Boekbesprekingen
8 : 945.1 (059) (492)
Houtkalender 1954. De Houtkalender 1954, 4e jaargang, uitgave van L. J. Veen's
Uitgeversmaatschappij N.V. te Amsterdam en samengesteld door P. W . Scharroo met
voorkennis van hét Houtvoorlichtingsinstituut, is geen kalender in de gebruikelijke betekenis van het woord, doch een vademecum. De Houtkalender blijkt steeds meer in te
burgeren bij hen, die direct of indirect zijn betrokken bij het verhandelen, kopen of
verbruiken van hout. Onze indruk is, dat deze uitgave niet direct een gids voof de
bosbouwer wil zijn; niettemin bevat de Houtkalender ook voor laatstgenoemde veel
wetenswaardigs.
De inhoud is rijk geschakeerd en bevat 9 hoofdstukken: houtsoorten, eigenschappen,
keuring en bewerking; hout in de handel, opslag en vervoer, verduurzamen en bëschermen; fineer, triplex, multiplex en board; verschillende materialen en constructies,
houtverbindingen; berekeningen; hulpgegevens.
In één der hulptabellen (blz. 249—251) viel ons een drukfoutje op, waar de oppervlakte van de cirkel „cirkelinhoud" wordt genoemd. Een trefwoordenregister vcrgc j
makkelijkt het naslaan van de vele technische gegevens, houtsoorten, uitdrukkingen enz.
Het boekje is keurig uitgevoerd en van klein formaat, zodat het eventueel in de zak
kan worden meegedragen. De prijs bedraagt f5,90 ingebonden.
A. }. Grandjeari.
443.3 : 174.7 Pinus sylvestris -{- 412 (43)
Die Disposition der Kiefer für den Kienzopfbefall als Kernproblem waldbautechnischer Abwehr. Dr Dietrich Mülder. Schriftenreihe der Forstl. Fakultät der Universität
Göttingen und Mitteilungen der Niedersächsischen Forstl. Versuchsanstalt. Band 10,
1953 (35 blz., 10 tabellen, 1 afbeelding en 7 situatie-tekeningen). J. D. Sauerländer's
Verlag, Frankfurt am Main. DM 5,75.
Deze verhandeling geeft een overzicht van jarenlange nauwkeurige waarnemingen
betreffende het optreden van de „terpentijndas" in proefperken, waarvan de belangrijkste
liggen in de houtvesterijen Ahlhorn in Oldenburg en Dannenberg/Elbe, „Naturexperimenten", zoals de auteur net noemt. Steekproeven vonden verder plaats in boswaohtcrijen in Hessen en dc Rijnpalts. Het gaat om de ziekte door de roestzwam Pcridermium
pini (Willd.) Kleb., die — in tegenstelling tot de eveneens op groveden voorkomende
(in Zweden bij voorbeeld bekende) Cronartium asclepiadeum — geen tussenwaardplant
nodig heeft, doch van groveden op groveden kan overgaan.
Het belangrijkste kriterium, dat Mülder gebruikt, is de „haard". Pas als aecidien zijn
gevormd, kan volgens hem van een haard worden gesproken. Dit impliceert, dat alle infecties, zonder daarop volgende sporenvorming, buiten beschouwing blijven.
De eerste aan een boom optredende haard geeft volgens Mülder aan, of deze in aanleg vatbaar is of niet. Als haard wordt ook genoteerd de infectie van een zijtak met
sporenvorming, die door afsterven van de zijtak geen gevaar meer voor de stam oplevert. Het aantal haarden dient ter bepaling van de graad der aantasting en vatbaarheid van opstand en individuele boom.
De proefperken behoren tot verschillende leeftijden, 7, 11, 12, 17, 28, 30, 33, 40, 42
en 60 jaar. Van verschillende dezer is een situatietekening bijgevoegd, waarop de verdeling der bomen en haarden is aangegeven.
