Referaten
Tharandter Forstliches
Band 84. Heft 12.

Jahrbuch.

Eine methode bestandsgeschichtlicher Forschung, durchgeführt auf dem
sächsischen Staatsforstrevier Wecmsdorf. Dr. Ing. F r . L o e t s c h .
D e nauwkeurige beschrijvingen omtrent een opstand en omtrent, de
genomen kuituur- en verplegingsmaatregelen kunnen zeer veel doen leeren
omtrent de beste methode van boschbehandeling. Men zal er door •weerhouden! kunnen worden vroeger reeds begane fouten nog eens te maken. Het
zal vooral van de wijze van rangschikken van de geschiedkundige gegevens afhangen hoe deze verwerkt kunnen worden om een behoorlijk
overzicht te verkrijgen* In Saksen is men in de gelukkige omstandigheid
dat veel materiaal over de laatste 100 jaren aanwezig is.
Die Chemische Natur des Lignins. Prof. Dr. W . G ï e r i s c h.
Een beschrijving wordt gegeven van de samenstelling, het voorkomen,
bepalen en het isoleeren van lignlne. Thans wordt bij de chemische houtverwerking deze blijkbaar waardevolle stof nog niet gewonnen. Men beproeft thans methoden om linine te winnen. Het zou o.a. gebruikt kunnen
worden als bedrijfsstof voor motoren en als grondstof voor de fabricatie
van kunstharsen1. Men zal echter nog methoden moeten vinden om ook
deze stof geheel te kunnen uitnutten.
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La réserve de la forêt d'Aletsch.
V a n een eigenlijk bosch kan men niet spreken. Het zijn verspreid
staande boomgroepen van Pinus cembra, lork en spar die zïch op de
oude zljmoraine van den beroemden Aletschgletcher genesteld hebben en
door de bevolking in de houtarmë Hoog-Alpen sterk geplunderd zijn.
Vooral Pinus cembra, die voortreffelijk hout levert, heeft het moeten
ontgelden, maar toch staan er oude, misvormde reuzen die den natuurvriend verstomd doen staan.
Het „bosch" is gemeente eigendom en de Vereeniging voor Natuurbescherming te Bazel Is er in geslaagd er een natuurreservaat van te
maken, zoodat de resten voor de toekomst behouden blijven. Het geheel
is 300 ha groot waarvan 80 ha bezet met bosch.
De bijgevoegde foto's laten zien hoe indrukwekkend deze laatste
verblijfplaats der oude cembra's Is.
E(ude morphologique,
anatomique et systématique du genre Picca,
par M . L a c a s s a g n e . 290 bladzijden met 27 afbeeldingen en 45 platen.
Aan de universiteit te Toulouse is een Laboratoire forestier, dat herhaaldelijk studies over houtgewassen heeft uitgegeven. In de onderhavige
studie behandelt de schrijver 45 soorten van sparren.
Reeds eerder verscheen „Révision du genre Abies" (1929). In bewerking zijn : „Les pins silvestris pyrénéens" en „Les Gymnospermes".
de K.
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Mei 1934.

