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SUMMARY

In the Netherlands Red deer find their last refuge in the northern part of
the province of Guelders: Veluwe. There are a number of fenced reserves,
covering about 20,000 ha and supporting roughly 1,500 Red deer. Outside
the reserves the population was estimated 1st May 1963 at about 635, in an
area of roughly 30,000 ha.
Much of the agricultural land in the area has been fenced in and this
resulted in increased damage by deer to forests. In addition in 1955 a new
shooting act has been passed, which introduced very strict rules on shooting
deer and which considerably reduced poaching. Consequently the Red deer
population has increased and the damage they do to forests has become a
major problem.
This report deals with debarking of Scotch pine. This species is economically
the most important tree in this part of the Netherlands and debarking is
considered to be one of the most serious forms of damage done by Red
deer. Several research workers have studied it (table 3) and they all mention
the great difference from damage done to spruce, which economically is much
more severe.
In the Veluwe area the bark of 7 to 11 year old trees is most frequently
damaged and nearly always it is the third shoot from the top, which is taken.
Readings of the height of the damages above the ground are given in table
10 and table 11 shows similar measurements carried out in Germany by
Ueckermann.
In an older stand of Scotch pine in the National Park ,,De Hoge Veluwe"
(a fenced game reserve) trees with old marks of damaged bark were cut down
and examined. They showed long, resinous scars from 8 to 10 cm deep..
Secondary damage (fungi etc.) was rarely seen. Virtually all timber of Scotch
pine from the areas where Red deer is living, is used for pit-props. A decrease
in quality, as caused by debarking is, therefore, of little importance. It was
found that moderate damage does not have a noticeable influence on the
growth of the tree. A better food supply gives a decrease in damage, but
does not prevent it altogether.
') Bewerkirig van een ingenieursscriptie van de Landbouwhogeschool voor de afdeling
Houtteelt in de gematigde luchtstreken, opgesteld in nauwe samenwerking met het
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON).
Verschijnt tevens als Mededeling 68 van deze instelling.
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Stomach analyses showed that very few deer had eaten bark, even those
shot in areas where damage was heavy. The possibility is considered, that
only a few animals specialize in debarking trees, but sofar no proof for this
theory has been found.
In order to decrease the level of damage, reduction of population density
of Red deer appears desirable. It is suggested, that several more small
sanctuories for Red deer should be set apart.
Research will have to be extended to damage done to other tree species,
since foresters are of the opinion, that on soils which could carry other species
than Scotch pine, the presence of Red deer limits the choice of species.
ZUSAMMENFASSUNG

Durch das Eingattern von fast allen Feldern stieg der Schaden an den
Forstkulturen. Die neue Jagdgesetzgebung hat die Rotwildjagd an feste
Normen gebunden; die Wilddieberei konnte fast ausgeschaltet werden,
wodurch der Rotwildbestand auf der Veluwe stark zugenommen hat. Die
Wildschäden sind ein Problem erster Ordnung geworden.
Die freie Wildbahn der Veluwe, das einzige Gebiet wo das Rotwild in
den Niederlanden vorkommt, hat ein Grösse von etwa 30.000 ha. Der
Bestand wurde am ersten Mai 1963 auf 635 Stück geschätzt. Ausserdem
leben ungefähr 1500 Stück Rotwild in eingegatterten Reservaten von zusammen 20.000 ha.
Dieses Referat behandelt die Schälschäden des Rotwildes an der Kiefer.
Dieses Objekt wurde gewählt, weil die Kiefer der am meisten gepflanzte
Baum im Rotwildgebied in den Niederlanden ist und das Schälen als einer
der wichtigsten Schäden betracht wird. Mehrere Untersucher haben durch
Messungen die Schälschäden an der Kiefer untersucht (Tabelle 3). Immer
wird der grosse Unterschied mit der Fichte genannt. Für Grubenholz wird
in der HOMA kein Unterschied gemacht zwischen den verschiedenen
Nadelholzarten. Wodarz (21) hat daher in Zusammenarbeit mit dem Steinkohlengrubenverein aus Essen Stammfästigkeitsproben an Kieferngrubenholzstämmen genommen. 31 Probestämme wurden geprüft, 14 hiervon
waren geschält. Bei 2 von den 14 Stämmen trat Bruch auf an der Schälstelle.
Auf der Veluwe sind die Kulturen von siebenten bis elften Lebensjahr am
meisten durch Schälen gefährdet. Fast immer wird der dritte Jahrestrieb von
oben geschält. Messungen über die Höhe der Schälschäden auf der Veluwe
sind in Tabelle 10 zusammengefasst, während die Tabelle 11 eine gleiche
Untersuchung von Ueckermann in Deutschland zeigt.
Untersuchungen in einem älteren Bestand im Nationalpark „De Höge
Veluwe" zeigten Bäume die in der Jugend stark geschält waren. Die Schälstellen bildeten jetzt lange, verharzte Stellen im Holz über 3 bis 4 Bretter.
'Secundairschäden (Pilze usw.) werden nur selten angetroffen. Sicher handelte
es sich hier um einen sehr stark geschälten Bestand. Für die Grubenholzqualität hat das Schälen auch hier praktisch keinen Einfluss, obwohl man
hier mit einem kleinen Zuwachsverlust rechnen muss.
Obwohl durch Verbesserung der Äsung die Schälschäden abnehmen,
werden sie dadurch nicht ganz verhindert. Weil die Magenanalysen nur in
seltenen Fällen Baumrinde in den Pansen zeigen, auch bei den Tieren, die
in stark geschälten Beständen ihren Einstand haben, vermutet man, dass von
„Schälspezialisten" die Rede ist. Hierfür hat man aber noch keine Beweise.
Mässiges Schälen in Kiefernkulturen hat keinen messbaren Einfluss auf
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den Höhenwuchs und auf den Zuwachs. Weil in den Niederlanden aus den
Rotwildrevieren fast nie Sägeholz kommt, hat die Qualitätsverslechterung
durch das Schälen keinen merkbaren Einfluss.
XJm extreme Schälschäden zu verhüten, wird empfolen den Rotwildbestand
zu beschränken und besonders grosse Konzentrationen zu vermeiden, durch
die Anlage von zerstreuten, kleineren Ruhegebieten für das Rotwild.
Die Schäden an anderen Holzarten in den niederländischen Rotwildrevieren soll Objekt weiterer Untersuchungen sein. Jetzt ist auf etwas besseren
Böden eine Einschränkung der Holzartenwahl oft das grösste Problem der
Verwaltung.
I. Inleiding
a. Het hertenprobleem
Doordat de meeste landbouwgronden zijn omrasterd, zijn de herten
thans, veel meer dan vroeger, voor hun voedsel op het bos aangewezen. De
nieuwe jachtwet heeft bovendien de stroperij vrijwel doen verdwijnen, hetgeen tot een niet onaanzienlijke verhoging van het aantal herten in ons land
heeft geleid. De bosbouwer oefent zijn bedrijf steeds intensiever uit en is
door de uiterst geringe, veelal zelfs negatieve rentabiliteit van het bos gedwongen steeds sterker toe te zien op invloeden die de opbrengst verkleinen.
Door deze omstandigheden is de wildschade in de bossen tot een probleem
van de eerste orde geworden, waarover velen zich geroepen hebben gevoeld
te schrijven. Hoe moeilijk het is hierover een objectief oordeel te geven,
blijkt bij het bestuderen van zowel de binnen- als de buitenlandse literatuur.
In de Duitse literatuur kan men lezen, dat ieder hert in zijn leven DM 30.000
tot DM 60.000 schade kan veroorzaken.
De berekeningen, waarop zowel de gunstige als de ongunstige bedragen
zijn gegrond, zijn echter zeer aanvechtbaar en het is noodzakelijk dat een
onderzoek ons inzicht in deze materie verdiept. Als algemene probleemstelling voor een dergelijk onderzoek zou de vraag kunnen gelden: „Wat is
de invloed van het edelhert op de opbrengst van het bos?"
Een dergelijk probleem heeft echter verschillende facetten die moeten
worden opgelost voordat de problematiek als geheel ter hand kan worden
genomen. Voorlopig zal men dus zijn aandacht op deze afzonderlijke
facetten dienen te richten.
Teneinde na te gaan welke van deze facetten als eerste in het onderzoek
moet worden betrokken, is het gewenst het probleem als geheel en de uit
literatuur en vooronderzoek reeds bekende gegevens te bespreken.
b. Betekenis van het bos voor ons land
Het bos levert ons de onmisbare grondstof hout. Verder heeft het bos
betekenis voor de volkswelvaart: gunstige invloed op het klimaat, invloed
op de waterhuishouding en beteugeling van de erosie. Bos heeft betekenis
voor de gezondheidstoestand van de mens, voor de recreatie. Voorts is de
instandhouding van het bos van belang voor het natuurbehoud. De jacht,
mits goed uitgevoerd, heeft een dienende taak ten behoeve van het natuurbehoud.
Het bos heeft dus zowel direct als indirect nut voor de mens. Het laatste
strekt zich vaak over een hele landstreek uit, het gaat tot ver buiten het bos.
De overheid heeft in verschillende landen, waaronder ook Nederland, wet-

33
telijke maatregelen ingevoerd voor het behoud van bossen. Dit indirecte
nut is niet of moeilijk in geld uit te drukken, de eigenaar geniet hiervoor
geen vergoeding, behalve bepaalde belasting-faciliteiten.
Het woord recreatie hoort men tegenwoordig meer en meer noemen in
de bosbouw. Dikwijls hoort men al de uitspraak dat al het bos in Nederland
over 25 jaar recreatiebos zal zijn. En hoewel productiebos en recreatiebos
voor een groot gedeelte uitstekend kunnen samengaan, stelt de recreatie toch
bijzondere eisen.
Wegenaanleg, militaire oefenterreinen en stadsuitbreidingen eisen ook
van het Nederlandse bosareaal hun tol. De natuurbescherming heeft onder
andere tot taak in dit krachtenveld zoveel mogelijk van de natuurgebieden
te sparen. Overwinnaar in deze is vaak diegene die zijn zaken het beste naar
voren kan brengen. Dr D. Burger Hzn heeft in zijn boek „Samenwerking
bij indeling en gebruik van grond in Nederland" echter aangetoond dat dit
niet gewenst en ook niet nodig is.
c. Voorkomen van het edelhert in Nederland
Het verspreidingsareaal van het edelhert is in Nederland beperkt tot de
Veluwe. De afgerasterde wildbanen van het Kroondomein, het Nationale
Park „De Hoge Veluwe" en andere reservaten nemen een oppervlakte in
van rond 20.000 ha. Binnen deze rasters bevinden zich ongeveer 1500 edelherten, voor het grootste gedeelte geïmporteerd uit verschillende delen van
Europa.
Het areaal, dat het Nederlandse edelhert buiten de rasters ter beschikking
staat, beslaat ruim 33.000 ha. De Adviescommissie-Hertenreservaten onderscheidt in haar beide rapporten (10 en 11) het zuidoostelijk deel van de
Veluwe, het westelijk en noordelijk deel, respectievelijk groot 15.000
en 18.200 ha. Het zuidoostelijke deel vormt hierbij als roodwildgebied een
eenheid. Het westelijk en noordelijk deel is niet als één aaneensluitend
roodwildgebied te beschouwen, althans niet voor zover het standwild betreft.
De Nederlandse edelhertenstand in de vrije wildbaan werd op 1 mei 1963
geschat op ongeveer 635 stuks.
,
'
d. Wijze van beschadiging van het bos door het edelhert
De schade die de bosbouw van de herten ondervindt kan worden verdeeld
in de volgende categoriën:
1. Vreetschade (Duits: „Der Verbiss").
Knoppen en loten van jonge aanplantingen worden vooral in de vegetatierustperiode door het roodwild aangenomen. Met de bepaling van de omvang
van deze schade moet zeer voorzichtig te werk worden gegaan. In de meeste
roodwildgebieden komt ook reewild voor en alleen door de reikhoogte is een
onderscheid mogelijk.
Ueckermann (17) geeft de volgende voorkeursrangorde van boomsoorten
voor de wintervreetschade:
Bij voorkeur aangevreten boomsoorten: populier, Amerikaanse eik, Abiessoorten, esdoorn, es, inlandse eik.
Sterk tot matig aangevreten: groveden, fijnspar, beuk, douglas, weymouthden,
lariks.
Weinig of niet aangevreten: sitkaspar, els en berk.
Bij de groveden kan tevens verwarring optreden met schade veroorzaakt
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Foto: Mutter
Herten in bastgewei; Hags with their antlers in velvet; Hirsche im bast.