Met opklimmende leeftijd neemt het aantal haarden totaal, het gemiddelde aantal
haarden van de zieke bomen en het % van aangetaste bomen toe. In het 12-jarige proefperk is het % aangetaste bomen 0,1, er zijn slechts 3 haarden op de 0,25 ha, elke
haard op 1 boom. In de 42-jarige opstand zijn 28% der bomen ziek, het aantal haarden
bedraagt 788 cn gemiddeld werden 7,4 haarden per zieke boom gevonden, terwijl daarbij
3 bomen waren met 51, 91 en 91 haarden. Ook over de uitbreiding van het aantal
haarden in de loop der jaren werden waarnemingen gedaan. Een verband tussen de
leeftijd van de eerste aantasting en het uiteindelijke aantal haarden kon niet worden
gevonden,
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Miilder komt tot dc conclusie, dat de graad van vatbaarheid individueel zeer uiteenloopt. Anderzijds echter besluit hij, dat de vatbaarheid (weliswaar individueel verschillend) roet de leeftijd toeneemt. Daartoe komt hij door het grote verschil tussen
jonge opstanden, die geen of uiterst weinig aantasting vertonen, tegenover de oudere.
Mulder meent geen aanwijzingen te hebben gevonden voor een verschil tussen individuele bomen, wat het verder groeien van het mycelium van de roest door de bast van
een tak naar de stam betreft. Als een boom verschillende haarden heeft, die (toevallig
volgens Mulder) zijn doodgegaan, dus noch door nieuwe sporenvorming, noch door
verder groeien van het mycelium naar dc stam enig gevaar meer opleveren, kunnen
toch aan dezelfde boom nog wel „nieuwe" haarden worden gevonden (herhaalde aantasting).
Mulder geeft ook een antwoord op dc vraag of de buren van zieke exemplaren bijzonder gevaar lopen. Hij vindt hier wel een groepenvorming van jongere haarden om
de oudere krachtig fructificerende heen.
Het materiaal werd ook gebruikt, om na te gaan of verschillende boomklassen naar
lengte en diameter meer of minder blijken te worden aangetast. Onmiskenbaar zijn de
langere en dikkere bomen, dus diei met de grootste groeikracht, heviger aangetast.
Miilder past dit resultaat in zijn gedachte, dat met de leeftijd (analoog met langere en
dikkere bomen) de vatbaarheid toeneemt.
De auteur komt tenslotte tot een geschematiseerde grafische voorstelling van de toenemende vatbaarheid bij de geleidelijke ontwikkeling der bomen.
Op blz. 30 eindigt hij mét te constateren, dat wij te doen hebben met een moeilijk te
ontwarren complex van factoren: dc rassen van groveden verschillen in hun vatbaarheid. Opstanden uit verschillende rassen zullen dus ook in hun resultaat uiteenlopen,
mits alle andere factoren maar gelijk* zijn. Bij een mengsél van rassen zal dus ook dc
enkele opstand grote verschillen doen verwachten. De aanleg voor vatbaarheid zal
wel, behalve door de leeftijd — volgens hem neemt met de leeftijd de vatbaarheid toe —
door uitwendige omstandigheden worden beïnvloed. De groeiplaats levert verschillende
voorwaarden voor de infectie. Mogelijk is ook de behandeling en het lot van de enkele
opstand, niet zonder invloed op wat van de verschillen in aanleg terecht komt.
Een conclusie, waartoe de auteur tenslotte komt, is, dat hij meent te moeten waarschuwen voor verwachtingen, dat een selectie op resistentie tegen Peridermium pini
kansen zou bieden. Daartegenover ziet hij het probleem van deze, zoals hij schrijft,
voor grovedennenbedrijven (44% van het beboste oppervlak in Duitsland) belangrijkste
ziekte, als een, opstand voor opstand op te lossen, dunnings- en oogstprobleem. Directe
bestrijding, ook de vermindering van infectiekansen door uitkappen van zieke bomen
(de best groeiende!) acht hij onuitvoerbaar en zelfs overbodig. Het belangrijkste uitgangspunt voor een zo goed mogelijke behandeling is voor elke beheerder de kennis
van de ziekte, om de graad van aantasting van een opstand te kunnen beoordelen.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat wij Miilder zeer dankbaar moeten zijn voor deze
voor het eerst op zo'n schaal uitgevoerde en zo zorgvuldig geregistreerde waarnemingen. Hij houdt echter kennelijk geen rekening met de experimentele ervaringen (ook
de referent beschikt hierover), waaruit moet worden afgeleid, dat verse wonden nodig
zijn voor het overbrengen van Peridermium van groveden op groveden. De interpretatie van de gegevens, in het bijzonder cumulerende in de veronderstelde „veranderende
vatbaarheid", zal zeer waarschijnlijk moeten worden gewijzigd. Daarmede komen dan
ook de practische conclusies in een ander licht.