Les nouvelles cartes de la Suisse par Gr i v a r.
D e eerste kaart van Zwitserland in zijn geheel en op dezelfde schaal
is van 1832 (Carte Dufour, schaal 1 : 100.000), grafisch een prachtwerk,
maar overigens niet nauwkeurig genoeg om aan de eischen des tljds le
beantwoorden. I n 1863 gaf de Zwitsersche Alpenclub in overleg met de
typografische inrichting een kaart uit op een schaal van 1 :50.000. In
1891 werden nieuwe plannen voor een kaart, op dezelfde schaal ontworpen ; vooral aan de hoogtekrommen zou volle aandacht worden
gewijd. Deze werden niet uitgevoerd, maar in 1913 diende de geologische
afdeeling van de Zwitsersche vereeniging voor natuurwetenschappen bij
de Regeering een plan in voor het uitgeven van een kaart van de Alpen,
schaal 1 :25.000. Het plan werd gesteund door de Regeeringen der cantons in de Alpen, de Alpenclub, tal van wetenschappelijke vereenigingen
en de Zwitsersche boschbouwvereeniging.
D e wereldoorlog schoof alle plannen op de lange baan.
Prof. I m h o f van de Polytechnische school nam de kwestie in 1927
weer ter hand, gesteund door tal van belanghebbende vereenigingen. De
nieuwe stereophotogrammetrische methoden veroorloven thans eene opname
van het hooggebergte, die aan de hoogste eischen voldoet.' De schaal waarop de kaart zal worden gemaakt vormt een voornaam punt van overweging. Men wijfeit tusschen 1 :25.000 en 1 : 100.000 terwijl ook 1 :
33.333V3 (de zoog 3 cm.) en 1 :50.000 wordt overwogen. De 3 c.m. schaal
wordt vooral door de Alpenclub verlangd. Wetenschappelijke en technische vereenigingen voelen meer voor 1 :25.000, evenals de boschbouwvereeniging. Daar het legerbestuur in deze kwestie groot gewicht in de
schaal legt werd October een vergadering van belanghebbenden belegd
te Bern onder voorzitterschap van den Kolonel
Wille.
In deze vergadering is vooral op een kaart 1 :50.000 aangedrongen,
met hoogtekrommen in bruine lijnen aan te geven ; ook de bosschen
zouden er in groen op worden gezet. Daarnaast zou nog een kaart
1 :25.000 worden ontworpen, met hoogtekrommen van 20 tot 20 m.
O o k op deze kaart zouden de bosschen worden aangegeven. E r zal geen
verschil tusschen de bedrijfsvormen worden gemaakt.
Dégâts d'êcorçage au hêtre par le lièvre blanc par B e c k e r.
Langen tijd heeft men gemeend dat het ontschorsen der beuken in het
kanton Glaris door gemsen werd veroorzaakt. N u blijkt het het werk van
den Alphenhaas (Lepus variabilis) te zijn, die zich als regel boven de
woudgrens ophoudt en 's nachts op voedsel uitgaat. Wanneer de sneeuw
dik ligt, kunnen beschadigingen' tot 1,70 m hoogte voorkomen.
Men heeft de daders niet willen wegschieten. Tegen den winter, wanneer de vreterij begint, worden beukéhheesters omgehakt en neergelegd,
waaraan de dieren dan knagen kunnen.
Een nieuw Italiaansch werk kondigt Badoux aan : De iepenziekte en de
invoer in Italië van den Chineeschen iep, door A . A m a l o n i ,
Ulmus campestris is in Italië een veelvoorkomende houtsoort. In Romagna en Emilia levert hij de staken voor de wijngaarden. Sedert 4 jaren
is hij sterk aangetast door Graphium ulmi.
D e heer A m a l o n i , zaadhandelaar en boomkweeker is er, na vergeefsche pogingen ter bestrijding, toe overgegaan Ulmus pumlla uit China
in te voeren, een en ander in overleg met eenige grootgrondbezitters en
het boschbouwproefstation te Florence.
de K .
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Lärche in der Obcrföstcrci Rendsburg

