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De houtvester A x e 1 S c ha r d uit het noorden van Zweden beschrijft een reis die hij het vorige jaar maakte in Zuid-Frankrijk in de
Pyreneeën op het plateau cn op de hellingen der bergen.
Opvallend zijn er de scherp begrensde vegetatiezönes, en de rijkdom
aan houtsoorten is overweldigend. De Franschman wendde zich meermalen
tot mij met de vraag : hoe zoudt gij dergelijke bosschen behandelen, gij
die in uw bosch slechts 2 soorten naaldhout en alleen de berk als loofhout kent ? De man was wel wat verbaasd toen ik antwoordde dat ik
een gemeen te-opzichter zou sturen om de boomen te merken, want op
dergelijke gronden kan het bosch niet uitgeroeid worden, zelfs nauwelijks
in toom wórden gehouden door de bijl, zoo ongeloofelijk snel groeit het
bosch.
Op meer dan 1200 m boven de zee, zag ik een kaalslag van 50 ha die
15 jaar geleden was uitgevoerd, zonder zelfs een enkelen zaadboom te
laten staan. Thans was dit bosch zonder eenige planting of zaaiing weer
3 tot 4 meter hoog opgeschoten, met zooveel houtsoorten, als ik niet
gaarne te verplegen zou willen hebben (eenige soorten eik, beuk, Pinus
silvestris, zilverspar enz.).
Deze zuidhelling was zoo dicht begroeid dat uitdunning noodzakelijk
was. Het loofhout was overheerschend. Toen wij den kam van het gebergte hadden bereikt zagen wij plotseling de noordhelling die in tegenstelling met de zuidhelling donkergroen was gekleurd en in hoofdzaak
begroeid met Abies alba en Pinus.
Deze scherpbegrensde groei gebieden der verschillende boomsoorten zijn
typisch voor het bosch der Pyreneëen.
Op 2000 meter hoogte was bij een boschwachterswoning voor ons
een lunch bereid, onder hemelhooge zilverdennen en daarna kwam voor
mij de grootste verrassing: het staatsbosch Callony-Mirailles, ongeveer
300 ha groot, maar welk soort hektaren ! ! De hoofd-houtsoort is hier
zilverden. De hoogte boven de zee ongeveer 1000 meter. Meer omlaag
is er menging met loofhout maar op de hoogten zuiver naaldhout, dat
aan het bosch in midden-Zweden doet denken. Ik zag hier zeldzaam
mooie gevolgen van dunning en lichting. De enthousiaste boschopzichter
zeide, dat dit bosch wel door een leek in boschbouw behandeld zou
kunnen worden. Overal zag men de jonge boompjes door zelfbezaaiing
ontstaan, te voorschijn komen.
Met 90 jaar (de omloopstijd is 144 jaar) bedraagt de kub. inhoud per
ha 850 m3 en de aanwas per jaar gemidd. 15 m3 (in de laatste 25 jaar).
Met 140 jaar staan er nog 274 stammen, lengte ± 40 m en op borsthoogte 57 cm diameter.
B. S.
No. 3.
Boscharbeiders zijn gezonde menschen. In de Noord-Zweedsche bosschen hebben 2 geneeshceren een onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van 300 boscharbeiders die in den wintertijd in voor dit
doel gebouwde kleine kazernes wonen. Deze gezondheidstoestand bleek
niets te wenschen over te laten, het grootste deel der 'arbeiders bestond
uit krachtige menschen, gehard door hun dagelijksch werk in de buiten-
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lucht. Hart, longen en tanden waren zonder gebreken. Een tandarts kwam
alleen te pas bij klezentrekken. .
* Het humeur van deze mensehen was uitstekend en onder grappenmakerij
werden de avonden doorgebracht. -Er zijn wel enkele melancholieken
onder deze menschen, maar dit ligt in den aard der Noord-Zweedsche
bevolking en heeft met hun verblijf in deze kazernes niets uit te staan.