door korhoenders, die zeer ernstige schade door het uitvreten van de knoppen
kunnen aanrichten.
2. Schilschade — het afschillen van de bast van de bomen.
Wederom volgens Ueckermann kan men de volgende voorkeursrangorde
van boomsoorten opstellen:
Bij voorkeur geschild: fijnspar en es.
Sterk tot matig geschild: douglas, weymouthden, linde, groveden, beuk, lariks,
esdoorn.
Weinig of zelden geschild: Abies-soorten, inlandse eik, els, berk.
3. Veegschade — schade ontstaan doordat de herten het zogenaamde bastgewei langs bomen vegen om het van de huid te ontdoen. Deze schade treedt
op van juli tot eind augustus. Oudere herten vegen het eerst en goede jonge
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herten later. Zowel de bast van de stam als van de zijtakken kunnen hierbij
ernstig worden beschadigd.
4. Slagschade — schade veroorzaakt doordat herten met het gewei tegen
jonge boompjes slaan. Deze schade treedt vooral op bij het naderen van de
bronsttijd, wanneer de herten onstuimiger worden en door met hun gewei
op bomen en op de grond te slaan hun driften afreageren. Plaatselijk treedt
deze beschadiging ook buiten de bronstperiode op.
5. Schade door vertrappen — deze schade kan ernstige vormen aannemen
wanneer een roedel roodwild dagelijks door een bepaalde aanplant trekt,
bijvoorbeeld naar de voerplaats toe. Vooral bij grote concentratie van het
roodwild (Staatswildreservaat) dient deze schade niet te worden onderschat.
6. Schuurschade — schade die vooral optreedt in de buurt van een „zoel",
d.i. een plaats waar de herten een modderbad nemen. Zij schuren dan met
het lichaam langs de bomen.
Over het algemeen zullen de schaden genoemd onder 4, 5 en 6 voor de
groveden van geringe betekenis zijn.
e. Bosbouw en hertenbeheer
Hellinga (9) noemt het telen van waardevol hout in het reservaatgebied bij
Hoenderlo onmogelijk en zegt het te betreuren dat hierdoor een verarming
van het bos optreedt. Hij vraagt zich af of niet kan worden volstaan met het
handhaven van de herten in de gesloten wildbanen (Kroondomein, Hoge
Veluwe).
Ook de Adviescommissie vermeldt in het tweede rapport „Hertenbeheer"
(10) dat deze vraag van enkele zijden naar voren is gebracht en dat men in
deze gevallen van mening was, dat het handhaven van herten buiten de gesloten wildbanen noch wetenschappelijk, noch recreatief van belang is, maar
slechts een concessie aan de jagers zou betekenen.
De commissie komt echter tot de slotsom dat het behoud van het roodwild
in de vrije wildbaan wel degelijk van groot belang is voor de recreatie,
waarbij de jacht een dienende taak heeft te vervullen. Zij vermeldt echter
ook dat de huidige generatie de plicht heeft er naar te streven om de in de
vrije natuur voorkomende planten en dieren zoveel mogelijk te handhaven,
voor zover dit de rationele land- en bosbouw niet belet. De organisatie van
het wildbeheer zal gericht moeten zijn op het samengaan van natuur en
cultuur, een streven dat naar de mening van de commissie is te verwezenlijken, mits alle daarbij betrokken groepen van belanghebbenden tot samenwerking bereid zijn.
In „Mededelingen van de bosbouwconsulent" (13) wordt nader ingegaan
op de „meervoudige doelstelling" van het bos. Het vijfde Wereld Bosbouw
Congres in 1960 was hier geheel aan gewijd. „Het bos moet niet alleen als
houtproducent worden beschouwd, maar moet ook worden beheerd ten
behoeve van landschaps- en natuurschoon, waterhuishouding, recreatie en
wildstand."
Iedereen zal het met „de consulent" eens zijn wanneer hij zegt: „Aanvaardt
men de aanwezigheid van het wild, dan zal men ook enige, niet te voorkomen
schade voor lief moeten nemen. In elk geval zal men alles moeten doen om
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de schade zo laag mogelijk te houden met handhaving van een verantwoorde
wildstand, welke laatste steeds afhankelijk is van de plaatselijke omstandigheden, met name van de rijkdom van de grond."
Nu zijn de meningen over de „aanvaardbare" schade en de „verantwoorde"
wildstand minder eensgezind. Hellinga zegt in zijn hiervoor aangehaalde
artikel (9): „Overal waar moet worden afgerasterd voor het slagen van de
cultuur is de wildstand te hoog." De opvatting van Duitse bosbouwkundigen
in het vlugschrift „Wald über Jagd!" luidt: „Gegen Schalenwild, . . . hilft
nur das Gatter."
Beide opvattingen laten niet veel tussenwegen open. „De consulent" is
een gematigder mening toegedaan en schrijft dat de situatie naar plaats
en aard het tijdelijk afrasteren van cultures kan voorschrijven, zonder dat
er van een overmatige wildstand sprake is.
De „meervoudige doelstelling" van het bos begint de laatste tijd in Nederland meer en meer op de voorgrond te treden. Recreatie in de bosbouw is
een modern begrip en ook de opvattingen over de combinatie bosbouw en
wild zijn zowel bij bosbouwers als bij jagers veranderd. Voorop dient toch
wel te staan dat de meeste bosbouwers zeker niet afwijzend staan tegenover
een redelijke wildstand. Dat voorts in een land als Nederland met zijn
wonderlijke en betreurenswaardige scheiding van bosbouw en jacht, ieder
het eerst opkomt voor zijn eigen belang is niet meer dan menselijk.
Brouwer (2) zegt dat de maatregelen die indertijd zijn genomen door het
toenmalig hoofd van de directie Faunabeheer, hebben geleid tot onvoorziene
ontwikkelingen. Het roodwild neemt, zoals blijkt uit onderzoekingen van
Szederjei (16) in Hongarije, het schillen van elkaar over. Dit heeft volgens
Brouwer het tempo der vernietigingen versneld en de bosbouwers overrompeld. De maatregelen zijn teveel in het belang van het edelhert geweest,
waardoor uiteindelijk naast schade aan de bossen ook de herten zelf werden
benadeeld. Hiervan getuigt de slechte conditie waarin de herten op het
zuidoostelijk deel van de Veluwe in 1959 verkeerden.
Szederjei legt bij het schillen door het roodwild sterk de nadruk op de
aard van het bos. Vele waarnemingen wezen erop dat het schillen begon
telkens als een sterke dunning of zuivering had plaats gevonden. In voor
het dunnen of zuiveren niet aangeroerde opstanden begon het schillen daarna
buitengewoon hevig. Het schillen hangt dus sterk af van leeftijd, structuur
en kwaliteit van de opstand. Szederjei vond geen aanwijzingen die erop
wezen dat de herten zich speciaal naar andere bosgedeelten verplaatsten om
te gaan schillen, zoals dat wèl gebeurt om goed voedsel of een zoel op te
zoeken.
Kiest het wild zijn dagverblijf in opstanden die in de zogenaamde stakenfase verkeren, dan wordt vaak, onafhankelijk van de voedselomstandigheden,
zowel in de zomer als in de winter hevig geschild. De voorziening met één
of andere noodzakelijke voedingsstof is volgens deze onderzoeker geenszins
de uitsluitende oorzaak van het schillen. Vele waarnemingen leidden hem
tot de conclusie dat het roodwild sneller tot schillen overgaat als het gemakkelijk kan beschikken over een overvloedige hoeveelheid voedsel. Hoe sneller
het voldoende voedsel heeft kunnen opnemen, des te sneller het begint te
schillen. De nog niet verzadigde voedselzoekende herten gaan niet schillen,
zolang men ze tenminste geen honger laat lijden.
De ervaringen opgedaan met een door mensen grootgebrachte, hoewel in
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volledige vrijheid levende, tam gebleven hinde, stemmen hier geheel mee
overeen. Van het tweede jaar af werden ondanks de overvloedige voedselopname en ongestoorde voedselkeuze op de boerderij, vruchtbomen, essen
en haagbeuken vele malen geschild (Wiens, 20). Dit komt ook overeen met
de mening van Bubenik, die in het schillen een gevolg ziet van het verstoren
van het dagrythme van de herten. Ook hij pleit voor een zodanig toedienen
van het voer dat het 't wild een lange tijd kost om dit op te nemen.
Bij al deze uitspraken zullen wij naar mijn mening echter wel dienen te
bedenken dat de bossen langs de Donau, waarin, zoals Szederjei vermeldt,
houtsoorten als els, iep, wilg, linde en andere veelvuldig voorkomen, heel
erg verschillen van onze naaldhoutbossen op de Veluwe. Dat echter ook bij
ons, speciaal op plaatsen waar veel wordt gevoerd (bijvoorbeeld in het
Rijkswildreservaat), meer aandacht aan de wijze van voedering wordt geschonken, lijkt mij zeker van belang. De ernstige schilschaden in de buurt
van de voerakkers wijzen hier wel op.
II. Probleemstelling
Van de verschillende facetten van de hertenschade in het bos hebben wij
als eerste onderzoekobject gekozen de schade door herten aan de groveden
toegebracht door het schillen van de jonge bomen. Wij hebben dit gedaan:
le. omdat de groveden, en wel zeker in het roodwildgebied, de meest aangeplante houtsoort in ons land is, 2e. omdat de schilschade algemeen als de
belangrijkste schade, berokkend aan deze houtsoort, wordt beschouwd. De
vraag die wij ons hebben gesteld is dus: Hoe groot is de schade door schillen
aan de groveden toegebracht?
III. Het schillen
a. Oorzaken van de toegenomen schilschade
Bos is niet meer in overvloed aanwezig en werd in vele streken de laatste
100 jaren meer en meer teruggedrongen naar armere gronden. Aan de ene
kant let men meer op schade daar deze veel belangrijker is geworden, aan
de andere kant verschaffen de bossen tegenwoordig geen overvloed aan
voedsel meer voor het roodwild.
Met dit uitgangspunt komen wij dan direct bij een hoofdoorzaak van het
schillen, namelijk voedselgebrek. Hiermee hangen nauw samen: het afrasteren van de landbouwgronden, waardoor een rijke voedselbron aan het wild
werd ontnomen en verarming van het biotoop plaats vond, waardoor het
voor het wild veel moeilijker is geworden alle benodigde stoffen te verkrijgen.
Dat een gebrek aan bepaalde sporenelementen hierbij een grote rol speelt
wordt tegenwoordig veelal vermoed. De onderzoekingen van Ueckermann
en Wodsak (22) op dit gebied stemmen echter sceptisch.
Men ging uit van de gedachte dat het wild een eventueel gebrek aan
bepaalde voedingselementen, zoals sporenelementen en vitaminen, bemerkt
en de missende stoffen actief opzoekt en vindt. Likstenen met het normale
zoutgehalte en likstenen die kunstmatig rijker, waren aan gebrekstoffen werden echter niet onderscheiden. De vitaminegehalte-bepalingen in de bast van
verschillende boomsoorten toonden eveneens aan dat er geen enkele overeenkomst bestaat tussen de houtsoorten die bij voorkeur geschild worden en die
met de hoogste vitaminegehalten.
Ueckermann (17) wijst veel meer overtuigend op de correlatie vreet- en

38

Schilschade aan groveden; Damaged
bark of Scotch pine; Schälschaden
an Kiefer.
Foto: Mutter.

schilwond aan groveden; Old
of damaged bark of Scotch
Alte Schälstelle an Kiefer.
Foto: Mutter.

