Phytopath. vol. 17. (1927) p. 1—18.
- ) E . M ü n c h. „Anbauversuch mit Douglasfichten verschiedcncr Herkunft und anderen Nadelholzarten". Mitt. d. Deutsch. Dendrol. Ges 1923.
61—79.
3 y J. d e H o o g h . „Bijdrage tot dc kennis van den groei van
Pseudotsuga
taxifolia
Brit ton in Neder land enz.". Dissertatie. W a g e n i n gen. 1925. p. 17—19 en 107—108.
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l i n k door het Boschbouwproefstation een begin is gemaakt
met proeven in die richting.
Het verschillend gedrag van de groeivormen van den
Douglas tegenover Rhabdocline
Pseudotsugae
brengt ons nog
eens de wenschelijkheid van verder onderzoek daarover voor
oogen.
*
Daarbij is het niet onwaarschijnlijk, dat ook de studie van
de biologie van Rhabdocline
Pseudotsugae
zal bijdragen tot
een uitbreiding van onze kennis omtrent de vormen van den
Douglas. Als bijv. de caesia en de glauca sterk aangetast
worden, de viridis daarentegen prartisch vrij blijft, zou dat
meer voor de bovengenoemde opvatting van v o n S c h w e r i n pleiten, dan voor die van R e h d e r, die de caesia voor
een variëteit van de groene kustvorm houdt.
Wageningen, Juli 1930.
INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGÏE,
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN
AARDAPPELONDERZOEK.
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(Foto J. Boekhorst)

Afbeelding I
Naalden van Pseudotsuga taxifolia Britt. uit 'Nunspeet, met
rijpe apothecien van Rhabdocline Pseudotsuga^ Syd. aan den
onderkant.
Nadeln von Pseudotsuga taxifolia Britt. aus'Nunspeet, unterscits
mit reifen Apothezien von Rhnbdocline Pseudotsugae Syd,
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(Foto J. v. d. Peppel)

Afbeelding II
T a k j e van Pseudotsuga taxifolia Britt. Eén-jarige naalden geïnfecteerd door
Rhabdocïine
Pseadotsugae
Syd., twee-jarige naalden afgevallen als gevolg
van de ziekte, drie- en vier-jarige naalden gezond.
Zweig von Pseudotsuga taxifolia Britt. Einjährige Nadeln infiziert von
Rhabdocïine
Pseudotsugae Syd„ zweijährige abgefallen infolge der krank"
heit, drei- und vierjährige Nadeln gesund.

DEUTSCHE

ZUSAMMENFASSUNG.

Z W E I PARASITEN AUF PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA BRITTON,
RHABDOCLINE PSEUDOTSUGAE S Y D O W UND
CHERMES COOLEYI GILLETTE.