Anbauversuche mit japanischer
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D e eerste proef betreft een vlakte, waarop vroeger dennenbosch stond,
dan verbrandde, waarna een braak van 17 jaar volgde ; de gevormde heide
vegetatie werd geploegd en ondiep met een grubber bewerkt en daarna
beplant met Japanschen larix en met larix afkomstig van de Kurilleneil&nden, waarbij bleek, dat de lentcgroei van de laatste aanmerkelijk
beter was. Het bodemprofiel vertoont eerst een laag zand door humusdeelen zwart gekleurd, daarop volgend een laag geel zand en vervolgens
op vele plaatsen een bank. De wortels, die vlakstrijkend zijn, houden; zich
begrijpelijkerwijs nagenoeg uitsluitend in de humeuze zandlaag op. D e
bank wordt steeds gemeden.
D e tweede proef betreft verschillende vlaktes, alle met heide begroeid,
wejke bewerkt werden met boschploeg en grubber. Ter vergelijking bleven
enkele strooken liggen, welke alleen met den boschploeg waren bewerkt
* (geschild). Hier blijkt, dat op de gegrubberde strooken de larix zeer veel
beter staat, dank zij het feit, dat de wortels zooveel meer gelegenheid
hadden zich goed te ontwikkelen in een grond, waarin humus, loodzand
erj minerale grond door elkaar werden gewerkt en de bank doorbroken.
Vervolgens behandelt schrijver een vergelijkende proef met beplanting
van larix op heidegrond, bewerkt met boschploeg en grubber en op oud
bouwland, dat eveneens met heide was begroeid en op dezelfde wijze werd
bewerkt. Hierbij bleek, dat de larix op het oude bouwland een oneindig
veel beter wortelgestel had en een zeer veel grooteren lentegroei. In het
eerste geval was de maximale lengte in 5 jaren tijd 1.40 m en in het
tweede geval 3.30 m.
Schrijver komt tot de slotsom, dat de larix op gronden, die vol bewerkt worden, den grootsten lentegroei geeft en dat bodembedekking bij
deze werkwijze eerder bereikt wordt, dan bij andere bewerkingen en verder,
dat het wortelsysteem in zijn ontwikkeling sterk beïnvloed wordt door
bodemtoestand en bodembewerking.
Men zij voorzichtig met generaliseeren; immers zijn ook resultaten bereikt met Larix lept. bij heldebebossching en oppervlakkige bodembewerking. Vergeten dient niet te worden, dat schrijver werkte op heide met
loodzand en bank, waar oppervlakkige bewerking zeker niet op haar plaats
zou zijn. Dat de resultaten op oud bouwland, speciaal, waar lupinenbouw
vooraf ging, zoo goed waren, behoeft niet te verwonderen. Maar de
wortelontwikkeling hier dient niet te worden vergeleken met die op bewerkten heidegrond en dus evenmin de lengtegroei, want op het oude
bouwland zijn immers de omstandigheden wat betreft humusgehalte, lucht
en watercapaciteit, bacterieleven enz. zeer veel gunstiger.
Dr. F. S c h w e r d t f e g e r r Uber den Einflusz der Entnadlurig durch
Forlculenfrasz au/ den Feuchtichkeitsgehaït des Kiefernstammes.
Het was opvallend na de sterke vreterij van gestreepte dennenrups in
N . Duitschland in 1922/'24, dat goedgroeiende opstanden op vochtig en en
frisschen bodem zich minder goed herstelden, dan opstanden van geringere boniteit op droge standplaatsen.
Tengevolge van de onderbreking in de assimilatie en de waterbeweging
heeft een algeheele vermindering der levensfunctis plaats, alle weefsels en
cellen^ werken minder, de stofwisseling vermindert. Ging deze vroeger
snel, dan zal bij plotseling en stilstand groote schade aan het individu worden berokkend; was daarentegen vroeger de groei van den boom en dus
ook de stofwisseling langzaam, dan is de overgang en daarmee ook de
schade minder groot. Hierin ziet schrijver de hoofdoorzaak, waardoor
dennen op droge gronden zich beter hebben hersteld, dan die op gunstigere
standplaatsen.
In een 45-jarig dennenbosch, dat door de gestreepte dennenrups was
kaalgevreten, werden ook ertkele boomen aangetroffen in de nabijheid van
mierenhoopen;* gelijk bekend beklimmen de mieren de dennen en dooden
de rupsen. Deze laatste boomen waren dus niet door rupsen aangetast. N u
werden uit beide soorten, benaalde en kaalgevreten boomen, secties van
2 m gezaagd, daaruit weder stamschijven en uit de schijven; sectoren ; deze
laatste werden dan gescheiden naar kern-, spint- en bastgedeelte. Bepaald
werd van deze gedeelten het gewicht in het bosch en het absolute droog-
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gewicht, hieruit berekend het absolute vochtgehalte en daaruit weer het
vochtprocent.
N u blijkt, dat het vochtgehalte bij den benaalden boom het geringste is
boven, midden in de kroon, naar het midden van de spil sterk toeneemt en
van daar tot aan den voet geleidelijk vermindert. Een geheel gelijk beeld
vertoont zich bij den kaalgevreten boom, echter met dien verstande, dat
het vochtgehalte daar over de geheele liniej hooger is en wel ongeveer 25%.
Het vochtgehalte in het spint geeft juist het omgekeerde beeld; het is
het geringste aan den voet en neemt naar boven toe. O o k hier is het
vochtgehalte van den kalen boom grooter dan van den benaalden en wel
ongeveer 11%.
Het verschil in vochtgehalte van de spintlaag van benaalde en kale
boomen is in de kroon het grootst, neemt tot in het midden van de spil
voortdurend af. V a n het midden tot bijna boven den grond blijft het gering om dan juist boven den grond grooter te worden.
Het grootere vochtgehalte van het spint In den kaalgevreten boom
wordt zoo verklaard, dat bij het begin der vreterij de opperhuid der bladorganen wordt vernield, de verdamping daardoor grooter wordt, wat Weer
een grootere aanvoer van water met zich medebrengt (meer vaten in
gebruik gesteld voor aanvoer van water). Bij het verder voortschrijden
van de vreterij wordt de verdamping weer kleiner naarmate de bladorganen
meer verdwijnen en is een grootere hoeveelheid vocht in het spint aanwezig, die daar blijft. W a a r o m het vochtgehalte van het spint dicht onder
de kroon en bij de wortelaanzetting bijzonder hoog is, wordt aldus verklaard : Uit den sapstroom worden de assimilaten door het cambium opgenomen tot vorming van den nieuwe jaarring ; de sapstroom wordt a.h.w.
door het groeiende cambium uitgefiltreerd.''Nu is de jaarring het dikst
onmiddellijk onder de kroon en bij de wortelaanzetting en aangezien de
in den sapstroom aanwezige bouwstoffen daarheen gaan waar de sterkste
groei plaatsvindt, gaat de grootste hoeveelheid stof naar beide bovengenoemde plaatsen. Het uitgefiltreerde water gaat over in het spint, dat
daarom juist op die plaatsen het grootste vochtgehalte heeft.
B.