schilschade en wilddichtheid. In het bijzonder zijn de sterke en uitgesproken
schilschaden de aanwijzing van een door de wilddichtheid bepaald voedselgebrek. Het op zichzelf waardevolle voedsel wordt door de moeilijke bereikbaarheid als noodvoedsel opgenomen. Daarbij zou de volgorde van opname
overeenkomen met de structuur van de bast. Ueckermann wijst ook op de
invloed van de boniteit van het gebied; bij een betere boniteit treedt pas bij
een grotere wilddichtheid ernstige schade op.
De oorzaken voor het ontstaan van een onevenredig hoge hertenstand zijn
eveneens weer velerlei. Allereerst zijn de grotere vleesetende vijanden van
het hert teruggedrongen. Een meer recente oorzaak van een te hoge stand
is echter de strengere wetgeving. De stroperij is teruggedrongen en de jacht
is aan strenge voorschriften gebonden. Deze maatregelen hebben er voor
gezorgd dat in enkele jaren de hertenstand enorm is toegenomen.
Rudolf Ender (6) noemt als tweede oorzaak voor de wildschade in Oostenrijk — na de vergrote wildstand — het feit dat vanaf de tweede helft van
de 19e eeuw de kunstmatige culturen zo sterk op de voorgrond zijn getreden.
Vooral geldt dit voor de geplante monoculturen van de fijnspar. Het eenvormige bos, zonder struikvegetatie en met slechts één of enkele houtsoorten,
met gelijkvormige en nauwelijks onderbroken sluiting, biedt het wild geen
goede levensruimte. Het wild werd gedwongen andere voedingsstoffen op te
zoeken, het leerde schillen en vreten aan de bomen.
Naast een voedselgebrek moet aan vochtgebrek — vooral in de winter —
als oorzaak van het schillen worden gedacht. De boombast is saprijk. Herten
zijn herkauwers en hebben dus een bepaalde hoeveelheid vocht voor hun
vertering nodig.
Of het schillen van opstanden door bepaalde individuen, zogenaamde
„schilspecialisten" gebeurt, is iets dat op het ogenblik in Nederland sterk de
aandacht heeft. Men wilde daaraan tot nu toe niet veel aandacht schenken,
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daar het ook zeer ongeloofwaardig lijkt als men een geschild jong groveden»
frenbosje bekijkt. Onder d van dit hoofdstuk zal echter blijken dat het
maagonderzoek wel dwingt hier aandacht aan te schenken.
Voorts is het interessant hetgeen Bubenik (3) schrijft over verveling en
gewoonte als mogelijke oorzaak van het schillen. Hij ziet dat namelijk in
de verstoring van het dagritme door het bijvoeren. Een hert gebruikt per dag
ongeveer 7 uren om te eten. Geeft men nu veel voer, dan is hij na een uur
verzadigd en heeft 6 uren niets te doen. Dit zou een verklaring kunnen zijn
voor de grote schade juist in de 'buurt van de voerplaats. Bubenik raadt
daarom aan het voer zó toe te dienen, dat het de herten moeite kost het
op te nemen. Verder, aldus Bubenik, eten smaldieren het meest. De oude
hinden zullen dikwijls nog willen blijven rusten, terwijl de smaldieren al
willen uittreden. Dit geeft spanningen binnen de roedels die zich in schaden
aan de bomen uiten.
b. Hoe gebeurt het schillen?
Bij het schillen worden delen van de bast van staande en liggende bomen
afgetrokken en opgegeten. Een enkele maal vindt men kleine reepjes onder
de bomen, het meeste verdwijnt echter.
Men dient hierbij wel onderscheid te maken tussen zomer- en winterschilschade. De winterschilschade treedt op wanneer het cambium in rust is.
Daardoor is het in die tijd moeilijker om grote repen bast ineens af te
scheuren dan in de vegetatieperiode. Grote wonden duiden erop dat dan
het wild dikwijls opnieuw heeft moeten aanzetten. Cambium en bastresten
blijven bij dit knagende afscheuren meestal staan. In tegenstelling tot het
damwild en het moeflonwild knaagt het roodwild de cambiumlaag bij het
winterschillen meestal door.
In de vegetatieperiode wordt vrijwel ineens de hele reep bast tussen 2
takkransen afgescheurd. Bij de groveden is de schilschade het grootst in het
vroege voorjaar. Ueckermann komt bij de groveden tot een zomerschilpercentage van 41% van de winterschilschade (winterschilschade 100%).
Het beeld van de schilwond is over het algemeen duidelijk te onderscheiden van dat van de veegwond, voornamelijk doordat de repen bast die
door het vegen zijn losgekomen en er los bijhangen, terwijl zij bij de schilwond ontbreken. Bovendien is bij veegschade over het algemeen de ravage
berokkend aan de jonge boom veel groter.
c. Wat kunnen de gevolgen zijn?
Hierbij dient men te onderscheiden:
1. de schade aan de enkele boom. Bij het beschouwen van de schade
aan de enkele boom gaat het er om vast te stellen in hoeverre het schillen
afsterven van de boom tengevolge heeft en, zo dit niet gebeurt, in hoeverre
secundaire beschadigingen (zwammen- of insectenaantasting) de waarde van
het hout verminderen.
2. de schade aan de gehele opstand. Het is van belang de opstand als
geheel te beschouwen en zich af te vragen in hoeverre de uitval tengevolge
van het schillen de normale natuurlijke selectie te boven gaat. Wanneer
pleksgewijs bomen uitvallen tengevolge van het schillen, heeft dit, ondanks de
grote vermindering van het aantal door natuurlijke selectie, schadelijke gevolgen voor de opstand als zodanig.
3. de indirecte schade aan het bosbedrijf door het al of niet schillen van
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de groveden. Moeilijker dan in beide voorgaande punten is het om vast te
stellen in hoeverre een beperking van de houtsoortenkeuze optreedt door de
aanwezigheid van het roodwild. Hierbij is het, afgezien van de schadelijke
gevolgen van het schillen voor de afzonderlijke houtsoorten van belang te
weten in hoeverre de grondsoort geschikt is andere houtsoorten dan de groveden te dragen.
In de volgende hoofdstukken zullen deze punten nader worden behandeld.
d. Boombast als voedsel voor het edelhert
Over de voedingswaarde van de boombast lopen de meningen nogal
uiteen. Ueckermann (17) wijst allereerst op het verband tussen de wilddichtheid enerzijds en de boniteit van het biotoop anderzijds. Hij heeft voorts
analysen laten maken over de voedingswaarde van verse boombast van
verschillende houtsoorten.
Boomsoort
Tree species
Baumart
Fijnspar
Es
Groveden
Linde
Lariks
Eik
Els
Berk

Tabel 1; Table J; Tabelle 1.
Zetmeeleenheden )
Verteerbaar eiwit )
Digestible protein
Units starch
Verdauliches Eiweiss
Stärkeeinheiten
1

82,3
98,7
91,2
109,5
86,4
65,4
118,2
55,2

1

8,8
11,6
6,8
10,8
6,8
10,0
14,8
6,8

Spruce
Fichte
Ash
Esche
Scotch pine
Kiefer
Limetree
Linde
Larch
Lärche
Oak
Eiche
Alder
Erle
Birch
Birke

') in 1000 g verse boombast; in WOO g fresh treebark; in 1000 g frischer Rinde.

Ueckermann zegt naar aanleiding van deze waarden: „De voedingswaarde
van de boombast is 'hoger dan algemeen wordt aangenomen en hij komt
ongeveer overeen met de voedingswaarde van vers gras van een weide van
gemiddelde kwaliteit, waarbij bovendien in de bast een watergehalte werd
geconstateerd van 40 tot 60 procent."
De boombast kan dus worden vergeleken met andere voedingsmiddelen
van het roodwild. De oorzaak van het schillen zou nu voldoende zijn verklaard, wanneer de boomsoorten niet zo verschillend werden aangetast en
bovendien de resultaten van het maagonderzoek niet zulke geringe percentages boombast opleverden. Dit maagonderzoek is in Nederland verricht door
Eygenraam op het Itbon en in Denemarken door Jensen (12).
In de jaren 1954—1959 werden op het Itbon 308 magen onderzocht,
waarbij 22 uit het zomerseizoen (april tot en met augustus). Volgens
Eygenraam (7) zijn de gegevens uit deze laatste maanden door het geringe
aantal onvoldoende om een indruk te krijgen over het zomervoedsel.
De pensinhoud kan variëren van 1—20 kg. Uit de pensinhoud werd
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Foto: Mutter.
Oude schilwonden in opgezaagde grovedennenstam; Old scars in damaged
stem of Scotch pine; Alte Schälstellen in Kiefernstam.

Foto: Mutter.
Oude schilwond in opgezaagde grovedennenstam; Old scar in damaged
stem of Scotch pine; Alte Schalstelle
in Kiejernstamm.

steeds een.monster genomen. Zowel Eygenraam als Bubenik vermelden een
voedselopname van maximaal 4500 g per dag. Eygenraam geeft de volgende
alfabetische rangschikking van wintervoedselgroepen: boombladeren, bosbessen, dennenaalden, grassen, heide, kruiden, landbouwgewassen, mossen
en paddestoelen. Van elk van deze voedselgroepen werden zowel de frequentie van voorkomen als het aantal volumeprocenten bepaald. Niet alle
voedselcomponenten blijven even lang in de pens, het gehalte aan droge
stof en de doorloopsnelheid van het voedsel zijn hierop van invloed.
De belangrijkste voedselgroepen, zowel naar frequentie van voorkomen als
naar volumepröcènten, die bij dit maagonderzoek werden gevonden, zijn
heide (Calluna vidgaris), grassen (Gramineeën) en dennenaalden (Pinus
silvestris). Behalve dennenaalden werden in enige pensen ook knoppen en
reepjes schors aangetroffen, echter in zulke kleine hoeveelheden, dat ze niet
in een afzonderlijke rubriek konden worden opgenomen. Dit was temeer
verwonderlijk bij de herten die in gebieden met schilschade, op het hoogtepunt
van de schilperiode, werden geschoten.
Ook bij de maagonderzoekingen die zijn gedaan in en na de laatste
strenge winter 1962/1963 is slechts in een gering aantal magen boombast
aangetroffen. In 4 van de in de laatste 4 jaren onderzochte pensen (ongeveer
375 stuks) werd denneschors aangetroffen, in percentages van respectievelijk:
11,5, 15, 0,9 en 1,8%. Bij een vijfde, dood gevonden hert, kon het percentage niet nauwkeurig worden vastgesteld; het vermoeden bestaat dat hier
denneschors in een hoger percentage in de pens aanwezig was.
Deze gegevens kunnen wijzen 'op „schilspecialisten", die toevallig weinig
werden geschoten. Of zou de boombast een dermate geschikt hertenvoedsel
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zijn, dat dit de beste herten oplevert, die uiteraard zoveel mogelijk gespaard
blijven? Dit is allereerst nog een te ver gezochte verklaring. Men wil echter
gaan proberen enige herten af te schieten, waarvan men zeker weet dat zij
herhaaldelijk schillen. Wanneer dit inderdaad lukt, bestaat de mogelijkheid
dat men wat meer zekerheid krijgt over het vermoeden dat het schillen een
eigenschap is van bepaalde individuen.
Van het voedsel in het winterhalfjaar bestaat 60—90% uit heide, grassen
en dennenaalden. De periode van maximaal gebruik van dennenaalden valt
samen met de periode waarin de schilschade aan de groveden het grootst
is, namelijk in de vroege voorjaarsmaanden. Eygenraam concludeert hieruit
dat dennenaalden (en denneschors) dus blijkbaar in de hongerperiode dienen
als compensatievoedsel, bij gebrek aan iets beters. Denneschors zou voorts
geen stoffen bevatten waaraan herten behoefte hebben, zodat het geen aanvulling kan vormen op het schrale dieet. Prof. Brouwer uit Wageningen
spreekt, na zijn onderzoek van schors van groveden van de Veluwe, van een
„uitermate geringe voedingswaarde."
Jensen (12) heeft in Denemarken 70 magen onderzocht van herten die
voornamelijk in het winterhalfjaar waren geschoten. Jensen wijst op de
moeilijkheid van het maagonderzoek bij herkauwers. De kwantitatieve hoeveelheden in de pens komen niet overeen met de werkelijk opgenomen
hoeveelheid, daar verschillende stoffen verschillend snel vanuit de pens en
de netmaag worden doorgevoerd naar de boekmaag. De in Denemarken
onderzochte herten stammen uit gebieden met door herten geschilde denneen sparre-opstanden. Jensen deelt de voedingsstoffen in 8 groepen in, ongeveer overeenstemmend met de indeling van Eygenraam. Hij onderscheidt
boombast als afzonderlijke groep, In geen enkele maag werd veel boombast
gevonden, alleen enkele zeer kleine stukjes, het grootste was 80 mm lang
en 7 mm breed, in een maag uit september. Hij zegt verder wel te bedenken,
dat de Deense onderzoekingen alleen iets laten weten over de voedselopnamc
gedurende de nacht en verder dat de werkelijk ernstige schade in de voorzomer plaats vindt, een periode waaruit maar weinig magen beschikbaar
waren.
Ueckermann die, zoals reeds eerder werd vermeld, de voedingswaarde van
de bast wel 'hoog aanslaat, noemt het schillen door de herten in de winter
eveneens een noodmaatregel. Hij grondt dit echter op de moeilijke wijze
waarop dit schillen voor de herten in de winter gaat.
Burckhardt (5) geeft een lijst met voedselbestanddelen uit maag- en
uitwerpselenonderzoek:
t

Geliefd
Preferred
Geliebt
Juniperus communis
Bettila
Ribes
Sorbtis
Rubus
Sambucus
Lonicera
Salix
Vaccinium

Tabel 2; Table 2; Tabelle 2.
Minder geliefd
Niet geliefd
Less preferred
Not preferred
Weniger geliebt
Nicht geliebt
Pinns silvestris
Picea abies
Larix decidua
Pinns cembra
A huts
Populus tremula
Berberis
Rosa spec.
Cotoneaster
Rhododendron

