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Boekbesprekingen

Bosbescherming, deel 2, p. 269-426.
ningen, 1972

Pudoc, Wage-

Terwijl in het eerste deel de nadruk ligt op de insekten en hun betekenis voor de bosbouw en twee
kortere hoofdstukken handelen over bosbranden
en gevaren van atmosferische aard, komen in het
tweede deel achtereenvolgens de ziekten en beschadigingen veroorzaakt door schimmels en bacteriën,
beschadigingen door zoogdieren en vogels, gebrekssymptomen en beschadigingen door de mens ter sprake. Ook deel twee behandelt dus sterk uiteenlopende onderwerpen, die door verschillende auteurs
zijn geschreven.
Gremmen behandelt na een korte inleiding over de
bouw en levenswijze van schimmels en bacteriën
de door deze organismen veroorzaakte ziekten en
beschadigingen en hun bestrijding. In het kader
van deze uitgave kon uiteraard niet naar volledigheid
worden gestreefd, maar dat is mijns inziens alleen
maar een voordeel omdat men anders al gauw in
een opsomming zou vervallen. Nu kon aan de belangrijkste ziekten meer aandacht worden besteed.
Deze worden ingedeeld naar de delen van de boom
die worden aangetast Na de wortelziekten komen
de twijg- en takziekten, en de kankers en schorsbranden ter sprake, terwijl het hoofdstuk wordt besloten met de blad- en naaldaantastingen. De tekst
is over het algemeen duidelijk en zakelijk geschreven
en de talrijke afbeeldingen zowel van de zieke bomen of delen daarvan als van de microscopische
kenmerken van de ziekteverwekkers zijn zeer
instructief.
Toch moeten mij een aantal opmerkingen van het
hart die betrekking hebben op het gebruik van
enkele termen en van Latijnse namen. Zo wordt myceliumdraad (hyfe) - goed gedefinieerd en afgebeeld
op blz. 269 resp. in figuur 2 - foutief gebruikt wanneer bundels of strengen van myceliumdraden zijn
bedoeld zoals op blz. 283. In het hoofdstuk over
ziekten wordt steeds over conidiën gesproken,
maar in de inleiding wordt deze term onvoldoende
verklaard (blz. 271). Hier had vermeld dienen te
worden dat de vermelde sporen vegetatief worden
gevormd en conidiën worden genoemd. Op blz.
274 wordt gesproken over spermogoniën, aecidiën,

urediniën en teliën en op blz. 275 over teleutosporen
en caeomata zonder dat de betekenis van deze termen
wordt duidelijk gemaakt. Hoewei de omvang van de
inleiding uiteraard beperkt moest blijven zou een
schema of tekening van de verschillende stadia van
de roestzwammen (waarop deze termen betrekking hebben) en de daarbij behorende namen hier
op zijn plaats zijn geweest. Nu hangen deze termen
in de lucht.
Bij het gebruik van Latijnse namen hinkt de schrijver op twee gedachten. Enerzijds wordt in de titel
van elke behandelde ziekte en bij de onderschriften van de figuren de volgens de huidige stand
van de wetenschap geldige, maar nog niet altijd ingeburgerde naam (van het perfecte stadium) gebruikt, maar anderzijds wordt in de tekst óf een
ouder synoniem óf de naam van het imperfecte
stadium (conidiënvorm) gebruikt Daar komt nog bij
dat voor de conidiënvorm in enkele gevallen twee
namen worden gebruikt zodat dan in titel en tekst
voor één ziekteverwekker drie Latijnse namen
voorkomen. Voorbeelden zijn resp. Heterobasidion
en Fomes (blz. 280-282), Scleroderris en Brunchorstia (blz. 290-292) en Potebniamyces, Phomopsis en Phacidiopycnis (blz. 307-309). Het voorkomen van de naam van de conidiënvorm in de naam van
de ziekte vergroot de moeilijkheden. De schrijver
zou er m.i. goed aan hebben gedaan de problematiek van het gebruik van Latijnse namen in de inleiding
te hebben behandeld met een doelbewuste keuze
voor de bij de behandeling van de ziekten te gebruiken namen.
