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/v Lariks.
Toen in den afgeloopen winter een 10-jarig Japansch lariks^
bosch, beplanting 1928 van 2~j. plantsoen na lupinenvoorbouw,
in de böschwachterij ,.Gees" voor het eerst gedund werd door
wegname van de allerkromste boomen, bleek het hout van
enkele stammen verdacht verkleurd te zijn. Inplaats van de
rozige verkleuring van de kern, was de kleur onregelmatig
bruin. Nader onderzoek bracht aan het licht, dat in het hout
een wortelzwam (Fomes annosus = Trametes radiciperda)
was te constateeren. Doch de primaire oorzaak is niet de
zwam, dóch de aantasting in den bast. Bij het doorzoeken
van het geheele complex lariksen bleken verscheidene exemplaren aan den voet van den stam vergroeiingen te hebben
van wonden, die meestal aan de zuidzijde van den stam
waren ontstaan. Deze wonden zijn meestal 10—20 cm lang,
soms langer, altijd in de lengte van de spil Bij het doorzagen van de aangetaste gedeelten was heel duidelijk vast
te stellen, dat de aantasting reeds was ontstaan in 1931.
De verwoesting van het bastweefsel is verschillend ernstig.
De meeste wonden zijn volkomen hersteld, behoudens een
uitwendige verticale streep in den bast. Er komen echter ook
stammen voor, waar het hout geheel is weggerot en verder
alle tusschen-stadia.
Alle bastweefsels, die niet snel genoeg zijn vernieuwd,
hebben min of meer een houtaantasting tengevolge gehad,
waardoor de duurzaamheid van het hout zeer zal hebben
geleden.
Hoe is dit verschijnsel te verklaren :
In de eerste plaats moeten we uitgaan van de gevoeligheid
van den lariksbast. De aantasting aan de zuidzijde doet
vermoeden, dat de zonnebestraling een schadelijke invloed
heeft uitgeoefend. Houden we dan rekening met h.et klimaat
van 1931, dan valt daarin op, dat in de maand Maart late
en hevige vorstnachten hebben geheerscht met betrekkelijk
hooge temperaturen overdag in de zon. De bast, die bij den
vroeg uitloopenden lariks, ook vroeg begint te functoneeren,
is door de afwisselende temperatuur öf gescheurd óf over een
kleine verticale strook beschadig'd, d.w.z. de bast gaat ter
plaatse dood, zonder dat iets te zien is ; bij den verderen
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groei blijft ter plaatse de diktegroei uit en ontstaat een ingezonken plaats. Inmiddels beginnen de randen nieuw weefsel te vormen en wordt de doode barst geleidelijk opgelicht
en na verloop van — laten we zeggen — 6 a 7 jaren wordt
de oude bast afgeworpen en treedt de vergroeide wond aan
den dag, (Op enkele boomen vonden wij nog de oude bast

Hout is geheel weggerot.