Noodvoedsel
Emergency food
Notnahrung
Picea abies
Larix decidua
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Hij komt tot de slotsom: „Het opzichzelf waardevolle voedsel wordt door
de moeilijke beschikbaarheid als noodvoer opgenomen." In de Zwitserse
bossen van het Nationale Park in het Engadin, werden door de herten in de
strenge winter 1954/1955 de door de mens, door de wind of door sneeuwbreuk gevelde stammen gaarne en volledig geschild. Ook de naalden en
fijnere twijgen werden tot de laatste rest opgegeten.
Hetzelfde deed zich op de Veluwe voor in de winter 1962/1963 waar op
de grond liggende grovedennen volledig werden geschild, In de winter
daarvóór waren op de „Hoge Veluwe", de dag na een zware storm, de
omgewaaide bomen in februari reeds zwaar geschild.
Burckhardt meent eveneens dat het gehalte van boombast aan vitaminen,
mineralen en sporenelementen duidelijk superieur is. In de winter wordt het
dan nog extra waardevol door het gehalte aan water.
IV. Het schillen van de groveden en zijn gevolgen
1. Literatuur
a. Aantasting van de groveden
Het schillen van de groveden geschiedt hoofdzakelijk in de maanden
februari en maart. Dit zijn de maanden waarin hier de grootste voedselschaarste optreedt. In deze maanden stierven enige jaren geleden in de
overbezette roodwildgebieden ook vele dieren, voornamelijk kalveren. Bijvoedering en selectief afschot hebben op vele plaatsen verbetering in deze
toestand gebracht, maar het schillen is niet opgehouden. Opmerkelijk hierbij
is dat de zeer strenge winter 1962/1963 geen duidelijke verandering in het
schillen heeft te zien gegeven. In sommige opstanden — waar zelfs plaatselijk
ook in de zomer sterk wordt geschild — werd weer hevig geschild. Elders,
zoals in het Staatswildreservaat, was de schilschade minder.
In vergelijking en in tegenstelling met de omstandigheden bij de fijnspar
en ook de beuk, is de levensperiode waarin de groveden wordt geschild
betrekkelijk begrensd en relatief kort. Het schillen van de groveden begint
volgens Wodarz (21) wanneer een groot aantal planten in een opstand een
bepaalde diameter heeft bereikt. Ook Ueckermann is van mening dat de
bomen eerst de nodige weerstand voor het schillen moeten hebben.
Wodarz heeft bij meting van 100 verse en gelijktijdig als eerste geschilde
stammen in verschillende dekkingen een middendiameter van 2,6 cm op
0,8 m hoogte ( = halve hoogte van de plant) gevonden. Voor de praktijk
noemt Wodarz het belangrijk om als richtcijfer voor het begin van het
schillen het vijfde levensjaar van de 'bomen aan te houden. Ook Ueckermann
gaat hiervan uit na opmetingen in zijn proefveld in de Eifel. De voorkeur
van het roodwild gaat uit naar de derde scheut van boven, dit is de jongste
scheut die dan zijn naalden volledig kwijt is. Soms en vooral wanneer in
jonge opstanden 'hevig wordt geschild, wordt ook de tweede scheut van
boven geschild, doch daar hier de naalden dan meestal nog aan zitten, wordt
het schillen moeilijker.
Door het in sluiting gaan krijgt de opstand zijn grote waarde als dekkingsbos; op die leeftijd is dan het gevaar voor het schillen het grootst en neemt
daarna pas af als de bast tot op de reikhoogte van da herten een dikke korst
heeft of op het ogenblik waarop de opstand om één of andere reden niet
meer geschikt is als dekking. Wodarz onderscheidt in deze levensperiode
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geen hoogtepunt in het gevaar voor schillen. De keuze van het wild om een
bepaalde cultuur als dagverblijf te kiezen, bepaalt in de eerste instantie het
gevaar voor schillen. Wanneer de korstvorming optreedt hangt weer af van
groei en leeftijd van de groveden.
Tabel 3; Table 3; Tabelle 3.
Metingen van verschillende onderzoekingen betreffende de schildwond aan de groveden;
Measurements several research-workers of the damage to Scoichpine;
Messungen mehrerer Untersuchungen über Schälwunden an der Kiefer,
Wodarz Ueckermann Polen
Veluwe
Schilgevaarlijke leeftijd
Most risky tree age
Schälgefährdetes Atter
Gemiddelde lengte v/d wond , . . ,
Average length of the damage
Durchschn. Länge der Schälstelle
Gem. grootste breedte v/d schüwond
Average width of the damage
Durchschn. grösste Breite
Gem. schilh. vanaf de bodem gemeten
Average height above the ground
Durchschn. Höhe der Schälstelle
Sterfte tengevolge van het schillen . .
Mortality by debarking
Absterben als Folge des Schälens

5—15 j. 5—12(20) j.

—

5—llj

10—30 cm

—

0,70 m 0,80—1,25 m

—

0,70—1,25 m

< 0,5%

—

—

22,7 cm

—

2,2 cm

3—6%

Schilwonden die de gehele stam omvatten werden door Wodarz slechts
zeer weinig gevonden. Ueckermann vermeldt, bij het opgeven van sterftepercentages tengevolge van het schillen, niet hoe hij vaststelt of een boom,
die niet rondom is geschild, is afgestorven ten gevolge van het schillen of
normaal door natuurlijke selectie. Wodarz stelt deze vraag ook. Hij wijst er
op, dat in oudere dekkingen door 'het natuurlijke selectieproces overgroeide,
zwakke bomen beginnen af te sterven. Hieronder bevinden zich ook geschilde
bomen. Het afsterven van geschilde bomen kan dus wel worden veroorzaakt
door het schillen, het is echter niet met zekerheid te zeggen. Hier staat
tegenover dat in vorenvermeld onderzoek van Ueckermann de leeftijd van
de opstand slechts 8 jaar was, zodat het natuurlijke selectieproces nog niet
veel invloed kan hebben gehad.
Na voltooiing van de overwalling is de schilplek nog een tijdlang zichtbaar
als een donkere streep-vormige kerf en tenslotte als een duidelijke vervlakking
aan de stam. Het vrijgekomen houtgedeelte wordt door de groveden betrekkelijk snel volledig met een korst hars overtrokken. Een deel van het spint
droogt echter uit en sterft af. De wond wordt beschermd door de harsafscheiding en door sluiting van de hofstippels, het weefsel verkleurt net als
dat van de kern en de omgeving van de wond verharst.
In het Instituut voor houtonderzoek aan de Technische Hogeschool te
Braunschweig werd het harsgehalte van het hout uit de verkleurde zone
vergeleken met het harsgehalte van normaal grovedennenhout. Het harsgehalte van normaal hout bleek 2,4%, van het verkleurde hout 11,7% te
zijn. Beide percentages hebben betrekking op absoluut droog hout. Er werd
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in het verkleurde hout geen secundaire beschadiging door zwammen of
insecten geconstateerd. Hoewel een dergelijke aantasting niet is uitgesloten,
zal deze sporadisch voorkomen. Het verharste grovedennenhout wordt dan
ook volgens de HOMA als gezond betiteld. Bij fijnspar is dat geheel anders.
Daar bij het schillen het cambium wordt verwijderd kan op de schilplaats
geen diktegroei meer optreden. De wond kan dus alleen door het omliggende
cambium worden overwald. Wodarz wijst op de breedten van de jaarringen,
die de geweldige energie laten zien waarmee deze overwallingen bij de groveden, die direct na het schillen beginnen, plaats vinden. Enige jaren lang
treedt nu een eenzijdige groei op, wat leidt tot een excentrische groei van de
boom op de plaats van de schilwond. De tijdsduur die benodigd is voor het
overwallen hangt af van de grootte van de schilwond en van de groeikracht
van de boom. Het einde is meestal dat na het samenkomen van de overwalde
kanten het tussenliggende bastweefsel wordt afgestoten en het cambium zich
weer sluit. Soms echter worden bastdelen mee overwald. De overwallingslagen, wondhout genoemd, wijken in structuur af van het normale weefsel.
De vezels zijn het dichtst bij de wond in lengte en breedte ongeveer gelijk.
Langzamerhand worden weer meer gestrekte vezels gevormd. Een organische
verbinding met het vrijgekomen, afgestorven en verkleurde hout vindt niet
plaats.
b. Gevolgen van het schillen volgens Wodarz
De schilschade is, afgezien van de mechanische verwondingen van een
enkele stam, in het algemeen niet van wezenlijke invloed op de 'bosbouwkundige doelstelling van de grovedennen-aanplant. Dat wil zeggen dat het
schillen slechts in een gering aantal gevallen het afsterven van een plant
tengevolge heeft. Bovendien zijn dit meestal de toch al zwakke planten van
de opstand, zodat men geen pleksgewijze uitval behoeft te vrezen.
De hoogtegroei wordt niet merkbaar beïnvloed, mits de bomen geen
stamomvattende of bijna stamomvattende schilwonden vertonen. Op plaatsen
met gevaar voor sneeuwbreuk kan soms een indirect door het schillen veroorzaakte schade optreden, doordat stammen met onvoldoende overwalling
eerder breken. Zie o.a. Ueckermann en Ender (6).
Volume-bepalingen in geschilde "en ongeschilde opstanden werden door
Wodarz niet gedaan. In de literatuur vermeldt Ueckermann alleen dat bij
extreme, d.w.z. veelvuldige, schilschaden aan planten aanwas verliezen in
rekening behoren te worden gebracht. Aanwasverliezen kunnen alleen dan
exact worden gemeten als men een geschilde en een ongeschilde opstand
naast elkaar vergelijkt. Zekerheid kan men daarbij alleen verkrijgen wanneer
men een deel van een grovedennenaanplant voor het roodwild afrastert,
zodat dat deel niet kan worden geschild. Ueckermann deelt in een persoonlijk schrijven mee, dat hij een dergelijk onderzoek niet heeft gedaan maar
dat zijn ervaringen er wel op wijzen, dat in matig geschilde grovedennenbeplantingen het schillen zeker geen invloed op de aanwas heeft.
c. Invloed van het schillen op houtkwaliteit en houtgebruik
Wodarz heeft ook nog de invloed onderzocht die de schilbeschadiging
heeft op de houtkwaliteit en het houtgebruik van de groveden. De essentiële
beinvloeding van de houtkwaliteit wordt gevormd door het feit dat het
wondhout niet met het afgestorven grondweefsel vergroeit. Vooral wanneer
delen van de bast mee overwald zijn, betekent dit een verminderde hout-
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stevigheid, die echter in het algemeen tot een smalle strook beperkt blijft.
Wodarz meent dat dit bij verzagen slechts één plank-breedte betreft.
De omvang van de kwaliteitsvermindering is afhankelijk van de grootte
van de schade, de aard van de overwalling, de kwaliteit van de stam op het
ogenblik van schillen en de gebruiksmogelijkheid van de stam. Hoe waardevoller het hout in de opstand is, des te ernstiger is de invloed van de kwaliteitsvermindering.
Göhre (8) heeft soortgelijke omstandigheden bij de harswinning van de
groveden onderzocht. Hij vond met betrekking tot verharst grovedennenhout,
dat het gewicht van het verse hout, alsmede de druk- en buigvastheid, door
de verharsing stegen. Bij het ouder worden van de boom breidt de kern zich
spoedig uit tot over de verharste zóne. Daarna is cr weinig verschil meer te
zien tussen beide weefsels.
Een kwaliteitsbeinvloeding door de verharsing in de omgeving van de
wond wordt voor ouder hout door geen enkele auteur opgegeven. BaaderSchotten (1) en Ender (6) noemen kwaliteitsvermindering als één van de
voornaamste gevolgen van het schillen. Baader en Schotten gaan bij de
groveden uit van een daling van He boniteit naar Ille boniteit. Zo berekenen
zij het waardeverlies per ha: Ile boniteit levert per ha bij 100-jarige omloop
rond 39.000 DM, Ille boniteit levert per ha bij 100-jarige omloop rond
23.000 DM. Dit is per jaar en per ha een geldverlies van gemiddeld netto
110 DM (inclusief renteberekening).
Onderzoekingen en navragen die Wodarz op verschillende gebruiksterreinen van de groveden heeft gedaan gaven de volgende resultaten.
Zagerijen
Beheerders van zagerijen in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Hessen
waren eenstemmig van oordeel dat schilplekken in het grovedennenhout van
geen belang zijn. Steeds werd het grote verschil met de fijnspar naar voren
gebracht. Ueckermann komt bij onderzoek in 2 zagerijen tot hetzelfde resultaat.
Mijnhout
Wanneer het mijnhout wordt gebruikt, is een gedeelte van het hout nog
niet geheel overwald of in ieder geval is de schilnerf vaak nog zichtbaar. In
de HOMA wordt mijnhout beschreven als: „gezond, ook stamdroog of
lichtgeblauwd, maar nog draag-, bijl- en spijkervast hout, dat weinig betakt
is", en dat onder anderen „naar omstandigheden en omvang als mijnhout in
de mijnbouw gebruikt kan worden." Afgezien van de zelden voorkomende
gevallen waarin geschild hout door zwammen wordt aangetast, is het grovedennenhout in ieder stadium van de overwalling gezond in de zin van de
HOMA.
De kwaliteitsvoorwaarden!ijst voor mijnhout (Normenvorschlag 1960), de
zogenaamde „Essener Liste", treedt zeer in bijzonderheden, maar scheidt
alleen naaldhout en loofhout. Voor het naaldhout als geheel worden houtgebreken genoemd, die de deugdelijkheden als mijnhout uitsluiten. Het
schillen door het roodwild heeft echter een geheel verschillende invloed op
de groveden tegenover bijvoorbeeld de fijnspar. Daarom werden door
Wodarz, in samenwerking met de steenkolenmijn vereniging in Essen, stevigheidsproeven met mijnhoutstammen gedaan.
Takkigheid, jaarringbreedte en vochtgehalte van het hout beïnvloeden,
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naast eventuele houtgebreken, hoofdzakelijk de sterkte van een mijnhoutstam.
Een groot aantal dikke takken per krans, een grote afstand tussen de takkransen, een grote jaarringbreedte van de stammen en een groot vochtgehalte
verminderen de sterkte. In totaal werden 31 stammen onderzocht, hiervan
waren er 14 geschild. De lengte der proefstammen bedroeg 1,25—1,75 m,
de diameter varieerde van 9 tot 16 cm. Bij 2 van de 14 onderzochte geschilde stammen ontstond breuk direct op de schilplaats. Eén van deze twee
had een extreem grote schilplek van 48 cm lengte. De beide stammen hadden
met nog een derde stam, waarin de breuk op een andere plaats optrad, de
laagste breuklastwaarden.
Ander gebruikshoüt
De kwaliteitsbeoordelingen van de HOMA houden, voor zover dit noodzakelijk is, rekening met de schilbeschadiging.
Grovedennen-vezelhout wordt op het ogenblik in W.-Duitsland niet in
grote omvang tot celstof verwerkt. Het HOMA-sortiment „vezelhout" wordt
op het ogenblik voor andere doeleinden gebruikt, deels doeleinden waarbij
met de schilschade rekening gehouden zal moeten worden.
Het lichtere grovedennenhout (vezelhout tot ibrandhoutkwaliteit) wordt
meer en meer gebruikt voor de fabricage van spaandeiplaten. Het vermoeden
bestond, dat de harsrijke delen moeilijkheden zouden opleveren bij het lijmen.
Men heeft daarom in samenwerking met de Technische Hogeschool te
Braunschweig fysisch-teohnologische eigenschappen van houtspaanders uit
gezond hout, gedeeltelijk gezond hout en hout uitsluitend uit de schilzöne,
met elkaar vergeleken. Uit deze onderzoekingen is gebleken, dat de fysischtechnologisohe eigenschappen van spaanderplaten vervaardigd uit door wild
geschild 'hout niet negatief worden beïnvloed.
2. Onderzoek op de Veluwe
a. Waarnemingen en metingen aan verschillende opstanden
a.1. Leeftijd waarop wordt geschild
Het roodwild schilt op de Veluwe hoofdzakelijk grovedennènopstanden
van het 7e tot het 11e levensjaar. Meestal wordt de 3e scheut, van bovenaf
gerekend, geschild. Dit gaat enige jaren zo door, tot de 3e scheut boven de
reikhoogte van de herten uitkomt. Ook in opstanden waar de bomen voor
ongeveer 100% geschild zijn, vindt men praktisch nooit een boom waarvan
meer dan drie scheuten 'geschild zijn. Zoals dit ook door Wodarz wordt gezegd, gaan de herten bij voorkeur een opstand schillen wanneer deze in
sluiting komt. Dan eerst gaat de opstand een goede dekking vormen. Vóór
het 7e levensjaar van de boom is het schillen dan ook van weinig betekenis,
ook al door de reeds genoemde weinige weerstand van de boom en de
moeilijkheid voor de herten om goed houvast te krijgen.
In een 9-jarige grovedennenbezaaiing in de Imbosch („Koolhof") is in
de winter 1962/1963 hevig geschild. In de daaraan voorafgaande winter
was hier het schillen reeds begonnen. Voornamelijk zijn geschild de scheuten
van 1960 en 1961. In november 1963 was de schilschade bijzonder groot,
90—100% van de bomen was geschild, vele bomen op dezelfde hoogte aan
twee kanten en vele schilwonden besloegen / tot / van de omtrek van
de scheut.
2