Nog een enkele fytopathologische opmerking. Is
Armillaria in loofbos alleen maar een saprofyt
of worden loofbomen wel degelijk aangetast maar
heeft de ziekte een slepend verloop? Bij de iepeziekte
wordt wel vermeld dat de iepespintkever de sporen overbrengt, maar niet dat deze gevormd worden
in door de kevers en hun larven gevormde vraatgangen in aangetaste iepen. Bij de loodglansziekte krijgt
men de indruk dat de vruchtlichamen van Stereum
purpureum alleen maar voorkomen op afgestorven
pruimebomen en Prunus serotina. Men kan deze evenwel algemeen aantreffen op stobben en dood hout
bijv. van beuk en populier. Afgezien van de vraag of S.
purpureum hierop uitsluitend als saprofyt voorkomt,
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vormen ze een belangrijke bron van infectie.
Eygenraam en Klinkspoor behandelen de beschadigingen door zoogdieren en vogels. Zij leggen er
vooral de nadruk op dat men niet alleen maatregelen
dient te treffen om schadelijke organismen direct te
bestrijden, maar ook om nuttige te bevorderen. Na
een opsomming van een aantal schadelijke en nuttige
zoogdieren en vogels (waarom de zeer zeldzame
middelste bonte specht wel en de mezen niet genoemd?) worden enkele middelen en methoden
vermeld die de bosbouw ten dienste staan. Hierbij
wordt terecht de nadruk gelegd op een streven naar
een beheer waarbij van de schadelijke organismen
een aanvaardbaar niveau wordt gehandhaafd.
Van Goor bespreekt in een kort hoofdstuk de gebrekssymptomen bij bomen. De schrijver wijst erop
dat deficientie van een bepaalde voedingsstof vaak
afhankelijk is van de verhouding van de aanwezige
elementen. Daarom kunnen geen voorspellingen worden gedaan voor de resultaten van een bepaalde bemesting, zonder dat ook de andere factoren bij het
onderzoek betrokken zijn. Het is dus niet goed mogelijk een afdoend bestrijdings- (bemestings-) advies te geven. Het is jammer dat in het artikel niet
enigermate wordt aangegeven in welke mate gebreksziekten in onze bossen schadelijk optreden.
Het hoofdstuk van Meyerink over beschadigingen
door de mens omvat - zoals de schrijver aangeeft een aantal min of meer los van elkaar staande
opmerkingen over totaal verschillende zaken. Behandeld worden: direct door de mens veroorzaakte beschadigingen of schade, zoals die teweeggebracht door vee, vandalisme, snoeien, uitsleep,
verbranden van takken, onzorgvuldige behandeling
van plantgoed, strooisel- en moswinning. Onder
schadelijke gevolgen van het achterwege laten van
maatregelen wordt gesproken over het niet uitvoeren van onrendabele dunningen en de gevolgen daarvan voor het optreden van de dennescheerder. Het
laatste hoofdstuk handelt over door de mens indirect veroorzaakte beschadigingen, zoals de gevolgen van het aanleggen van wegen en leidingen,
wijziging van de grondwaterstand, luchtverontreiniging, vergiftiging van de grond (waaronder die
door het gebruik van wegenzout).
Het hoofdstuk geeft een duidelijk beeld van de enorme druk die direct of indirect op het milieu (i.c. onze
bossen) wordt uigeoefend.
Men mist hierbij een beschouwing over de recreatiedruk, hoewel door de schrijver op enkele onderdelen daarvan onder verschillende hoofdjes wel wordt
gewezen. Een afzonderlijke behandeling zou gezien de
bedreiging van het bos door de recreatie zeker op
zijn plaats zijn geweest.