Der
-

Deutsche

Forstwirt.

Jaargang 1934. N o . 26/27.

S c h e l l i n g e r : ,J?taget die Kiefern, wie sie wachsert".
Volgens Schr. wordt geen aandacht geschonken aan een diep wortelstelsel bij den pijn, waardoor grond en opstand achteruit gaan. Aan een
verkeerde kultuuraanleg en opstandverpleging moet geweten worden, dat
de vlakwortelende pljnboomen de overhand nemen ten koste van de diepwortelaars.
Bij den strooksgewijzen kultuuraanleg, waarbij de ruwe humus op
strooken wordt gelegd en grondbewerking toepassing vindt worden de
minerale bestanddeelen uit den bovengrond gewasschen. De jonge pijnboompjes vormen nu zijwortels in de humusstrooken teri koste van een
behoorlijken penwortel. In de eerste jaren groeien de kuituren bij voldoende vochtigheid goed, tengevolge van het hooge stikstofgehalte in de
humusstrooken. N a enkele jaren wanneer heidegroei zich vertoont en de
humusstrooken uitdrogen begint de kuituur, tengevolge van verminderde
voedingsstoffen en vocht, te kwijnen en worden de boompjes vatbaar voor
het schot en aantasting door wortelzwammen. Wanneer langzamerhand
de opstand zich sluit herstelt zich de humusvormen weer en treedt een
diepere wortelvorming op, de opstand groeit krachtig door tot de stakenleeftijd. O p ouderen leeftijd gaat door onvoldoende grondbescherming de
humusvorming weer achteruit en vormen de boomen weer meer strijkwortels ten koste van de penwortels.
. D e overheerschende stammen zijn bijna steeds vlakwortelaars. Deze

210
stammen vertoonen spreigröei waardoor de meer waardevolle diepwortelaars met zwakkere takvorming worden onderdrukt.
Als bedrijfsmaatregelen, om een diepe beworteling te bevorderen, wenscht
Schr. te zien toegepast:
1°. Een) diepe beplanting of bezaaiing bij den aanleg, de pijn dient in
sluiting op te groeien om de boomen tot diep wortelen te dwingen.
2°. Voorloopers en slechte stamvormen met spreigröei, die vlakwortelaars
zijn, moeten zoo spoedig mogelijk worden verwijderd.
3°. D e physische toestand van den grond en een goede humusvorming
dienen te worden bevorderd, hiervoor moet:
•,
a. het rijshout blijven liggen voor verrijking van den grond met minerale
bestanddeelen en verbetering van den humustoestand.
b. de stronken dienen in den grond te blijven voor verbetering van den
physischen toestand.
4°. de dunningen moeten zwak en herhaaldelijk geschieden.
E r bestaat volgens schr. een wisselwerking tusschen den groei van de
wortels en de breedte der kroon. D e belangrijkste boomen in den opstand
zijn die met smalle kronen, fijne takken en talrijke stammen.
I n het algemeen is men nog te geneigd dergelijke boomen bij de dunningen te verwijderen ten bate van de voorheerschende, met het gevolg dat
de opstand op boomleeftijd bestaat uit exemplaren met grove takken en
breede kronen met een vlak wortelsysteem, die een groote groeiplaats
innemen.
d. W .
S i l v a no. 7.
Februari 1934.
Warum werden die Kiefernwatder und ihte Teile in ungleichen Masze
von Raupen heimgcsucht 1 von K. F r i e d e r i c h s .
D e uitgestrekte eentonige gelijkvormige „pijnboomplantages" van
Mecklenburg werden tijdens de Panoliskalamiteit van 1932 niettemin in
zeer ongelijke mate aangetast. Waarschijnlijk berust dit op klimaatsverschillen (temperatuur) in de opstanden. O o k het den boschbouwer welbekend verschijnsel, dat menging van houtsoorten een gunstigen invloed
oefent inzake rupsenkalamiteiten! (tot nu toe op het credit dér parasieten
geschreven) berust vermoedelijk veel meer, althans meer rechtstreeks,
op klimaatverschillen tusschen gemengde en ongemengde opstanden.
N o . 11.