3

3

4
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Het dikwijls doorlopen van de wond over de takkrans heen wijst op
ernstige zomerschilschade. Hoewel het percentage bomen dat tengevolge
van dit hevige schillen is afgestorven, klein is, vertonen toch vele bomen een
kwijnende groei. Kegels die men aan sommige van deze jonge bomen waarneemt wijzen eveneens op een slechte toestand. De opstand is een druk
bezocht verblijf van de herten, waardoor een enorme ravage is ontstaan. De
opstand bevat vele grotere en kleinere open plekken, waar heide groeit.
Wat de reden van het ontstaan van deze open plekken is, is niet bekend.
Er moet hier zeker gedacht wqrden aan de korhoenders die een voorkeur
hebben voor de knoppen van de groveden. Ook zal door vreten en vertrappen
door het roodwild uitval zijn opgetreden. De grovedennen staan hier op wat
de Adviescommissie noemt submarginale bosbouwgronden. Aan rendabele
bosbouw hoeft hier niet te worden gedacht. Rondom de genoemde dennenbezaaiing staan oudere opstanden, eveneens van zeer slechte kwaliteit. Men
wil hier echter bos blijven houden en de groveden voldoet dan nog het beste.
In deze opstanden, waar men het dunnen en zuiveren veelal pas zeer laat
uitvoert, zijn de meeste stammen krom, dikwijls een gevolg van het verloren
gaan van de eindknop op jongere leeftijd. De eindknop kan door herten of
door korhoenders zijn uitgevreten of om andere redenen verloren zijn gegaan.
Een zijknop groeit dan uit en neemt de functie van de eindknop over, waardoor een bocht in de stam ontstaat. Door het schillen ontstaat geen bocht in
de stam, wel treedt aanvankelijk een afvlakking van de stam op. Men ziet
hier de gevolgen van een te grote hertenstand; de mate waarin de afzonderlijke
bomen zijn geschild en de algehele ravage tonen dit duidelijk aan. Overigens
lijkt het gunstig juist in een dergelijk gebied een klein rustgebied te maken,
waar dus het bosbeheer geheel op de herten is gericht,
a.2. Percentage geschilde bomen en hoogte van het schillen
Boswachterij „Hoenderlo" Spelderholt (vak 10a). Opn. febr. 1962.
De opstand bestond uit een 15-jarige grovedennenopstand. In dit vak
werden 2 proefperken van elk 4 are uitgezet. De bomen werden ingedeeld in
4 categorieën: overheersend, heersend, onderdrukt en dood. De heersende
klasse had een hoogte van 4,50—5 m. De schilwonden waren voor een groot
gedeelte weer overwald, maar de verticale kerf op de stam was altijd
nog duidelijk te zien. Verse schilwonden kwamen in deze opstand niet voor.
Allereerst werd nu het percentage der geschilde bomen bepaald, verdeeld
in niet geschild, éénmaal, tweemaal of driemaal geschild.
Tabel 4; Table 4; Tabelle 4.
Proefperk 1; Tesiplairt 1; Probeflache 1.
Overheersend
Dominating
Uberherschend
Aantal malen geschild Öx Ix2x3x
Number of times damaged
Häufigkeit des Schälens
Aantal bomen
34 4 1 0
Number of trees
Anzahl Bäume

Heersend
Ruling
Herschend

Onderdrukt
Oppresst
Unterdrückt

Dood
Dead
Tod

Ox lx 2x3x

0x lx 2x3x

0x Ix2x3x

186 31 9 1

42 16 4 0

134 8 0 1
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Er stonden dus in dit proefperk 471 grovedennen. Hiervan waren er 75
geschild (16%), 143 bomen waren dood (30,4%). Van de 75 geschilde
bomen waren er 9 dood, dat is 12% van het aantal geschilde bomen. Dat
wil niet zeggen dat 12% van het aantal geschilde bomen tengevolge van het
schillen is afgestorven; dat is zelfs zeer onwaarschijnlijk, gezien het grote
aantal niet geschilde dode bomen (134).
Tabel 5; Table 5; Tabelle 5.
Proefperk 2; Testplain 2; Probefläche 2.
Overheersend
Heersend
Onderdrukt
Dominating
Ruling
Oppresst
Überherschend
Hersehend
Unterdrückt

Aantal malen geschild Ox Ix2x3x
Number of limes damaged
Häufigkeit des Schälens
Aantal bomen
38 7 1 0
Number of trees
Anzahl Bäume

Dood
Dead
Tod

0x I x 2 x 3 x

0x I x 2 x 3 x

0x lx 2x 3x

144 37 13 4

51 8 3 0

88 4 0 0

Het totaal aantal bomen in dit proefperk is 398. Hiervan waren 77 bomen
geschild (19,3%) en 92 bomen waren dood (23,8%). Van de 77 geschilde
bomen waren er 4 dood, dat is 5,2% van het aantal geschilde bomen. Overigens geldt dezelfde opmerking als bij proefperk 1.
In beide proefperken heb ik een denkbeeldige zuivering uitgevoerd. Van
de bomen die 'bleven staan werd wederom het percentage geschilde bomen
bepaald met het navolgende resultaat:

Tabel 6; Table 6; Tabelle 6.
Proefperk 1, na de zuivering;
Testplain 1, after clearing; Probefläche 1, nach der Säuberung.
Aantal malen geschild
Ox
lx
2x
Number of times damaged
Häufigkeit des Schälens
Aantal bomen
125
22
1
Number of trees
Anzahl Bäume
Percentage
84,4%
14,9%
0,7%
Percentage
Prozentsatz

3x
0
0%

Het percentage geschilde bomen was hierdoor verminderd van 16% tot
15,6%.

Tabel 7; Table 7; Tabelle 7.
Proefperk 2, na de zuivering;
Testplain 2 after clearing; Probefläche 2, nach der Säuberung.
Aantal malen geschild
Ox
lx
2x
Number of times damaged
Häufigkeit des Schälens
Aantal bomen
117
21
4
Number of trees
Anzahl Bäume
Percentage
81,8%
14,7%
2,8 %
Percentage
.Prozentsatz
t

v

3x
1
0,7%
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Het percentage geschilde bomen was hierdoor verminderd van 19,3% tot

18,2%.

Door deze zuiveringen is het percentage geschilde bomen dus nauwelijks
verminderd.
In beide proefperken werden voorts de hoogte bepaald van de schilwonden
en de geschilde jaarscheuten (van de grond af gerekend).
Tabel 8; Table 8; Tabelle 8.
Jaarscheuten
Gem. hoogte van de schilwond
vanaf de grond gerekend
in cm boven de grond
Damaged shoots
Average height of the damage
counted from the ground
above the ground in cm
Geschälte Internodien
Durchschnittliche Höhe
vom Erdboden her gezählt
der Schälschaden in cm

Proefperk 1
89,6—130,2
Testplain I
Probefläche 1
Proefperk 2
90,5—139,9
Testplain 2
Probefläche 2
Laagstgemeten waarde 38 cm boven de grond
Lowest place 38 cm above the ground
Niedrigste Stelle 38 cm vom Erdboden.
Hoogstgemeten waarde 182 cm boven de grond
Highest place 182 cm above the ground
Höchstwert 182 cm vom Erdboden.

5,23 = 5 + 6
5,95 = 5 + 6

Imbosch (Passenberg, vak 14). Opname februari 1962.
Hier werd eveneens 4 are van een grovedennenopstand gemeten. Leeftijd
van de opstand 10 jaar.
In tegenstelling tot de proefperken in het Spelderholt was hier nog verse
schilschade en waren de wonden van vorige jaren nog niet geheel overwald.
Het percentage geschilde bomen lag hier veel hoger.
Tabel 9; Table
Overheersend
Dominating
Überherschend

9; Tabelle 9.
Heersend
Onderdrukt
Ruling
Oppresst
Herschend Unterdrückt

Dood
Dead
Tod

Aantal malen geschild
0x lx 2x 3x 0x lx 2x 3x 0x lx 2x 3x 0x lx 2x 3x
Number of times damaged
Häufigkeit des Schälens
Aantal bomen
5 15 17 4 23 72 83 37 61 50 37 13 13 10 5 1
Number of trees
Anzahl Bäume

Het totaal aantal bomen in dit proefperk was 436. Hiervan waren 344
bomen geschild (78,9%). 29 bomen waren dood (6,8%). Van de 344 geschilde bomen waren er 16 dood, dat is 4,6% van het aantal geschilde bomen.
Evenmin als in de boswachterij Hoenderlo is hier het aantal tengevolge van
het schillen afgestorven bomen vast te stellen. Op dezelfde wijze als in het
Spelderholt werd ook hier de gemiddelde hoogte van de schilwonden bepaald.
Deze bedroeg 54,7—109,5 cm. De geschilde jaarscheuten van de grond af
geteld: 4,93 = 4 -f- J.
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In een ander proefperk in hetzelfde gebied werden de
verricht:
Totaal geschild
Overheersende en heersende klasse
Onderdrukte klasse
Gemiddelde hoogte van de schilwonden
Geschilde jaarscheuten vanaf de grond gerekend

volgende metingen
90,6%
100 % geschild
70 % geschild
52,6—113,1 cm
4,54 = 4 + 5

Tabel 10; Table 10; Tabelle 10.

Gebied Vak
Area Section
Revier Abteilung

Samenvatting hoogte van de schilschade;
Height of the damage above the ground;
Höhe der Schälschäden vom Erdboden an gerechnet.
Houtsoort Leeftijd
Schilschade
Geschilde jaarscheuten
van—tot vanaf de grond gerekend
Tree species
Age
Damage
Damaged shoots counted
from—to
from the ground
Holzart
Alter
Schälschäden
Geschälte lnternodien
von—bis
vom Erdboden her gezählt

Hoenderlo 10a P. silvestris
Hoenderlo 10a P. silvestris
Imbosch
P. silvestris
Imbosch
P. silvestris

15 j.
15 j.
10 j.
10j.

89.6—130,2 cm
90.5—139,9 cm
54.7—109,5 cm
52.6—113,1 cm
71,9—123,2 cm

5,23
5,59
4,93
4,54
5,07

=
=
=
=
=

5
5
4
4
5

+
+
+
+

6
5
5
5

.