Rhabdocline
Pseudotsugae
Sydow ist im Laufe dieses
Jahres an einigen Orten in Deutschland und Holland an
Douglasfichten entdeckt worden. Chermes
coolegi Gillette
wurde im Jahre 1928 in Holland auf Douglas gefunden.
Der Askomyzet, Rhabdocline
Pseudotsugae,
ist ein Nadelparasit der Douglasfichte, Ec verursacht eine typische V e r färbung an den einjährigen Nadeln, die im Laufe ihres zweiten Lebensjahres abfallen, während gesunde Nadeln viel länger funktionsfähig bleiben. Die Apothezien des Pilzes, die
vor dem Nadelfall zur Entwicklung kommen, sind reif, wenn
junge Nadeln an den neuen Trieben sitzen. Dann werden
die Askosporen in die Luft ausgeschleudert. Nur junge Nadeln werden infiziert.
®
Chermes
cooleyi
eine Wollaus, hat einen Lebenszyklus
mit 5 Generationen und Wirtswechsel zwischen Picea
sitchensis und Pseudotsuga
taxifolia. Dabei kommen geflügelte
Generationen vor, deren Läuse van der Sitkafichte zur
Douglasie fliegen und umgekehrt. Die Generation, die an
den Nadeln der Douglasfichte saugt, kann sich aber in einem
kurzen Kreislauf erhalten, der auf die Douglasie beschränkt
ist und nur aus ungeflügelten Exemplaren besteht. In Amerika
kommt auch die Generation vor, die Chermesgallen an den
jungen Trieben der Sitkafiche verursacht und zur Douglasie
hinüberfliegt (langer Zyklus). In England ist diese nicht gefunden. Dort kommt nur der kurze Kreislauf auf Douglas
vor. Auf dieser entsteht zwar auch die Generation, die zur
Sitkafichte fliegt; sie stirbt aber dort in der nächsten, geschlechtlichen Generation aus.
Das Auftreten beider Douglasparasiten auf dem Kontinent
von Europa ist ein neues Beispiel für die Gefahr, die mit
der Einfuhr von ausländischen Holzarten als lebendes Pflanzmaterial verbunden ist.
Der meist bekannte Fall einer derartigen Einschleppung
ist wohl der des Blasenrostes auf Pinus strobus.
Dieser
Rostpilz hat nicht nur in Europa verheerend gewirkt, sondern ist auch in der Heimat der Weymouthkiefer sehr gefährlich geworden. Er wurde dort eingeschleppt durch den
Import seiner Uredo-, Teleutosporenform auf Ribespflanzen
aus Europa.
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Ebenfalls in Amerika, ist nach H e a 1 d Castanea
dentata
mit völligem Untergang in ihrer Heimat bedroht, nachdem
Endothia
parasitica
(Murr) And. and And. auf Pflanzen
von Castanea mollissima aus China in Amerika eingeführt wurde.
Mit Recht warnen daher Phytopathologen die Forstleute
und Züchter vor Einfuhr von Exoten als lebende Pflanzen.
Ohne Zweifel können Pflanzenkrankheiten auch ohne die
Wirtspflanzen durch Menschen und Tiere, Regen und W i n d
verbreitet werden. Krankheitserregende Insecten können
sich auch selbst direct fortbewegen. Die Läuse der Generation von Checmes cooleyi z. B., die von der Sitkafichte zur
Douglasie fliegt, verbreiten damit die Plage direct, wobei
kräftige Luftströmungen den Abstand, den sie dabei ablegen,
noch vergrössern können. Diese Generation kommt, wie erwähnt, in England nicht vor. Die natürliche Ausbreitung der
Douglasienwollaus wird also auch bei uns nur sehr gering
sein, wenn es ihr auf dem Kontinent genau so geht wie in
England. <
Auf jeden Fall aber ist der Abstand bei Chermes
cooleyi
von einer ganz anderen Grössenordnung als bei Pilzen, wie
Rhabdocline
Pseudotsugae,
Pilzsporen haben eine so grosse
Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Inhalt, dass sie sehr langsam niedersinken, W e r d e n sie, wie das bei Rhabdocline der
Fall ist, in die Luft geschleudert, dann sind nur geringe
Luftströmungen nötig, um sie sehr weit fortzubewegen. Exacte Untersuchungen liegen hierüber bei Rhabdocline noch
nicht vor. W i l s o n erwähnt einen Fall in Schottland, wo
Verbreitung der Sporen durch W i n d im Spiel zu sein scheint.
Obwohl man also annehmen kann, dass auch auf andere
W e i s e Pflanzenparasiten ihren Wirkungskreis vergrössern
können^ ist es bedeutend gefährlicher, wenn man kranke
Pflanzen transportiert.
Sicher sind Rhabdocline
Pseudotsugae
und Chermes
cooleyi von Amerika auf Pflanzen nach Europa gelangt. Auch
von Schottland nach dem Kontinent wird man diese Art der
Verbreitung wohl annehmen müssen. Es sind tatsächlich in
den letzten Jahren grosse Mengen Douglaspflanzen aus
Schottland nach Holland und Deutschland exportiert.
Es ist daher sehr begreiflich, dass Deutschland die Einfuhr
von lebenden Pflanzen verschiedener Nadelholzarten verboten hat. Dass nun aber die Ausbreitung von Rhabdocline
sich an politische Grenzen stören wird, muss bezweifelt werden. Abgesehen noch von dem Vorkommen des Parasiten
in Deutschland, wird wahrscheinlich die natürliche Ausbreitung durch das Einfuhrverbot nicht getroffen. Dazu wären
noch ganz andere Massnahmen nötig (Abholzung der
Douglasie an der Grenze entlang in gehörigem Abstände).
Auch in Schottland und England konnte die natürliche Ausbreitung nicht verhindert werden.
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Etwas Anderes ist es bei natürlichen Hindernissen, wie
Ozeanen, Hochgebirgen u. s. w.
Es ist darum sehr wichtig, auch für den holländischen