H. van Vloten.
453 : 174.7 Larix: 145.7 Taeniothrips laricivorus + 412 + 414
Die Schäden des Lärchenblasenfusses (Taeniothrips laricivorus Krat) und ihre Verbreitung. Dr Jean Pierre Vité. Schriftenreihe der Forstl. Fakultät der Universität Göttingen, Bd. 5, 1953, (65 blz.); J. D. Sauerländer's Verlag, Frankfurt am Main. DM 8,40.
Een zeer interessante, rijk en uitstekend geïllustreerde behandeling van deze plaag
en haar veroorzaker, die In Nederland (nog) niet werd gevonden, misschien in verband
met het feit, dat hier overwegend Japanse lariks wordt geplant. De plaag was sedert
1926 in Tsjechoslowakije bekend en bestudeerd, komt ook in Oostenrijk voor, zonder
blijkbaar veel schade te doen, wellicht door het voorkomen van de lariks op grotere
hoogte boven de zeespiegel. Zij werd in Zwitserland in 1941 beschreven (sedert 1938
aanwezig) en Is pas 1951/1952 in Westduitsland bekend geworden. Potentieel strekt
zich haar verbreidingsgebied ook uit tot Noord-ItaUë, Frankrijk, Groot-Brittanië, ZuidScandinavië en Oost-Europa; zij is dus ook in België'Luxemburg en Nederland te verwachten. "
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De zuigschade, remming van de Iengtegroei en deformaties, die samenhangen met het
afsterven van de topscheuten van de lariks, wordt bevorderd door snelle groei van de
boom en warme doch tevens vochtige weersgesteldheid. Op groeiplaatsen van hoge
boniteit, beneden 500 m boven zee en voor de wind beschut, kan bet verlies aan lengtegroei 20—30% bedragen, waardoor in gemengde opstanden de situatie voor de lariks
kritiek kan worden met het gevaar overgroeid te worden. Hoewel ook aan de naalden
wordt gezogen en deze typische krommingen vertonen, is er geen verlies aan diktebijgroei. Door regeneratie uit zijknoppen krijgt de kroon ook een typisch struikachtig
voorkomen. Taeniothrips laricivorus kan op de lariks onder gunstige omstandigheden
2 generaties per seizoen vormen. Nieuw is onder meer de ontdekking van Vitê, dat de
bevruchte ? ? in September naar sparren verhuizen, waar zij de eindloten en voora!
de eindknoppen gebruiken voor een beschutte overwintering als imagines. Op de spar
worden nog typische dwarsscheuren en ook ,,gal"-achtige deformaties teweeggebracht
Het overwinteren op spar leidt tot belangrijke conclusies van houtteeltkundige aard. De
hevigste gradaties worden aangetroffen bij menging met spar, terwijl lariks in zuivere
loofhout- en grovedennen-gebieden (dus zonder spar) volkomen vrij blijft. Sparren, in
voldoend aantal en op een niet te verre afstand, zijn nodig voor het ontstaan van gradaties.
Het zijn anderzijds juist de snel groeiende bomen op goede boniteit en in de leeftijdsklassen van 6—40 jaar, die hevig kunnen worden aangetast. In gevaarlijke zones zou
dus een doelbewuste remming van de Iengtegroei de schade door de deformaties kunnen voorkomen of verminderen.
Verschillende soorten van lariks kunnen worden aangetast. Gevaar loopt speciaal de
Europese lariks en wel alle geobserveerde herkomsten; alleen zijn er enkele Alpenherkomsten die niettegenstaande de aantasting een normaal model van kroon behouden.