In dit verband zou ik willen wijzen op het recente
artikel van F. G. de Ruiter in NRC-Handelsblad van
12 mei j.l. onder de titel: "Mens schaadt Veluwe
meer dan orkanen".
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Het boek wordt besloten met een register van
Latijnse en een van Nederlandse namen, die mede betrekking hebben opdeel 1.
Ongetwijfeld zal dit boek dat prettig leest en
waarin men een goede indruk krijgt van de diversiteit van de bosbescherming en van de problemen
waarvoor de bosbouwer hierbij wordt gesteld, door
velen ook buiten de bosbouw, die meer willen weten
over het behandelde onderwerp, ter hand worden
genomen.
A. J. P. Oort
Jaarverslag 1972 van het Bosbouwproefstation
te Wageningen
Negentienhonderd-twee-en-zeventig was het jaar
van het zilveren jubileum, dat behalve met een uitgebreide viering, ook nog werd begeleid dooreen
overzichtelijke uitgave: "Bosbouwkundig onderzoek
in Nederland", door de directeur J. F. Wolterson geschreven, terwijl op het proefstation een fraai uitgevoerde tentoonstelling werd gehouden: "Het bos in
het landschap van vandaag en morgen". Deze laatste betiteling duidt er al op, dat ons proefstation
het bos in de loop der jaren in veel ruimere betekenis is gaan bestuderen dan aanvankelijk. Dat
bleek al wel enigszins in het laatste in kleiner formaat verschenen verslag van 1969 en in 1970 door
het op gang komen van het economisch onderzoek,
dat voorheen elders geschiedde. Maar in de in
laatstgenoemd en volgende jaren gevolgde ruimere
opzet, waarbij de behandelde "projecten" met een
duidelijke omschrijving werden begeleid, wordt het
geheel een bijzonder belangwekkend geschrift.
Het is uitermate prettig dat toen ook twee rubrieken, die een overzicht geven van de resultaten van het werk, die van praktisch en die van
wetenschappelijk belang zijn, werden opgenomen,
waardoor men zich te dezen opzichte niet meer in
gissingen hoeft uit te putten. En het met ingang
van 1971 ingevoegde hoofdstuk "Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten" geeft ook in die richting
duidelijk de reeds vermelde ruimere ontwikkeling
van het onderzoek, mede in samenwerking met
vele andere instellingen, aan.
Niet het minst is dat het geval met het werk, dat in
andere landen geschiedt
Dit was mede de reden te over om de belangrijkste
delen van het verslag sedert 1970 ook in het engels
te geven. Dat heeft één nadeel en wel, dat men wat
last krijgt van de "Engelse ziekte", zo om een woord
als "disciplines" niet te vertalen in "vakken
van wetenschap" of "takken van dienst". We krijgen
op die manier steeds maar weer overbodige insluipsels in onze taal, alleen om het iets korter
te zeggen. Er blijven trouwens ook altijd uitdrukkingen
die de leek niet kan verstaan, zoals de "halfsibtoetsproef" . . .
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Uit het aantal publikaties blijkt een grote activiteit
van de langzamerhand vele medewerkers. In dit verslag is die opgave als de aanvulling te beschouwen
van de ons bekende "Lijst van publikaties van 1948
t/m 1968" met een supplement over de jaren
1969 t/m 1971. De desbetreffende rubriek, in het
verslag "Kennisoverdracht" geheten, laat bovendien duidelijk uitkomen, dat ook veel wordt gedaan
aan het voorlichtend uitdragen van de resultaten
doormiddel van lezingen, cursussen, demonstraties,
excursies enz. Het verslag - ik zei al dat het een
belangwekkend geheel is geworden - is prettig
hanteerbaar en op fraai papier gedrukt, terwijl
tevens de er in opgenomen afbeeldingen - en niet
het minst die in kleur - het tot een bijzonder smakelijk
geschrift maken. Het uiterlijk vond ik van het verslag van 1971 prettiger aandoen, maar keurig is het
nu ook wel weer.