.

16 Maart 1934.
Das Wild im Wirtschaftswalde, von F. J a r i s c h.
Een warm pleidooi vóór het wild óm het wild, ongeacht de geneugten
der jacht, dewelke trouwens menig beheerder meer arbeid dan ontspanning
verschaft. Het wild beschouwe men als nationaal eigendom, hetwelk onverbrekelijk verbonden is aan het bosch en dientengevolge ook in het groote
gezin van den boschbouwer dient te worden opgenomen. Door tal van kleinigheden kan men het wild bij het zoeken naar voedsel helpen, leiden en
dus ook afleiden, zoodoende de wildschade in de hand houdend. Buitensporige wildschade vindt altijd zijn oorzaak in onoordeelkundige boschbehandeling. Niet het wild draagt de schuld van de schade, maar de boschbeheerder, die bij zijn maatregelen niet aan het wild dacht.
A . A . B.
Bulletin

de

la

Société

Centrale

Forestière

de
Belgique.
Februari-Maart.
Het Februari-nummer be^at in de eerste plaats een artikel gewijd aan
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het overlijden van koning Albert I, terwijl in het Maart-nummer de nieuwe
koning Leopold I I I wordt gehuldigd.
G . D e l e v o y geeft een nomenclatuurlijst voor de diverse naaldhoutsoorten, die echter niet voldoende rekening houdt met en melding maakt van
wat hierover door anderen reeds is onderzocht, doch nog wacht op internationale vaststelling, (de synoniem namen in de Nederlandsche Nomenclatuurlijst), terwijl ook in de hoofd- en kleine letters der soortnamen
nog al wat onjuistheden voorkomen.
Z . wijst aan de hand van 2 foto's (het eene van een gesloten fijnsparrenbosch van 90 jaar 800 m 3 per h a ; het andere van een dergelijk aangrenzend bosch, dat in te hollen stand is opgegroeid), op de noodzakelijkheid
öm de naaldhoutbosschen gesloten te houden. Dit in de eerste plaats door
dicht te planten en in de jeugd de strijd om het bestaan door de planten
zelf te laten uitvechten. (Pinus tot 18 a 25 jaar Picea tot 32 a 40 jaar).
Daarna ook niet te vaak dunnen (Pinus alle 4 a 5 jaar. Picea alle 6 & 9
9 jaar). O o k bij de dunning niet te licht stellen.
r
Uit een statistiek, gepubliceerd door het „Institut international d'Agriculture", waarin de beboschte oppervlakte van ieder land in Europa wordt
opgegeven, alsmede het percentage bosch voor ieder land afzonderlijk,
blijkt dat Europa (zonder Aziatisch Rusland) in totaal circa 375^2 millioen ha bosch heeft en Aziatisch Rusland 7 0 9 m i l l i o e n ha. Rusland
heeft alleen (Europeesch en Aziatisch te zamen) . 949 millioen ha, terwijl
alle andere Europeesche landen te zamen slechts 136 millioen ha bezitten.
G. H,

Revue

des

Eaux

et

Forêts.