Eenzelfde onderzoek van Ueckermann in Duitsland komt tot de volgende,
ongeveer gelijksoortige resultaten (gegevens uit persoonlijk schrijven):
Tabel 11; Table 11; Tabelle 11.
Gebied Vak Houtsoort Leeftijd
Area Section Tree species
Age
Revier Abtei- Holzart
Alter
lung
Hergarten la
Hergarten 4d
Buhlert

P.silvestris
P.silvestris
P.silvestris

Schilschade
Geschilde jaarscheuten
van—tot vanaf de grond gerekend
Damage
Damaged shoots counted
from—to
from the ground
Schälschäden
Geschälte lnternodien
von—bis
vom Erdboden her gezählt

10 j.
83,3—141,0 cm
Pfl. '50
8j.
48,8— 97,2cm
Saat '51
10—llj. 105,2—141,1 cm
97,1—126,4 cm

4,57
2,98
4,34
3,96

=
=
=
=

4 + 5
3
4+5
4

De totale sterfte van grovedennen tengevolge van het schillen is door deze
metingen niet met zekerheid vast te stellen. Immers alleen bij een rondom
geschilde groveden kan men de doodsoorzaak met zekerheid aan het schillen
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wijten. Aan de andere kant zou men kunnen denken dat bepaalde bomen
tengevolge van het schillen zijn gaan kwijnen en tenslotte in de onderdrukte
klasse zijn gekomen. Het grote aantal dode, niet geschilde bomen in de 15jarige opstand in de boswachterij Hoenderlo wijst er echter wel op dat het
schillen hier van weinig invloed op het afsterven is geweest. Het achterwege
blijven van dunningen, in verband met het grote gevaar voor veegschade,
heeft hier waarschijnlijk deze grote sterfte tengevolge gehad.
Wanneer Ueckermann komt tot een totale sterfte tengevolge van het
schillen van 3—6%, dan geldt ook voor Nederland dat de hoogste waarde
alleen bij extreem zware schilschade zal voorkomen.
a.3. Invloed van het schillen op de lengtegroei
Om een eventuele invloed van het schillen op de lengtegroei vast te kunnen
stellen werd in de Imbosch in november 1961 de lengte gemeten van de
laatste 3 scheuten van 122 bomen in een 10-jarige grovedennenopstand. Het
betrof hier een opstand met een zeer hoog percentage geschilde bomen.
Over het algemeen waren de bomen 2 en 3 jaar geleden geschild. Hoewel
de schilwonden nog duidelijk zichtbaar waren, was de overwalling vooral bij
de drie jaar geleden geschilde bomen reeds voor het grootste gedeelte
voltooid.
Bij deze opname werden uitsluitend bomen gemeten van gemiddelde
hoogte, dus niet de voorlopers en niet de achterblijvers. De gemiddelde
lengte van de gemeten bomen was 2,25—2,75 m. Van de gemeten bomen
waren er 73 geschild, 49 niet. Zo werden van deze willekeurig uitgezochte
bomen met deze meting de navolgende waarden gevonden:
Tabel 12; Table 12; Tabelle 12.

Jaar waarin de scheut gevormd is
Year in which the shoot is formed
Jahr der Triebbildung
Gemiddelde lengte van de scheut
Average length of the shoot
Durchsehnittslänge des Triebes

Geschild
Damaged
Geschält

Niet geschild
Not damaged
Nicht geschält

1961 1960 1959

1961 1960 1959

34,8 26,0 23,5

35,0 27,0 24,0

Wiskundig werd getoetst of het verschil in lengte tussen de geschilde en
niet geschilde bomen significant was. Uit de toets bleek niet dat er een invloed van het schillen op de lengtegroei bestaat.
Een andere meting betreffende de lengtegroei werd in januari 1962 verricht in de Noord Ginkel („Siberië"). Het betrof hier een 11 jaar oude rijenbezaaiing van groveden. Gemeten werd de lengte van de laatste 3 scheuten
van alle bomen in één rij. De bomen werden verdeeld in 3 klassen: overheersend ( > 3,50 m), heersend (2,75—3,50 m) en onderdrukt « 2,75 m).
In de navolgende tabel wordt het resultaat weergegeven. Met een stip (.) is
aangegeven of een boom in het jaar waarin de betreffende scheut is gevormd
ook is geschild (er van uitgaande dat telkens de derde scheut van boven
wordt geschild).
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Tabel 13; Table 13; Tabelle 13.
Lengtemeting jaarscheuten; Measuring length of theshoots; Langenmessung der Trieben.
N. Ginkel, „Siberië", jan. 1962
Onderdrukt
Heersend
Overheersend
Oppresst
Riding
Dominating
Unterdrückt
Herschend
Überherschend
Geschild Niet geschild
Geschild Niet geschild
Geschild Niet geschild
Damaged Not damaged
Damaged Not damaged
Damaged Not damaged
Geschält Nicht geschält
' Geschält Nicht geschält
Geschält Nicht geschält
Schcut'61
Shoot
Trieb
.32
.32
.32
.36
.42
.38
.37

'60 '59 '61 '60 '59
.32
.32
.30
.27
.16
.26
.26

41
35
29
.26
27
27
24

35 27 23

'61 '60 '59 . '61 '60 '59
.35
.31
.40
.44
.20
.28
.34
.17
.13
.23
.22
,29
.18
.20
.20
.11
.25
.37
.34
.35

26
.26
.26
.24
20
22
.34
.19
19
23
17
18
.14
,20
.17
16
.16
21
27
17

33
25
32
28
17
22
.28
19
21
18
18
20
20
15
.12
17
II
23
23
32

20 15 20

'61 '60 '59 '61 '60 '59
.13
.28
,23
.16
.23
.20
.11
.35
.10
.13
.24
.36
.10
.7
.11
.5
.7
.25
.18
.18
.9
.10
.4
.15
.22
.13
.13
.30
.20
.12
.22
.19
.15
.21
.26
.24
17

12 16
.19 17
16 18
6 11
17 12
.16 19
7 7
.21 19
8 10
.9 13
.22 22
.34 28
.12 21
13 14
9 9
3 3
.7 7
13 14
8 16
22 26
.9 6
.12 13
4 6
11 7
.24 18
.8 5
.15 17
11 12
.13 8
.6 9
17 15
20 17
.16 18
.14 17
15 21
10 17
13 14

5
24
14
10
13
24
25
23
24
6
15
8
10
24
16
10
15
6
7
16
19
8
7
5
7
11
12
5
9
11
12
17
14
17
13
25
13

5 18
20 20
12 15
7 8
7 10
22 26
13 21
20 19
14 18
6 12
10 15
6 7
8 15
26 16
14 12
11 11
13 14
8 11
14 10
18 30
17 15
5 6
10 16
6 7
5 5
13 5
13 15
4 4
6 10
5 9
7 11
17 19
11 12
10 12
14 15
21 12
12 13

In de rij stonden in totaal 101 levende bomen en 18 dode bomen. Deze
laatsten zijn niet in de tabel opgenomen. Het betrof hier voornamelijk onderdrukte bomen die de natuurlijke selectie ten offer waren gevallen; hoewel
dit niet zichtbaar is, bestaat de mogelijkheid dat bij enige van deze bomen
het schillen de oorzaak is geweest van de verminderde levenskracht.
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Dc levende bomen waren als volgt verdeeld:
overheersende bomen
8
ongeschild 1 (12,5%)
heersende bomen
21
ongeschild 1 ( 4,8%)
onderdrukte bomen
72
ongeschild 36
(50 %)
totaal
101
ongeschild 38
(37,6%)
Bij de overheersende en heersende categorie is het aantal niet geschilde
bomen te klein (in beide gevallen slechts één) om iets over de lengtegroei te
kunnen zeggen. In de onderdrukte categorie blijkt wederom dat geen verminderde lengtegroei valt te constateren.
Samenvattend kan worden gezegd dat de lengtegroei door het schillen niet
merkbaar wordt verminderd, uitgezonderd de gevallen waarbij herhaalde
malen zeer zware schilschade is opgetreden en de bast practisch rondom is
verwijderd.
a.4. Schilschade in oudere opstanden
Op de „Hoge Veluwe" werd een oudere grovedennenopstand aangetroffen,
waarin schilschade uiterlijk nog zichtbaar was. Het betrof hier een opstand
in het westelijk deel van de „Nieuwe Plijmen", in 1916 beplant met groveden
in heide.
In deze opstand werden 10 proefperken uitgezet, elk 4 are groot. In elk
proefperk werden dc bomen geklemd op borsthoogte en de uiterlijk zichtbare schilschade genoteerd. De metingen werden uitgevoerd in februari 1962.
Het percentage bomen met een nog uiterlijk zichtbare schilplek varieerde
van 3 tot 23%.

Tabel 14; Table 14; Tabellc 14.
di,3
9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
% zichtb. geschild 5,3 7,9 5,3 10,5 23,7 15,8 7,9 2,6 10,5 5,3 0 0 2,6 0 2,6