Hun opgewektheid en goed humeur verhinderen deze menschen echter
niet om gegronde aanmerkingen te maken op hun huisvesting. •
Hun vrijgevigheid is groot en al is hun voorraad klein en hun inkomen
gering, toch staan hun voorraden ter beschikking van iederen vreemdeling die tot hen komt.
Hun matigheid en hun berusting in alle omstandigheden, karakteriseert
deze boscharbeiders tot de beste en waardigste arbeiders van Zwaden,
ondanks het feit dat hun omstandigheden veel te wenschen' overlaten.
B. S.
' J
No. 3.
Ook wisselbouw in het bosch.
'. De Zweedsche opperhoutvester U n o W a 11 m o heeft meermalen aangetoond dat .wisselbouw een natuurlijke voorwaarde is voor instandhouding
van het bosch. Hij bedoelt daarmee dat het gemengde bosch (loof- en
naaldhout), deze voorwaarde kan vervullen, niet, dat een loofhoutbosch
moet worden kaalgeslagen, om naaldhout in de plaats te zetten.
Den Deenschen houtvester G. F. J ' e n s e n gaf de opmerking van
W a 11 m o aanleiding om te onderzoeken of in de boschplantsoenkwèefcerij
iets omtrent de waarde van wisselbouw te bespeuren viel. Hij kwam overeen met den eigenaar van een kweekerij om op een zaaibed dat verscheidene jaren gediend had voor het kweeken van lijsterbes ,nu 'drie andere
houtsoorten te zaaien n.1. grijze els, haagdoorn en vlier. Ter vergelijking
werd ook lijsterbes gezaaid.
. ..
Het resultaat was verrassend omdat op een nieuw bed op 15 meter afstand, waar nimmer plantsoen gekweekt was, de zelfde zaaiïng werd
verricht.
. - . . . . - .
De 2-jarige planten van lijsterbes op het nieuwe bed, waren 37 cm hoog
met een gewicht van 50 gr. terwijl de planten op het oude bed slechts 15
cm hoog waren met een gewicht van
gr. Dit zelfde verschil was te
bespeuren bij andere planten n.1, haagdoorn, Cotoneaster en Pirus. D j
2-jarige haagdoorn was op het nieuwe bed 62 cm hoog 'bij een gewicht
van 40 gr. en op het oude bed 40 cm bij een gewicht van :13 gr. :
Bij de 2-jarige vlierplanten was geen verschil van groei op beide bedden waar te nemen.
. _„ _
Bij grijze els was het 2-jarig gewas op het nieuwe bed 87 cm hoog en op
het oude bed 1.40 m. Hierbij maakt de schrijver de opmerking dat grijze
els het vermogen bezit om stikstof op te nemen uit de afvalstoffen van
reeds verwijderde planten die nog in den grond voorkomen,
Bij haagdoorn was het verschil minder in 't oog loopend dan bij lijsterbes, maar toch groot genoeg om van 't belang van wisselbouw overtuigd
te worden.
B. S.
No. 4.
Het land van den „Katici-pine".
De Zweedsche houtvester T a g e D a h l s t r ö m vertelt van den houtrijkdom van „Nieuw Zeeland". Dit land bestaat uit 3 eilanden en ligt
2000 km ten Z, O. van Australië; het beslaat een oppervlakte die weinig
minder is dan die van Zweden. Er heerscht ov.eral zeeklimaat omdat
geen plek in dit land verder dan 120 km van de kust ligt.
Het maximale verschil tusschen zomer- en wintertemperatuur is slechts
8° Celsius . De bergen rijzen er tot 3763 m hoogte boven de zee. Ten
westen van de bergen is de jaarlijksche regenval 2500 tot 5000 mm. en
ten oosten slechts 500 mm. over het geheele jaar verdeeld. De meest
voorkomende boomsoort is in het noorden de kauri-pine (Agathis Australis). Beneden dó 48ste breedtegraad komt deze niet meer voor.
•_
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• Verder is „Rimu" (Dacrydium cupresslnum) de meest voorkomende
houtsoort. Meer dan de helft van het hout, dat men in de'zagerfjen aantreft Is „Rimu". In de stad Waipoua is een boschbouwproefstatioh waar
een Noor A r n o l d H a n s s o n , directeur is.