Ook op de Japanse lariks komt Taeniothrips voor, maar deze biedt minder beschutting door de van de scheut afstaande naalden, die bij de Europese een scherpe hoek
tèn opzichte van de scheut vormen, zodat hier de zuigende larven en imagines tussen
naald en scheut een betere bescherming tegen uitdroging vinden. Bovendien lopen de
langloten van de Japanse lariks 14 dagen later uit. De hybriden tussen Japanse en
Europese lariks gedragen zich intermediair, maar herstellen zich gemakkelijker door de
sterkere groei in verband met heterosïs. Chemische "bestrijding is mogelijk gebleken, doch
blijkt door de mogelijkheid van juiste houtteeltkundige behandeling gelukkig overbodig.
H. van Vloten.
181 : 2
Houtteelt der gematigde luchtstreek. Dieel I De Houtsoorten. G. Houtzagers. Zwolle
(N.V. Uitg. mij W . E. J. Tjeenk Willink), 1954. 576 blz. 4 kleurenpagina's en talrijke
afbeeldingen in zwart-wit. Prijs f42.
Het is een verheugend verschijnsel te kunnen vermelden, dat de Nederlandse bosbouw een belangrijk boekwerk rijker is geworden. Niet alleen omdat het hier een
onderdeel betreft, waaraan grote behoefte bestaat, doch op zichzelf ook als verschijning
van een bosbouw-vakboek in eigen taal. Voor de oorlog toch zou men de uitgave van
een dergelijk boekwerk in het Nederlands voor onmogelijk moeten houden.
Zoals uit het Woord Vooraf blijkt, is dit boek bedoeld als een hand- en leerboek ten
behoeve van de bosbouw in Nederland, zodat de schrijver zich meende te moeten beperken tot de soorten die voor het Nederlandse bos en voor de beplantingen van belang kunnen worden geacht. Het hoeft ons hierbij niet te verwonderen, dat Houtzagers
als promovendus in de plantensystematiek bij de indeling van de stof een heldere en
logische opzet heeft gevolgd. Verschillende systematische overzichten verduidelijken de
tekst, welke uit 2 gedeelten bestaat: de naaldhoutsoorten en de loofhoutsoorten. Van
elk geslacht worden de voornaamste vertegenwoordigers behandeld aan de hand van
hun botanische kenmerken, het natuurlijke verbreidingsgebied, de ecologische eigenschappen en de bosbouwkundige aspecten. De betekenis van deze laatste loopt uiteraard vrij sterk uiteen, al naar gelang men te maken heeft met een houtsoort die zich
in ons land goed of een die zich minder goed thuis voelt. Bij de belangrijkste bosbomen
worden deze verschillende aspecten vrij uitvoerig behandeld, waarbij zelfs ook mededelingen omtrent de houtproductie, vormgetallen en het gebruik van het hout worden
aangetroffen. Bij de botanische kenmerken is vooral aandacht geschonken aan bloeiwijzen en vruchten, terwijl van vrijwel iedere soort een kaartje van het verbreidingsgebied is gegeven. Ook een opsomming van de belangrijkste natuurlijke vijanden is niet
vergeten en aan het eind van ieder hoofdstuk, dat telkens een geslacht behandelt, vindt
men een opgave van de belangrijkste literatuur, die hierover is verschenen. Op deze
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wijze Is een zeer rijk geïllustreerd overzichtelijk werk tot stand gekomen, dat zonder
twijfel door talrijke bosbouwers herhaaldelijk met succes zal kunnen worden geraadpleegd.
Het spreekt vanzelf, dat het bij een werk van een dergelijke omvang wel mogelijk is,
enige tekortkomingen vast te stellen, althans bepaalde, niet vervulde wensen, naar voren
te brengen. Sommige recensenten schijnen er een sport van te maken, vooral aan deze
punten onnodig veel aandacht te schenken. W a t dit vlot geschreven handboek betreft
kon men bijvoorbeeld over het taalgebruik van mening verschillen. Persoonlijk ben ik
geen voorstander van uitdrukkingen als: begeleidplanten, winterkaal, bodemverplegend
en vrij standsexemplaar, maar wanneer men de taal slechts bescHouwt als een middel
om eigen gedachten aan een ander kenbaar te maken, dan kan men niet zeggen, dat een
van deze uitdrukkingen tot wanbegrip zou kunnen leiden.