Zeer waarschijnlijk zijn vele van de ogenschijnlijk gezonde bomen geschild geweest, maar de schilplek is dan later geheel onzichtbaar geworden.
Dit blijkt ook uit boringen die in enige bomen werden verricht. Een uiterlijk
nauwelijks zichtbaar overblijfsel van een schilwond blijkt inwendig soms
duidelijk afkomstig van een vroegere schilschade.
In de gevallen waar de schilschade nu nog zichtbaar is, is het duidelijk
dat deze bomen zeer zwaar geschild zijn geweest en een slecht herstellingsvermogen hebben. In het bedrijfsplan van 1953 staat deze opstand opgegeven
als 3e boniteit. Dat de bomen zwaar geschild zijn blijkt ook uit enkele gevelde
en opgezaagde bomen. De schilwonden vormen langgerekte verharste plekken in het hout. Bij deze bomen kwam één schilwond meestal in 3 a 4
plankbreedtes voor. Soms bevatte de boom verscheidene schilplekken boven
elkaar, waarvan er slechts één uiterlijk zichtbaar was. Verder bleek ook uit
een aantal boringen in de verschillende proefperken, dat hier de bomen
ernstig zijn aangetast. In enkele gevallen vertoonden dc geschilde bomen
rotte plekken, over het algemeen heeft de schilwond zich echter niet uitgebreid en is het omliggende hout volledig gezond.
In een in dergelijke mate geschilde opstand is een duidelijke kwaliteitsvermindering van het hout te constateren. Daar dit hout echter niet als
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zaaghout maar als mijnhout wordt verkocht, springt de schade niet in het
oog. Door de houtkoper wordt bij dit hout dan ook nooit op de schilschade
gelet (mondelinge mededeling van de boswachter en enkele houtkopers).
Er zal hier ook met enig aanwasverlies rekening gehouden moeten worden.
Of daarbij tevens van een teruglopen van Ille naar IVe boniteit tengevolge
van het schillen kan worden gesproken, is niet vast te stellen.
De inwendige, geheel overwalde schilplekken tonen aan dat bij de meestal
snel voltooide overwalling, de schilwond slechts een beperkte omvang in
het hout aanneemt.
Vermoedelijk is het zeer grote aantal herten op de „Hoge Veluwe" in de
jaren 1920—1930 de oorzaak geweest van deze zware aantasting. Uit
mondelinge mededelingen van de voormalige chef-jachtopziener blijkt dat
de hertenstand op de „Hoge Veluwe", welk gebied vroeger groter was (o.a.
met vliegveld Deelen en de Kemperberg), geschat werd op ongeveer 600
stuks. Het afschot bedroeg in 1934 rond 150 stuks.
a.5. Sneeuwbreuk
Sneeuwbreuk is in ons land van ondergeschikt belang èn blijft over het
algemeen beperkt tot het afbreken van takken bij overbelasting door een
sneeuwlaag. De extreme omstandigheden waarbij gedurende een lange tijd
een dik pakket hard bevroren sneeuw op de bomen ligt, dat zo nu en dan
gedeeltelijk ontdooit en weer bevriest, komen in ons land zeer zelden voor.
a.6. Verband schillen en droogte
Ueckermann vermeldt dat het watergehalte van boombast varieert van
40% tot 60%. Ook Burckhardt noemt de boombast in de winter extra
waardevol door het grote gehalte aan water.
In het bijzonder moet dan ook op de Veluwe de mogelijkheid niet uitgesloten worden geacht dat een gebrek aan voldoende vocht de herten tot
schillen aanzet. Door het plaatsen van rasters hebben de herten dikwijls
niet meer de beschikking over voldoende drinkgelegenheid. Het verschaffen
van water, waar de natuurlijke bronnen tegelijk met de landbouwgronden
zijn omrasterd, wordt dan ook door de Adviescommissie aangeraden.
a.7. Verband schillen en bijvoeren
Door bijvoeren van de herten is tot nu toe de schade door het schillen
wel verminderd, maar deze kon nooit geheel worden uitgesloten. Sommige
auteurs wijten dit aan een gebrek aan bepaalde voedingselementen. Er zijn
reeds vele pogingen gedaan en' worden nog steeds gedaan om bepaalde
gebreksstoffen aan het voer toe te dienen. Hiermede zijn zeker goede resultaten geboekt, maar er bestaat nog onzekerheid over de voedingswaarde die
aan dennenbast moet worden toegeschreven. Ueckermann noemt boombast
in het algemeen een waardevol voedsel; Eygenraam, die de Nederlandse
grovedennenbast heeft laten onderzoeken, zegt dat in deze bast geen waardevolle voedingsbestanddelen zijn aangetroffen.
Dat er echter een verband bestaat tussen het schillen en een voedseltekort,
mag wel als zeker worden aangenomen. Bewijzen hiervoor zijn o.a.:
1. De schilschade is minder ernstig in gebieden waar tijdig en veel wordt
bijgevoerd, dan in die waar geen of weinig voedsel ter beschikking wordt
gesteld.
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2. De schilschade is plaatselijk sterk toegenomen na het afrasteren van de
landbouwgronden in de omgeving,
3. In het late voorjaar van 1962 trad sterfte van herten op in terreinen
waar in het voorjaar met voeren werd gestopt. Het voeren geschiedde in
deze terreinen volgens een vast schema, dat niet was aangepast aan het
late voorjaar. In het Staatswildreservaat, waar krachtig werd gevoerd, was
na de strenge winter 1962/1963 in april nog geen valwild gevonden. In de
hertenbrokjes was het vitamine AD-gehalte verhoogd van 0,2% tot 1%
(de winter had duidelijk invloed op het afwerpen van de herten, want dit
gebeurde wel 3 weken later dan normaal; mondelinge mededelingen van
de rijksjachtopzichters in het Staatswildreservaat).
Verbetering van de voedselvoorraad in een revier kan evenzo tot vermindering van de schilschade, en ook van de wildschade in het algemeen, bijdragen. De schade wordt hierdoor niet volledig voorkomen. Ueckermann
(18) zegt dat intensieve voedering de schilschade tot slechts 50% kan verminderen.
Naast voortgezette pogingen om de voedseltoestand voor het roodwild
op een zo hoog mogelijk peil te houden door voeren en het bevorderen van
een natuurlijke vegetatie, zal men aandacht moeten besteden aan de zogenaamde „schilspecialisten" en tevens aan de wijze waarop het voer wordt
toegediend. De resultaten van de onderzoekingen van Szederjei over de
biologische oorzaken van het schillen (16) en van Bubenik betreffende de
verstoring van het dagritme bij de voedselopnamen (3), wijzen er op dat
het overvloedig beschikbaar stellen van voedsel, op een zodanige wijze dat
de herten zich in korte tijd hieraan kunnen verzadigen, niet de juiste is.
Szederjei vermeldt o.a. het volgende onderzoek:
Als voedsel werd het roodwild wilde kastanjes toegediend. Deze werden
over een grote oppervlakte verstrooid, waardoor het roodwild intensief
moest zoeken. Zolang het voedsel aanwezig was werd niet geschild, hoewel
de herten voordien sterk schilden. De paardenkastanjes zijn echter geen
vervangingsmiddel voor boombast; ze bevatten geheel andere bestanddelen.
Werden nu echter de kastanjes in grote hoeveelheden toegediend, dicht bij
elkaar, dan aten de herten in korte tijd zoveel dat ze verzadigd waren en
begonnen dan opnieuw te schillen.
In ons land blijkt eveneens, dat ondanks het voeren het schillen doorgaat,
hoewel het hierdoor wel vermindert, In de rustgebieden van het Staatswildreservaat is alles gedaan om voor het wild zo gunstig mogelijke levensvoorwaarden te scheppen. Het wild kan zich hier ongestoord terugtrekken.
Voederakkers en wildweiden zijn goed onderhouden erf niet voor het publiek
toegankelijk; 's winters wordt krachtig gevoerd. De natuurlijke menging in
het bos is hier over het algemeen gunstig (uitgezonderd op de submarginale
gronden), men vindt er tamme kastanjes, prunus, eikenhakhout en bramen.
Ook hier wordt het voedsel toegediend in bakken en troggen, zodanig
verspreid, dat alle herten zich in korte tijd kunnen verzadigen. Hier ware
te overwegen of de tafel niet iets minder gemakkelijk moet worden gedekt.
b. Verband biotoop en schade
De meeste bossen in Nederland zijn teruggedrongen tot de armere gronden, de zogenaamde submarginale landbouwgronden. De Adviescommissie
bespreekt in haar tweede rapport, „Hertenbeheer" in hoofdstuk II sub 2, de
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„marginale en sub-marginale bosbouwgebieden". Onder marginaal bosbouwgebied wordt verstaan: bosbouwgebied waar rendabel bosbedrijf door elkaar
genomen nog juist mogelijk is. De gebieden waar een rendabel bedrijf niet
meer mogelijk is worden door de Adviescommissie als sub-marginaal aangeduid. In marginale en sub-marginale gebieden zal de groei van de bossen
gering zijn. Beschadigingen van de bomen zullen zich relatief sterker uiten
dan in goed groeiende bossen, aldus de Adviescommissie. Zij wijst voorts
op het grote belang van het snel in sluiting komen van jong bos, vooral van
grovedennenbos met het oog op het gevaar van insectenplagen, nachtvorstkuilen e.d.
De marginale en sub-marginale bosgedeelten kunnen naar haar mening
het best tot dekkingsbos worden bestemd, omdat de toegebrachte schade daar
bosbouwkundig niet van zo groot belang is. Door deze dekkingsbossen worden de herten uit de goede bossen gehouden. In marginale bosgebieden
beveelt de Commissie aan bij voorkeur met groveden te werken, daar deze
relatief weinig van schilschade te lijden heeft. Bij het beheer van marginale
en sub-marginale bossen is het naar haar mening misschien beter het gehele
gebied als wildgebied te beschouwen en ook als zodanig te beheren.
In de boswachterijen Uchelen en Hoenderlo en speciaal in het rustgebied,
het zogenaamde „klein reservaat" staan vele bossen op sub-marginale
gronden. Op deze gronden is meestal groveden aangeplant. Men zou kunnen
overwegen of men hier niet geheel van bebossing zou moeten afzien en
zodoende de ontwikkeling van de heide zou bevorderen, waardoor men een
ideaal voedsel voor de herten verkrijgt (heide neemt de eerste plaats in op
het menu van het edelhert, Eygen raam (7)).
De problemen die men hier in het bijzonder met de groveden heeft zijn
de volgende: bij de jonge aanplanten worden de knoppen uitgevreten,
daarom is afrasteren noodzakelijk. Wanneer deze periode voorbij is begint
het schillen. Dit is dan ook de periode waarin de opstanden het meest geschikt zijn als dekkingsbos. Daarna komt het moment dat het noodzakelijk
wordt in de opstanden te gaan dunnen, waardoor de, speciaal in dit gebied
zo ernstige, veegschade begint op te treden. De veegschade is hier veel
ernstiger naar de mening van de houtvester, dan de schilschade. De reden
hiervoor is de grote concentratie van mannelijke herten in dit gebied. Het
dunnen wordt dan ook dikwijls lang uitgesteld. Zet men een raster rond een
jonge cultuur, dan heeft dit weer het nadeel dat men de herten van de hier
groeiende bramenopslag afhoudt, wat hen een voedselbron ontneemt en wat
het tevens noodzakelijk maakt de bramen af te maaien.
De grote concentratie en de dagelijkse trek naar de voederplaatsen in
het rustgebied leidt soms tot schade door vertrappen. Naast schil- en veegschade en schade door vertrappen door het roodwild hebben plaatselijk de
wilde zwijnen en ook een Diprion-plaag schade aangericht.
Ook in andere roodwildgebieden op de Veluwe is dikwijls groveden
aangeplant op gronden waar rendabele bosbouw beslist onmogelijk is. Veelal
staan op deze gronden zeer dichte grovedennenopstanden die niet of te laat
worden gedund. Dit dunnen wordt dikwijls achterwege gelaten omdat men
geen arbeiders kan krijgen om in de dichte bezaaiingen te werken en omdat
de eerste dunningen vrijwel geen opbrengst leveren. Wijde plantverbanden
hebben dan ook tegenwoordig alle aandacht, al zal bij de groveden het
reeds genoemde gevaar voor het late in sluiting komen niet uit het oog
moeten worden verloren.
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Anders ligt de situatie in gebieden waar de grondsoort wel geschikt is om
meereisende houtsoorten te dragen. Een voorbeeld hiervan is de boswachterij
Nunspeet. De grond is hier in de omgeving van Epe op de grote n-z verlopende stuwwal zeker geschikt voor douglasteelt. De houtvester moet hier
echter van verdere aanplant van douglas afzien in verband met de te grote
schade door de herten. Daarom beplant hij thans grote vlakten met groveden
en plaatst hier de eerste jaren een raster omheen, totdat de eindknoppen
buiten het bereik van de herten zijn.
Het is duidelijk dat de hedendaagse kennis van de houtsoorten reeds vele
veranderingen in de inzichten omtrent de mogelijkheden van aanplant op
verschillende grondsoorten heeft teweeggebracht. En op die plaatsen, waar
de aanplant van andere houtsoorten dan de groveden gerechtvaardigd is,
zal men hiertoe ook moeten overgaan. Dit niet alleen om een hogere waardeproductie van het bos te verkrijgen, maar ook uit een oogpunt van risicoverdeling bij ziekten en plagen en uit een oogpunt van recreatie. Ook de
Adviescommissie is kennelijk deze mening toegedaan, waar zij zegt: „Als
algemene regel geldt, dat moet worden gezorgd voor een zodanige hertenstand, dat bosbouw mogelijk blijft, zonder dat de jonge beplanting behoeft
te worden omrasterd. Dit geldt voor de normale beplantingen. Beplant de
beheerder echter kleine stukken met bij het hert zeer gewilde gewassen
— bijvoorbeeld Tsuga, eik enz. — dan loopt hij grote kans op beschadigingen en doet hij beter bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen".
Thans is de hertenstand echter nog niet aangepast aan de natuurlijke
mogelijkheden van het terrein. In Duitsland zijn op het „Institut für Jagdkunde" in Hannoversch-Münden door Ueckermann normen vastgesteld om de
toelaatbare dichtheid van edelherten te bepalen.
Deze normen zijn de volgende:
1. de veldgrens van het revier. Onder veld is hier bouwland te verstaan.
Naarmate de veldgrens van het revier groter is neemt de waarde van
het gebied toe en krijgt het meer punten. Schaal van 1—20.
2. de hoeveelheid weidevlakten in of bij het bos. Maximaal worden hiervoor
22 punten gegeven (bij 21% en meer van de totale revieroppervlakte).
3. de samenstelling van het bos. Het slechtst is hierbij fijnspar, iets beter is
groveden. Bij meer dan 50% fijnspar worden 10 punten, meer dan 50%
groveden 13 punten en meer dan 50% beuk 15 punten gegeven. Bij een
gemengd bos met minstens 3 soorten, ieder meer dan 10% geeft hij
15 punten. Eik wordt het hoogst gewaardeerd. Maximaal 30% eiken
15 punten, 31—40% eiken 18 punten enz. tot 25 punten bij meer dan
60% eiken.
4. de grondsoort. Het minst wordt het oudere diluviale en alluviale zand
gewaardeerd. Hiervoor worden 15 punten gegeven. Het hoogst wordt een
kalkbodem gewaardeerd, 35 punten.
Het totaal aantal punten geeft dan een waardering voor het terrein:
1. 41—55 punten: slecht, roodwilddichtheid 1,5/100 ha.
2. 56—70 punten: matig, roodwilddichtheid 2 /100 ha.
3. 71—meer punten: goed, roodwilddichtheid 2,5/100 ha.
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Met twee voorbeelden in Nederland is deze schaal van Ueckermann toe
te lichten.
Voorbeeld 1 — „De Hoge Veluwe" — wildbaan 4000 ha.
1. veldgrenzen 0%
. 7 punten
2. percentage weiden is zeer klein, percentage heide is groot,
zeker 20%
22 punten
3. samenstelling van het bos 50% groveden . . . . . 13 punten
4. grondsoort: diluviaal zand
14 punten
Totaal 56 punten
Hiermede ligt de wildbaan nog net in het matige kwaliteitsgebied, d.w.z.
dat 60—80 stuks roodwild toelaatbaar zijn. In werkelijkheid bedraagt de
stand ongeveer 200 stuks.
Hierbij is de toelaatbare dichtheid berekend volgens de schaal van
Ueckermann; wildakkers hebben hierop praktisch geen invloed. De economisch toelaatbare dichtheid wordt echter wel vergroot door de wildakkers.
Voorbeeld 2 — Zuidoostelijk deel van de Veluwe — 10.000 ha (oostelijk
van de weg Arnhem—Apeldoorn).
1. veldgrenzen 1—5%
8 punten
2. meer dan 20% heide
22 punten
3. meer dan 50% groveden
13 punten
4. diluviaal zand
14 punten
Totaal 57 punten
De toelaatbare dichtheid volgens deze schaal is dus 150—200 herten.
In werkelijkheid is de stand meer dan 300 stuks. De toelaatbare dichtheid
wordt bepaald na de jacht, voor het werpen van de kalveren. In de zomer
is de toelaatbare dichtheid dus groter.
Het bedenkelijke van het toepassen van deze schaal in het Nederlandse
roodwildgebied is, dat hierbij wordt uitgegaan van een dichtheid per 100 ha.
Nu kan bijvoorbeeld in de boswachterij Nunspeet en in het Staatswildreservaat het aantal herten per 100 ha wel aanvaardbaar zijn, maar dan is de
concentratie van de herten in bepaalde delen nog te hoog. In het rond 2950
ha grote Staatswildreservaat zijn de herten geconcentreerd op een veel
kleiner oppervlak. Een bepaald aantal herten per 100 ha is dan ook geen
juiste maatstaf als niet het hele gebied, om welke reden dan ook, voor de
herten geschikt is.
Ook Bubenik (4) is het niet eens met deze methode van Ueckermann. Hij
gaat in zijn artikel in op de samenstelling van een roodwildpopulatie en
op de bijzondere eisen die aan een standplaats worden gesteld; hij behandelt
de actieradius en de voedselbehoefte van het roedel, die naar geslacht en
leeftijd van de stukken in het roedel verschillend zijn. De voedselmogelijkheden zijn bij het wild niet altijd de enige faktor die de voorkeur naar een
bepaalde standplaats doen uitgaan, ook de bewegingsvrijheid in het gebied
moet gewaarborgd zijn. Bubenik wijst ook op het gevaar van te grote concentraties van roodwild. De roedels moeten niet zelfstandig gaan worden,
waardoor de populatie in stukken wordt gesneden. De betekenis van de
populatie als eenheid, die boVen de afzonderlijke roedels staat, moet vooral
t
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worden erkend. Terecht wijst de Adviescommissie dan ook op de noodzaak
de vrije wildbaan van de zuidoostelijke Veluwe als geheel te beheren en
beveelt aan de gehele Veluwe als één roodwildgebied te zien.
c. Verband rustgebied en schade
Algemeen wordt erkend dat het roodwild bepaalde gebieden nodig heeft
waar het zich ongestoord kan terugtrekken. Anders dan bijvoorbeeld het
ree, dat zich ondanks de toenemende ontsluiting van vele terreinen nog
steeds uitbreidt en zich op merkwaardige wijze aan alle omstandigheden
schijnt aan te passen, is het edelhert zeer gevoelig voor rustverstoring.
Het instellen van slechts enkele grote rustgebieden leidt echter tot een
dermate grote concentratie van herten, dat hieraan alle boomsoorten ten
offer vallen, ook de groveden. Het valt te betwijfelen of een rustgebied van
600 ha wel noodzakelijk is. De Adviescommissie bepleit de aanleg van meer
rustgebieden, ver gelegen van de plaatsen waar de herten veel schade kunnen
aanrichten, dus op die plaatsen waar rendabele bosbouw toch onmogelijk is.
Wanneer hierbij bovendien voldoende voerplaatsen en wildakkers aanwezig
zijn kunnen de grote roodwild-concentraties worden verbroken en het, wat
Bubenik noemt zo gevaarlijke systematische kaalvreten van aasgelegenhedcn,
worden voorkomen.
Opmerkelijk is nog hetgeen Szederjei in zijn reeds eerder aangehaalde
artikel meedeelt over het reageren van het roodwild op rustverstoringen.
Waar het wild de gehele dag erg moest opletten werd niet geschild, het had
geen tijd om te schillen. Een roedel van 14 bij een overstroming geredde
herten, werd in een vrij klein raster opgesloten, waar de dieren overdag nooit
rust hadden. Zij wenden hier ook op de lange duur niet aan het voortdurend
heen en weer lopen van mensen en hun lichaamsgewicht nam van dag tot
dag af. Alleen 's nachts werd voedsel opgenomen en hierbij werd niet geschild.
Samenvattend lijkt het mij dus gewenst het aantal rustgebieden uit te
breiden en te verspreiden over het gehele roodwildgebied. Deze rustgebieden
zullen dan niet groot behoeven te zijn, mits ze ook werkelijk voor het publiek
worden afgesloten en het wild voldoende dekking bieden. De Adviescommissie noemt voor het Nationale park „De Veluwezoom" een grootte van
minstens 40 ha per rustgebied. Tevens mag men mijns inziens uit bovenvermelde waarnemingen over schillen en rustverstoring concluderen, dat bij
het schillen verveling een belangrijke rol speelt en dat wanneer de herten wat
meer „wild" worden de schilschade vermindert.
d. Noodzakelijke samenwerking bos- en wildbeheer
In het voorgaande is enige malen naar voren gekomen, dat ook bij de
groveden schade kan voorkomen bij een te hoge roodwildstand. Daarom
lijkt het mij goed nogmaals te wijzen op de noodzaak om bij het roodwildbeheer samen te werken. In Duitsland zijn al goede resultaten bereikt met
de zogenaamde „Rotwildringen" en ook in vele andere landen ziet men
hiervan de noodzaak in. In Nederland dringt ook de Adviescommissie aan
op samenwerking van grondeigenaren en jagers. Zij zegt onder meer: „jagers
en grondeigenaren moeten zodanig samenwerken, dat op de medewerking
van deze laatste groep ten volle kan worden gerekend." Er zou naar haar
mening een centrale Adviescommissie moeten worden ingesteld, die inzake
het beheer over de gehele Veluwe kan adviseren.
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Bij al haar overwegingen gaat de Adviescommissie er van uit dat allereerst
de hertenstand zodanig moet worden verminderd, dat van een aanvaardbare
stand kan worden gesproken. Zij geeft richtlijnen voor het afschot voor de
verschillende terreinen. Uit het hierna volgende overzicht over de roodwildstand in de jaren 1959 en 1963 blijkt dat dit afschot lang niet zo drastisch
is geweest als wel was bedoeld!
Tabel 15; Table 15; Tabelle 15.