W a l d , dass Einfuhr exotischer Holzarten, aus welchem
Lande es auch sein mag, nur mit grösster Vorsicht stattfindet. E s gilt, auch für unsere Baumschulen, in Fällen, wie
oben beschrieben, nur Samen zu importieren.
Das Auftreten von RhabdocUne
Pseudotsuga
und CTiermes cooleyi hat ferner auch Bedeutung für die Frage der verschiedenen Wuchsformen von der Douglasfichte.
E s gibt zwei Hauptgruppen von F o r m e n : die KüstenDouglasie (subsp. mucronata Schwerin) und die GebirgsDouglasie (subsp.glaucescens Schwerin), bekannt unter dem
Namen : grüne und blaue Douglasie. In der zweiten Gruppe
besteht nach v o n S c h w e r i n eine Untergruppe,
glauca,
und eine andere, caesia, die Columbia oder Fräser Form.
R e h d e r rechnet die caesra dagegen zur Küsten-Douglasie.
F r o t h i n g h a m schreibt, dass in dem nördlichen Rocky
Mountain Gebiet, und dazu gehört auch die Heimat der caesia
in British Columbia, Küsten- und Gebirgsform zusammen
vorkommen.
Die Unterscheidung der drei Formen, var. viridis,
glauca,
caesia. beruht auf bestimmten morphologischen und physiologischen Eigenschaften.
E s ist nun äusserst interessant, dass die neuen Parasiten'
die verschiedenen Formen, verschieden angreifen, und dass
die letzteren auf den Angriff verschieden reagieren.
Chermes
cooleyi
kommt nur sehr sporadisch auf der
glauca-Form
vor. Chrystal macht darauf aufmerksam, dass
diese Tatsache einmal durch die stärkere Wachsbereifung
der Nadeln von ,der blauen Form erklärt werden kann
zweitens vielleicht auch dadurch bedingt sei, dass in den Nadeln der blauen Form ein anderes ätherisches Oel vorkommt
als in denen der grünen Douglasie, wie durch englische Untersuchungen festgestellt worden ist. Die viridis und caesia
werden sterk von der Wollaus befallen. Die grüne Form
erholt sich aber. Dank sei ihres schnelleren Wuchses, leichter.
Nach W i l s o n bleiben an den durch RhabdocUne
Pseu~
dots. infizierten Nadeln der blauen Douglasie die einzelnen
braunen Flecken isoliert, während bei der caesia sich die
ganze Nadel verfärbt, und auch die Nadelschütte intensiver
ist. Für die Verbreitung der Krankheit durch Sporen ist also
die glauca gefährlicher, obwohl sie selbst weniger zu leiden
hat. Anfangs schien es, als ob die grüne Douglasie gänzlich
immun sei (nach W i 1 s o n), später machte D a y Mitteilung
von einigen Fällen auch bei dieser Form. In einem Falle handelte es sich um einen starken Befall, weiter aber nur um
leichte Erkrankungen, während andere Douglasformen un-
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mittelbar neben den leicht befallenen grünen schwerkrank
waren.
Merkwürdigerweise erwähnt W e i r nichts von einem
Unterschied im Befall der Douglasformen durch den Pilz.
E r teilt nur mit, dass die Krankheit im ganzen Nordwesten
der Vereinigten Slaten verbreitet ist. Das mag seine Erklärung darin finden, dass man in Amerika gewöhnlich alle
Douglas nur unter dem Namen Pseudotsuga
taxifolia Britton
zusammen gefasst hat und auch bei der Untersuchung über
Rhabdocline die Formen vielleicht nicht speziell berücksichtigt hat.
.
'
Nach W i 1 s o n, D a y und B o y c e werden in Amerika
alle Formen der Douglasie gleichmässig befallen. W i l s o n
und, nach ihm, B o y c e stellen zu einer Erklärung dieses
Unterschiedes in Amerika und Europa die Hypothese auf.
dass es verschiedene Rassen van Rhabdocline gibt, von
denen jede nur eine bestimmte Rasse der Douglasfichte infizieren kann. ,In Amerika müssten die Rassen des Pilzes alle
vorkommen-und daher alle Douglasformen krank werden, in
Europa aber nur teilweise eingeführt sein,
Auch in Holland ist der Befall sehr verschieden. Unmittelbar neben schon im dritten Jahre schwerkranken Baumen,
wahrscheinlich caecia, steht in Nieuw-Soerel vollkommen gesunde viridis.
Es ist aber häufig schwierig, die Douglasformen zu unterscheiden, vor allem, weil die Frage wohl komplizierter ist
und man mit der Annahme dreier Varietäten nicht auskommt.
Es spielt hier auch noch das Problem der Samenprovenienz
hinein. So kommen die Reaktionstypen in Holland auch in
grösserer Anzahl vor, als W i 1 s o n angibt, was seine E r klärung finden kann in verschiedener Kombination von
Eigenschaften der grünen und blauen Form. Derartige Kombinationen wurden auch von M ü n c h schon festgestellt.
D e H o o g h hat in Holland auf die grosse Bedeutung
der Samenherkunft, gerade bei der Douglasie, gewiesen.
Durch die holländische forstliche Versuchsanstalt sind unter
Leitung von H e s s e 1 i n k Versuche in dieser Richtung
eingeleitet.
Das Auftreten von Rhabdocline
Pseudotsugae
zeigt uns
von Neuem, wie wichtig es ist, unsere Kenntnis über die
verschiedenen Formen der Douglasie zu erweitern. W a h r scheinlich wird auch das Studium der Biologie des Pilzes zur
Lösung dieser practisch wichtigen Frage beitragen können.
So stimmt z. B. ein starker Befall der caesia und glauca,
gegenüber einem seltenen oder schwachen Befall der viridis
besser überein mit der oben genannten Auffassung von
v o n S c h w e r i n über die Zugehörigkeit der caesia
zur
Gebirgsform.