Onder de buitenlandse namen, die, voor zover bekend, telkens in Frans, Duits en
Engels worden weergegeven, vindt men een volledige opsomming van de talrijke Duitse
synoniemen voor de pijnboom. Het is daarom jammer, dat de fijnspar slechts met
„Fichte" wordt aangeduid en de — op zichzelf hoogst hinderlijke, verwarring stichtende — Zuid-Duitse en Zwitserse synoniemen „Rotfichte" en „Rottanne" niet worden
vermeld. De op bladzijde 181 genoemde schrijver Gehrhardt is geen Engelse onderzoeker, zoals men wellicht uit de tekst zou kunnen afleiden, doch een Duitser, die Engelse gegevens omtrent de houtproductie heeft „vertaald" in cijfers van het metrieke
stelsel. Het is jammer, dat wij deze gegevens hier voor de lariks en elders voor groveden en Robinia wel aantreffen, doch niet voor soorten als fijnspar en douglas, welke
toch ook gemakkelijk aan de buitenlandse literatuur kunnen worden ontleend.
Belangwekkend zijn de uiteenzettingen over het telen van eikenhakhout ten behoeve
van de looistofwinning en over de griendcultuur, al zou men ze hier niet verwachten.
De waarschijnlijk omtreeks 1000 afbeeldingen zijn merendeels goed geslaagd. Zonder
enige uitzondering kan de loftrompet worden gestoken voor de tekeningen, die werkelijk
voortreffelijk zijn. Dit laatste geldt vermoedelijk ook voor de oorspronkelijke kleurenfoto's, doch helaas heeft de drukker ze kennelijk niet alle met de meeste zorg gereproduceerd. Vermoedelijk heeft ook een aantal foto's door het clicheren wat geleden, doch
het merendeel is nog voldoende instructief.
Als men in aanmerking neemt, hoe de prijzen van boeken, vooral indien ze in kleinere
oplagen verschijnen* zijn gestegen, dan moet men tot de slotsom komen, dat dit boekwerk zeker niet duur kan worden genoemd. Met heel veel belangstelling zullen wij dan
ook de komst van het tweede deel over Het Bos tegemoet zien.
]. van Soest.
182: 2 (492)
W . Feekes en D. Bakker. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordopstpolder. „Van Zee tot Land", rapporten en mededelingen inzake de droogmaking,
ontginning en sociaal-economische opbouw der IJsselmeerpolders, nr 6. Zwolle 1954.
Met Engelse samenvatting. 92 bis., 6 vegetatickaarten, 13 foto's.
Daar deze studie nauwelijks enige aanrakingspunten met de bosbouw heeft, moet
met een korte bespreking worden volstaan. De auteurs hebben van 1941 af de ontwikkeling van de begroeiing in de N.O. polder gevolgd en sluiten hun beschrijving
daarvan af in 1946, daar het gebied toen tengevolge van de snel voortschrijdende
cultivering te „kunstmatig" werd. Zij hebben hun taak ruim opgevat en geven meer
dan de titel belooft: bestudering van de verspreidings-oecologie, de vestiging, ontkieming en voortplanting, de levensvormen en zoutklassen van de flora ligt ten grondslag
aan het vegetatie-onderzoek, dat hierdoor aanzienlijk aan waarde heeft gewonnen. Van
belang is, dat ook de flora van het omringende land in de beschouwing is betrokken.
De sobere, maar duidelijke beschrijving van de successie wordt gedocumenteerd door
de 6 vegetatiekaarten van het gebied uit de achtereenvolgende jaren. Ook mossen,
fungi en wieren zijn, zij het onvolledig, in het onderzoek betrokken. Duidelijk blijken
uit de studie zowel de grote natuurwetenschappelijke betekenis van het onderzochte
object als de beperkingen, die het stelde.