Revier
Area
Revier
N. Vel.
Z.O. Vel.
Z.W. Vel.
Totaal

Overzicht roodwildstand vrije wildbaan;
Survey of the population of Red deer outside the reserves;
Übersicht Rotwildbestand freier Wildbahn.
Jaar
Totaal
Herten
Year
Stags
Total
Jahr
Total
Hirsche
1959
1963
1959
1963
1959
1963
1959
1963

±100
±135
± 450»)
± 385
± 75
± 115
± 625
± 635

±
±
±
±
±
±
±
±

45
65
150
185
30
45
225
295

Kaalwild
Hinds
Kahlwild
±
±
±
±
±
±
±
±

55
70
300
200
45
70
400
340

na herziening van de tellingsgegevcns.

Het is bij het beschouwen van deze cijfers zonder meer duidelijk dat van
een vermindering van de hertenstand als geheel genomen, geen of nauwelijks
sprake is geweest. Plaatselijk is weliswaar goed aan het gestelde afschot
voldaan, over het geheel is de toestand echter nog verre van aanvaardbaar
te noemen. De enige positieve verandering die is opgetreden, is gelegen in
het feit dat de geslachtsverhouding mannelijk : vrouwelijk van 1 : 1,8
verschoven is naar 1 : 1,1, wat natuurlijk een verminderde aanwas tengevolge
gaat hebben.
e. Opleiding en voorlichting
In het voorgaande is enkele malen gesproken over samenwerking van
alle betrokken partijen. In de buitenlandse literatuur wordt hierop aangedrongen en ook de Adviescommissie schrijft in haar rapport: „Bosbeheer
en hertenbeheer zullen moeten worden gecoördineerd" en voorts: „Ieder die
een bos met wild beheert, dient eigenlijk zowel voor bosbouw als voor
wildbeheer te zijn opgeleid en voor beide gevoel te hebben."
Nederland vormt nog steeds een uitzondering ten opzichte van de buurlanden, waar een gezamenlijk bos- en wildbeheer wordt gevoerd. Nederland
vormt ook een uitzondering voor wat betreft de opleiding van de bosbouwers
in dit opzicht. Wanneer nu van alle kanten wordt aangedrongen op coördinatie, dan lijkt het mij in de eerste plaats noodzakelijk om bij de bosbouwopleiding meer aandacht te besteden aan het wildbeheer dan tot nu toe het
geval is.
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V. Conclusies
1. Lengtegroei groveden
Bij metingen betreffende de lengtegroei is niet gebleken dat het schillen
van de bomen hierop enige invloed heeft. In de literatuur wordt ook algemeen aangenomen dat bij een matig schillen van de groveden deze hier niet
onder lijdt.
2. Aanwasvermindering
Een eventuele aanwasvermindering is zeer moeilijk te constateren, hiervoor zouden in feite proeven op langere termijn noodzakelijk zijn. Ook
Ueckermann heeft geen exacte aanwasproeven gedaan. Hij is van mening
dat alleen in gebieden met extreme schilschaden d.w.z. dat de grovedennen
vele malen geschild zijn, met enig aanwasverlies rekening moet worden
gehouden. Andere auteurs vermelden geen aanwasverlies.
3. Kwaliteitsvermindering
Door het schillen ontstaat een slechte plek in de stam, die zich bij de
groveden door de overvloedige harsuitvloeiing in het algemeen niet verder
uitbreidt. Het wondhout vergroeit niet met het afgestorven grondweefsel.
Vooral wanneer delen van de bast mee overwald worden, betekent dit een
verminderde sterkte van het hout.
De omvang van deze kwaliteitsvermindering is afhankelijk van de grootte
van de beschadiging, de aard van de overwalling, de kwaliteit van de stam
op het ogenblik dat deze wordt geschild en de gebruiksmogelijkheid van
de stam. Hoewel onderzoek in zagerijen in Duitsland niet op een wezenlijk
belang van de schilbeschadiging bij de groveden wees, zal bij een omvangrijke schade toch met een waardeverlies van het hout als zaaghout rekening
moeten worden gehouden. In Nederland wordt echter slechts zeer weinig
grovedennenhout als zaaghout verkocht en zeker in het roodwildgebied gaat
het praktisch alleen als mijnhout. Bovendien brengt goed mijnhout van
groveden in Nederland meer op dan goed zaaghout.
Opgezaagde stammen van zwaar geschilde bomen, die als mijnhout werden verkocht, toonden echter aan dat bij zware schilschade, die bovendien
nog een grote omvang aanneemt, met een kwaliteitsvermindering ook bij
mijnhout, rekening zal moeten worden gehouden. Men dient namelijk te
bedenken dat het mijnhout dat thans op de markt komt waarschijnlijk in
vroeger jaren niet zo erg van het schillen te lijden heeft gehad als sommige
jonge opstanden in de afgelopen 5 a 6 jaren. Wanneer echter door inperking
van de hertenstand slechts een matige schilschade optreedt, zal deze kwaliteitsvermindering zeker geen grote vormen gaan aannemen.
4. Beperking van de houtsoortenkeuze
Plaatselijk kan een beperking van de houtsoortenkeuze door de aanwezigheid van herten ernstige vormen aannemen en hoewel men er over kan
twisten of dit bij de behandeling van de schilschade aan de groveden ter
sprake moet komen, ben ik van mening dat dit probleem er dermate nauw
mee is verbonden, dat het niet onbesproken mag blijven. Het is mij namelijk
in de loop van dit onderzoek gebleken, dat dit vaak het punt is waar de
beheerders van bosgebieden, waarin ook roodwild voorkomt, het meeste mee
hebben te kampen. Veelal is het al of niet kunnen aanplanten van de zoge-
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naamde meereisende houtsoorten in bepaalde gebieden stof tot ernstige
discussies. Dikwijls is mij ook verweten nu juist de minst schade lopende
houtsoort te hebben gekozen! De schade aan andere houtsoorten zal onderwerp voor verder onderzoek zijn. Toch geloof ik dat het zinvol is geweest
juist de groveden te kiezen, omdat het roodwildgebied op de Veluwe immers
voor een groot gedeelte uit door de Adviescommissie genoemde marginale en
sub-marginale bosbouwgebieden bestaat, waar, zo men hier bos wil blijven
houden, de groveden en eventueel de Corsicaanse en Oostenrijkse den, toch
in feite de enige in aanmerking komende boomsoorten zijn. Zoals Schelling
(14) het uitdrukt: „De groveden en andere Pinussoorten stellen lage eisen
aan de grond. Waar men geen andere houtsoorten kan (of wil) planten
groeit de groveden altijd nog wel." Men zal deze bossen zoveel mogelijk
als dekkingsbossen moeten beschouwen om het roodwild zoveel mogelijk
uit de meer gevaar lopende bossen te houden.
Hier staat echter tegenover dat er in het hertengebied vele gebieden zijn
waar andere houtsoorten dan de groveden met succes kunnen worden aangeplant, wanneer ze niet door de herten worden geschild. Onze kennis
betreffende de eisen die de verschillende houtsoorten aan hun standplaatsen
stellen, is de laatste tijd toegenomen en hierbij is gebleken dat sommige
houtsoorten minder hoge 'eisen stellen dan men vroeger dacht. Een voorbeeld
hiervan is de douglas. De standplaats is echter niet de enige faktor die het
al of niet slagen van een aanplant bepaalt. Vorstgevaar, gevaar voor insectenplagen enz. dienen ook te worden bekeken, daar deze gevaren vaak veel
ernstiger gevolgen hebben dan hertenschade.
VI. Samenvatting
Samenvattend heeft de schilschade aan de groveden, wanneer deze geen
extreme vormen aanneemt, geen invloed op de groei. Er treedt door het
schillen een kwaliteitsvermindering van het hout op, die zich het sterkste
uit in bomen van slechte kwaliteit. Daar de duur van het overwallingsproces hierbij van groot belang is, is het voorkomen van zware schilschade
aan de bomen zeer gewenst. Extra gevaar voor sneeuwbreuk tengevolge van
het schillen is een verschijnsel dat in de landen met een meer continentaal
klimaat vaak wordt genoemd, in Nederland heeft dit echter praktisch geen
betekenis. Wanneer de concentratie van de herten te groot wordt, kan naast
schilschade zoveel vreetschade, veegschade en schade door vertrappen van
jonge cultures optreden, dat ook de aanplant van groveden onmogelijk wordt.
In verband met het gevaar voor extreme schilschaden en door de onmogelijkheid om in daarvoor beslist geschikte gebieden, bij te hoge hertenstand,
andere houtsoorten dan Pinus-soorten aan te planten, is het gewenst:
1. de hertenstand in het gehele roodwildgebied te beperken en grote concentraties vooral te vermijden waar dé zogenaamde meereisende houtsoorten
zijn aangeplant.
2. achter het afschot een zodanige dwang te zetten, dat ook alle betrokken
jagers zich hieraan houden.
3. rustgebieden over het gehele roodwildgebied te verspreiden en hiermede
extreme schade door een te grote concentratie in een enkel te groot
rustgebied te vermijden.
4. naast voldoende voedsel op verspreid liggende voerplaatsen en wildakkers
en een gevarieerde beplanting van verscheidene aanvullende, door dé
herten graag genuttigde- houtsoorten, ook aandacht te schenken aan de
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wijze van toediening van het voedsel in verband met het dagritme van
het wild.
5. voort te gaan met het onderzoek naar „schilspecialisten" en niet te
schromen deze af te schieten, ook wanneer het zeer goede herten betreft.
6. de Veluwe, zoveel als dit enigszins mogelijk is, als één roodwildgebied
te laten voortbestaan en het plaatsen van rasters, die migratie tegengaan,
te vermijden.
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