Het harde kaurihars dat van vroegere tijden af, in den grond aanwezig
,vas, wordt als barnsteen voor veel doeleinden aangewend en nog in 1929
werd 4937 ton uitgevoerd. Door de groote opruiming der kauri-bosschen
is dit hout als gewoon timmerhout te duur geworden en thans vervangen
door het Rimuhout. Een derde houtsoort is een soort „White pine" dat de
inlanders Kahikatea noemen en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor kistjes
voor boterverpakking in Australië. Loofhout groeit in Nieuw Zeeland
het meest.op de-hooge bergen, J n menging met naaldhout.
In het zuidelijk deel groeien 5 soorten beukenhout. De zilverbeuk (Nothofagus Menzicsii) levert meubelhout en de roode beuk (Nothofagus.,
fusca) meer duurzaam timmerhout. Deze laatste soort is evenals het Europeesche beukenhout, bij het opdrogen erg aan kromtrekken onderhevig.
Het vervoer in de bosschen van al dit zware hout geschiedde tot voor
korten tijd met veel ossen of paarden, maar sedert men spoorbanen door
de bosschen heeft aangelegd worden de stammen die allen op 60 tot 70
voet lengte worden afgekort, door motoren middels staalkabels uitgesleept,
tot aan een harden weg of spoorbaan.
In het kauribosch komen zeer oude stammen voor tot 7 meter diam. op
borsthoogte. Deze bosschen verminderen snel en de nieuwe generatie komt
langzaam; alleen voor het beukenbosch dreigt geen gevaar voor uitroeiing, dit bosch verjongt zich zeer snel. '
' •
Met het verdwijnen der oude zware boomen, komt echter een nieuw,
door menschen geplant, bosch omhoog, dat het land tegen öntwouding zal
behoeden. Men gebruikt boomsoorten uit andere* werelddeelen, die hier
snel omhoog gaan. Deze exoten die "op groote schaal worden aangeplant,
geven spoedig alle gemaakte kosten in hun houtwaarde terug.
B. S.
Der D e u t s c h e F o r s t w i r t
jaarg. 1934. No, 1/2 en 3. .
Prof. C a r 1 S c h w a 1 b e en Dr. W i l 1 o b a l d E n d e r. „Zur Kenninis des Flössholzes".' 1
*
' '
J a n k a heeft door uitvoerige proeven reeds-'aangetoond dat in het algemeen de eigenschappen van uitgeloogd hout'beter zijn' dan van hout hetwelk deze bewerking niet heeft ondergaan. Door de proeven van L i e s e
en E c k s t e i n is vastgesteld dat aanstasting van'gevlot" hout door zwammen en insecten er niet minder op is geworden, doch wérd bij deze proefnemingen geen acht geslagen op dc chemische en bacteriologische verontreinigingen van het gebruikte water.
'
Bij de door de schrijvers' genomen proeven werd uitgegaan van het
principe dat het uitlogingsproces verschillend kan verloopeh al naar . gelang het water hard of zacht is, stroomt of stilstaat, zuurstofrijk of arm
aan zuurstof is door aanwezigheid van organische stoffen. Proeven met
zeewater werden niet genomen daar het vlotten in zeewater weinig voor-1
komt. De resultaten van deze proefnemingen ^zijn:
1°. zoowel door zacht als door hard water worden zoowel J>ij rond als
bij tot planken gézaagd hout van den pijn en den spar minerale bestanddeelen uitgeloogd.
'
2°, Door uitloging gaat het harsgehalte bij beide houtsoorten achtèruit,
wat het hout gemakkelijker doet bewerken. 1
"
3°. Door uitloging werkt het hout minder.
4°. Door uitlooging ondergaan de technische eigenschappen slechts geringe wijziging, in elk geval heeft uitloging hierop geen schadelijken
invloed.
5°. Dat het geloogde hout beter bestand is tegen den invloed van
zwammen is niet gebleken. ;
__
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