boven op de nieuwe). De meest aangetaste boomen staan
op lage veenachtige of vochtige plaatsen waar de nachtvorst
ook gewoonlijk het meest actief is.
Het is nu zaak bij de volgende dunning vooral deze aangetaste boomen te verwijderen.
Het bovenbeschreven verschijnsel heb ik later ook in
andere boschwachterijen waargenomen.
. Een bastbeschadiging, die reeds veel eerder de aandacht
van de boschbouwers heeft getrokken lijkt op kanker, zonder
dat een nader onderzoek door den Plantenziektenkundigen
Dienst sporen van de kankerzwam heeft kunnen vaststellen.
Ik denk b.v. aan de beschrijving van dit verschijnsel van den
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Heer W o r m g o o r , opgenomen in „Onderzoek naar de
uitkomsten verkregen met de cultuur van den lariks in Nederland" van M. d e K o n i n g , bladz. 77.
• Verder ontdekten we op de excursie van de Ned. Boschb.
Ver. in de lariksbosschen van de Mij. van Weldadigheid op
Frederiksoord verschillende bastaantastingen op 1.50—2 m
hoogte. Zie verslag excursie van Ir. F. W . M a 1 s c h, Ned.
Boschb. tijdschrift 1935, blz. 255. Ook in de oudere lariksboschjes in de boschwachterij Odöorn zijn plaatselijk afgestorven bastgedeelten aangetroffen.
In dit voorjaar is in Valtherspaan in het Weerdingerveld
één ha lariksbosch, geplant in 1928, voor 't eerst gedund.
Verschillende lariksen, staande langs een dunningspaadje,
bleken last te hebben van hars uitvloeiing wegens het stooten
met het dunningshout bij het uitdragen. Behalve de kennelijke wonden zijn er ook eenige lichte verkleuringen van den
bast te zien. De bast is op een enkele plaats iets bruiner.
Bij insnijden van het mes bleek het dat de bast hier is afgestorven, terwijl aan weerszijden van de wonde plek nieuw
weefsel werd gevormd. Dit bijzondere feit acht ik van heel
groote beteekenis, omdat ik vermoed, dat vele klachten over
z.g. kankerplekken terug zijn te voeren op beschadigingen
bij houttransport. W e moeten dus alle arbeiders, die lariksbosschen dunnen ernstig waarschuwen geen enkele boom
te raken. Ook bij het z.g, ragen van de stammen om de doode
takken af te slaan moet uiterst voorzichtig worden opgetreden. De bast van den lariks is even gevoelig als een handpeer, die bij te harde» aanraking beursch of rot wordt.
„Behandel de lariks met zachtheid" zij daarom het parool.
Ik deed nog een ervaring met deze houtsoort op, die ruim
bekend moet worden gemaakt. De veel geroemde lariks met
duurzaam hout is een vroeg rottende houtsoort op oud bouwland. Evenmin als men nooit groveden op oud bouwland
moet planten, moet men dit doen met lariks. Uiterlijk is aan
het 13-j. lariksboschje in de Emmerdennen niets te zien, doch
bij de 2e dunning bleek 40 % van het aantal stammen
wortelrot te zijn. Gelukkig gaat het hier maar om een kleine
oppervlakte.
ƒƒ. Eik.
De op vrij groote schaal aangelegde eikenbezaaiingen in
Drenthe geven, evenals alle houtsoorten die in het groot
worden aangelegd, behalve bemoedigende resultaten ook wel
tegenslagen. Een tegenslag, die plaatselijk nogal erg in het
oog loopt, is de aantasting van den bast, zoodanig dat soms
het geheele bovengedeelte van het boompje afsterft, waardoor de toekomstige waarde ernstig wordt benadeeld. Deze
bastbeschadigingen. treden op aan het jongere hout; van
3—6 jaar oud. Het afstervende bastgedelete kan van ver-
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schillende afmetingen zijn, meestal zoo, dat een overwalling
door den levenden bast gedeeltelijk weer mogelijk is. Soms
echter sterft zooveel bast af, dat het geheele bovenste gedeelte van den stam dood gaat. De plant kan dan beneden
weer uitloopen, indien daar voldoende licht is. Het geheel
maakt een triesten indruk van een armelijke bosschage.
Uit de vergroeiing is af te leiden in welke jaren de aantasting is geschied en dan blijken dit jaren geweest te zijn
van ernstige nachtvorsten.
Uit het voorkomen van talrijke exemplaren in vorstlaagten
(Frostlöcher) is de vorstinvloed ontwijfelbaar. Bij nadere
beschouwing is mij gebleken, dat de aantasting vrij algemeen
is. In vele gevallen vindt gelukkig herstel plaats.
Prof, Dr, J o h a. W e s t e r d ij k was zoo vriendelijk mij
een beschouwing te zenden van R. H a r t i g
getiteld :
Frost- und Frostkrebs 1880. De daarbij gevoegde teekeningen kwamen volkomen overeen met mijn waarnemingen.
De invloed van de vorst is te verzwakken door den eik
te mengen met beschermende houtsoorten als els, berk,
lijsterbes en vuilboom.
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Algemeen Handelsblad, 22 Juli 1938.
GEWELDIGE BOSCHBRANDEN IN N . W . STATEN.
SEATTLE, 21 Juli. ( H a v a s ) . Dc bevolking voert een wanhopigen
strijd tegen een boschbrand, die reeds tien dagen woedt en die in het
noordwesten van den staat Washington tot dusverre 35.000 ha woud
verwoest heeft.
De brand dreigt zich nog uit te breiden tot een boschgebied van
16.000 ha.
De stad Campbellion verkeert in gevaar.
,
BRANDSTICHTERS OP HEETERDAAD

BETRAPT

SEATTLE, 22 Juli. ( H a v a s . ) Behalve Washington wordt ook de
staat Oregon en verder Britsch-Columbia door hevige boschbranden geheisterd. Het dorpje Forbes Landing in laatstgenoemd gebied, is geheel
door het vuur verwoest. De vlammen bedreigen ook het kamp Comox,
waar 19 millioen m 3 timmerhout liggen opgeslagen.
Ten gevolge van de hitte van het vuur zijn in Oregon drie menschen
omgekomen.
Verder wordt melding gemaakt van talrijke daden van sabotage; verscheidene brandstichters werden op heeterdaad betrapt. Men veronderstelt,
dat velen brand stichtten in de hoop te worden aangenomen om te
blusschen.