Met de onderzoekingen zelf zullen we ons in een
summiere aankondiging niet bezighouden. Eén
uitzondering wil ik maken ten aanzien van de ramp
van november - nu weer herhaald in 1973. Uit de
aard van de zaak was ook het proefstation te
dezer zake dadelijk actief en vinden we een geruststelling in de mededeling, dat ook de zaadwinning
met het oog op het herstel der bossen, doelbewust
en praktisch in goede banen is geleid. We waren
hieromtrent door enkele persberichten wel even ongerust.
F. W. Burger
Nanson, A. 1972. Provenances recommandables
pour la sylviculture en Belgique. Extrait Buil. S. R. For.
Belg. (Aoüt-Sept. 1972). Conférence présentéeè
l'Assemblée générale de la Société, Ie 22 mars
1972.
Min. Landb. Proefstation van Waters en bossen.
Groenendaal (Hoeilaart). Werken nr. 65.
Selectie- en veredelingsaspecten in de bosbouw,
die voor de praktijk in België van belang zijn, komen in deze publikatie aan de orde, waarbij vooral
de nadruk ligt op het gebruik van superieur teeltmateriaal. Een beschrijvende rassenlijst van inheems
en uitheems uitgangsmateriaal voor verschillende
bosboomsoorten voor gebruik in België vormt
het belangrijkste onderdeel. Onderscheid wordt
gemaakt in de categorieën "elite", "aanbevolen", "af
ite raden", "nooit te gebruiken" en "weinig" bekende
zaad herkom sten of cultivars. Deze aanbevelingen
zijn het gevolg van jarenlang onderzoek waarbij
vorm, weerstand tegen ziekten en plagen en
produktie onderzocht werden.
Het belang van de kwaliteit van plantmateriaal
en kwekerij onderzoek (kennelijk gebaseerd op gepubliceerd onderzoek in Nederland!) wordt uit
de doeken gedaan.
Een korte schets wordt gegeven van het Belgische
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controlesysteem op boszaden en plantsoen door
de ONDAH (l'Office National des Débouchés
Agricoles et Horticoles).
C. L. H. van Vredenburch
Nanson, A. 1972. Peuplements, arbres "plus" et
vergers è graines de Pinus nigra cv Koekelare.
Ministerie van Landbouw. Proefstation van Waters
en Bossen. Groenendaal-Hoeilaart Werken-Reeks
E, nr. 5. 45 pag.
Deze publikatie behandelt de z.g. "Koekelare den",
(Pinus nigra Arn. cv Koekelare) een cultuurvariëteit van de Pinus nigra uit het Middellandse zeegebied die begin van de 19e eeuw in Vlaanderen
werd ingevoerd. Deze den onderscheidt zich in
België door zijn weerstand tegen ziekten en insekten, zijn stamvorm, goede produktie (10 a 15 m3/
ha/jaar) en vorstresistentie.
De schrijver geeft een historisch overzicht van
deze den in België en behandelt met gebruik van
veel cijfermateriaal de oudste opstanden. Het selectie- en veredelingswerk wordt uitgebreid toegelicht. Zo worden slecht gevormde bomen in zaadopstanden verwijderd en nieuwe zaadopstanden aangelegd.
Veel aandacht wordt geschonken aan de gehanteerde normen van de plusboomselectie en de aanleg van zaadtuinen. De eerste zaadtuin bevat
25 klonen en is reeds in produktie. Het redement
aan zaden blijkt hoog te zijn. Een tweede zaadtuin
met 50 klonen is in voorbereiding.
Dit is een uitstekende publikatie over een boomsoort, waarvan betrekkelijk weinig bekend is. Mede
gezien de moeilijkheden met de Corsicaanse den in
Nederland zou dit verslag er veel toe kunnen bijdragen dat men hier in de toekomst meer aandacht
voor de "Koekelare den" zal tonen.
C. L. H. van Vredenburch
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