Enkele opmerkingen : De tekst, hoewel goed geschreven, is wat onsamenhangend
en vervalt nog al eens in herhalingen. Dit is wellicht mede toe te schrijven aan het
feit, dat wij hier slechts te maken hebben met een samenvatting van een uitgebreid,
ongepubliceerd rapport. Het is te betreuren, dat niet meer gegevens gepubliceerd konden worden (b.v. vegetatie-tabellen en nadere informatie inzake de kiemingsproeven),
Ref. ziet geen aanleiding om de fragmentaire wilgenbosjes van de N.O. Polder tot het
Saliceto-Populetum te rekenen. De verouderde aanduiding „verspreidingsbiologie" ware
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beter vervangen door „vcrspreidingsoecologie". Raadpleging (en vermelding) van
R. Tiixen's studie .,Die nitrophilen Unkrautgesellschaften der eurosibirlschen Region
Europas" (1952) zou vrucht gedragen hebben. Voorts is niet duidelijk (pag. 11),
waarom concurrentie bij sluiting van de vegetatie belemmerd zou worden (inplaats
van het omgekeerde).
Al met al een zeer waardevolle studie met een overvloed van interessante gegevens.
De zeldzame kans, die deze droogvallende gronden over het successie-onderzoek boden,
is goed uitaebuït.
V , Westhoff.
907.12 : 907.2 (492)
j,Heeft onze heide nog toekomst ?" Uitgave van De Studiekring voor de Veluwe,
Arnhem 1953, 55 blz. ingen. Prijs f 1.60.
De heide op de Veluwe vertoont tekenen van achteruitgang door tal van oorzaken.
Vooral bunl- en vliegdennen breiden zich uit ten koste van de oorspronkelijke heidevegetatie. De Studiekring voor de Veluwe heeft zich daarom tot taak gesteld om in
nauwe samenwerking en met steun van verschillende officiële instanties, verenigingen
en particulieren, methoden te zoeken waardoor „regeneratie" van de heide mogelijk
wordt. Het thans verschenen rapport heeft betrekking op de eerste fase van dit
onderzoek en is samengesteld door verschillende medewerkers.
In een bijdrage tot de geschiedenis der heidevelden op de Veluwe behandelt Mevrouw
Hacke-Oudemans het ontstaan, het gebruik, beheer en de economische betekenis van
de heide door de eeuwen heen. Door Drs P. Stoutjesdijk wordt aan de hand van een
vegetatie-onderzoek de ecologie van de heide bestudeerd. Hierbij wordt vooral aandacht
besteed aan de invloed van behandeling en branden én aan de mogelijkheid tot verjonging. Aan het slot van dit opstel worden de belangrijkste heidevelden van de Veluwe
beschreven. Tenslotte geeft Dr M. F. Mörzer-Bruyns enige richtlijnen voor het beheer
van heideterreinen.
De werkzaamheden waarvan dit rapport een begin is, zijn ten zeerste te waarderen.
De heide neemt een belangrijke plaats in op de Veluwe ; vroeger voor plaggenwinning
en schapenweide, thans voor de recreatie. Behoud van de heide in haar oorspronkelijke
luister is in die gebieden waar de recreatie een belangrijke rol speelt, daarom gewenst.
Men zal zich er echter voor moeten hoeden niet te grote oppervlakten heide te willen
handhaven. Recreatie is niet de enige bron van inkomsten van de Veluwe, doch ook
het bos heeft als houtproducent een grote economische betekenis. Daarom alleen behoud en herstel van de heide waar die voor de recreatie van belang is en ontginning
en bebossing van de overige heidevelden voor de zo noodzakelijke verhoging van
onze houtproductie.
Er valt slechts één opmerking tegen dit rapport, dat zo buitengewoon goed verzorgd
is, te maken, en wel dit, dat men spreekt van „regeneratie" van de heide, wanneer
men „herstel" van de heide bedoelt. Bodemkundig gezien echter is juist achteruitgang
van de heide ten koste van de vliegdennen en andere bosplanten een regeneratie van
de groeiplaats en betekent terugkeer van de heide degeneratie. Omtrent de begrippen
degradatie, degeneratie en regeneratie bestaan al zo veel misverstanden, dat alle verdere
verwarring moet worden voorkomen.
Iedere bosbouwer en natuurbeschermer wordt dit interessante werk van harte aanbevolen.
C. P. V A N GOOR.