Maart—April.
G é n e a u geeft het gewone jaarlijksche overzicht van de boutprijzen
over 1933. Over het algemeen kan men zeggen, dat in Frankrijk de daling
der houtprijzen dit jaar tot staan is gekomen. Dit is voornamelijk toe te
schrijven aan de verhoogde invoerrechten en aan de contingenteering van
den invoer, voor een klein gedeelte ook aan een lichte opleving in zaken.
Overzichtelijk en tabellarisch wordt aangegeven:
1. de in de verschillende departementen verkochte hoeveelheden van
elke houtsoort (over het algemeen iets meer dan in het vorige j a a r ; rijksen gemeentebosschen totaal 2.300.000 m 3 ) .
2. de gemiddelde prijs van het hout op stam en dat in volgende tabellen vergeleken met de prijzen van het vorige jaar [Eikenhout was 3.2%
duurder d.w.z. als totaal gemiddelde. E r zijn n.1. districten, waar de
stijging veel grooter was, (vooral in het oosten des lands), terwijl in
andere deelen de prijs dezelfden is gebleven of zelfs gedaald. Beuk steeg
over de geheele linie in prijs, gemiddeld 31%, Abies 24%, Picea 26%,
Pinus 3 0 % . Pinus maritima ging wat in prijs achteruit. Eveneens Pinus
corsicana.J
D e gemiddelde prijs op stam was voor Pinus silvestris in 1913 10 francs
50 ( ± f 5 . — ) , in 1932 40 francs ( f 4 . — ) , 1933 51 francs (f 5.10).
H u f f e l geeft onder het bekende hoofd JtLe mouvement foresticr è
1'êtranger" de vermeldenswaardigheden op boschbouwgebled in Duitschland, Finland, Italië, Roemenië en Zwitserland, waaraan in het kort het
volgende valt te ontleenen:
Duitse Mand. D e nieuwe druk van Gayers Forstbenutzung (12e druk).
D e in October 1933 voor het eerst verschenen „Revue forestière universelle", (uitgave N e u m a n Berlijn), waarvan M . H e s k e te Tharandt de
redacteur is.
De slechte toestand van den houthandel in Duitschland. Het streven naar
socialisatie ook in den boschbouw. Indien de financiën zulks toelieten, zou
men alle particuliere bosschen van meer dan 100 ha willen onteigenen.
Finland.
Hier wordt no. 38 van de Acta forestalia fennica besproken
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en no. 22—26 van Sylva fennica. D e bcbossching wordt in Finland, vooral
na dc wetten van 1929 krachtig ter hand genomen.
Bebossching geschiedt bijna uitsluitend door zaaien (in de Staatsbosschen 98.5%). In de Staatsbosschen is ongeveer de helft Pinus silvestris
en 34 fijnspar.
Itdffë. In 1910 had Italië slechts 70.000 ha Staatsbosch, thans circa
240.000 ha, waarvan 155.800 productief zijn beboscht. De bebossching
wordt hier onder de krachtige leiding van Mussolini energiek aangepakt.
D e Code forestier van 1923, die alle vroegere bepalingen en wetten op
boschbouwgebled heeft te niet gedaan, is geheel van den fascistischen geest
doordrongen.
Roemenië.
Heeft 16 Mei 1933 een boschbouwproef-station gekregen
onder leiding van professor D r a c e a.
In de laatste 10 jaren is de beboschte oppervlakte in Roemenië met
115.000 ha vermindérd. Veel bosch is n.1. door dc boeren ontgonnen tot
cultuurland.
Roemenië is nog een hout-uitvoerend land ( U % van de totale waarde
van den uitvoer is hout; 750,000 ton, waarvan meer dan 2/a brandhout,
dat voornamelijk naar Hongarije gaat).
Zwitserland. D e oppervlakte der Staatsbosschen is 7H.000 ha, waarvan
632.543 ha is beboscht. 9 3 % hiervan is opgaand bosch, de oppervlakte
hakhout gaat sterk achteruit. De jaarlijksche opbrengst is 5 m 3 per ha.
Zwitserland moet nog hout invoeren.
De invoer overtreft den uitvoer met ± 900.000 m 3 per jaar (45 %
hiervan uit Duitschland, 2 5 % uit Oostenrijk, 10% uit Frankrijk).
I n het April nummer geeft P i e r r e B u f f a u l t nog een afzonderlijk
artikel over de opleving van den boschbouw in Italië. Hij wijst hierin
vooral op den grooten invloed, die Dr. A r n a l d o M u s s o l i n i , de
broeder van den D u c e , daarop gehad heeft. A , M u s s o l i n i is in 1932
gestorven. Zijn werk wordt thans voortgezet door zijn opvolger M . A .
S t a r a c e.
' In Italië is men er vooral op uit door woord en geschrift, door reclame,
door boomplantdagen en het organlseeren van andere feesten de belangstelling voor het bosch in breede lagen van de bevolking op te wekken
en aan te wakkeren.
Z o o zijn er in het schooljaar 1929—1930 in Italië op 5000 verschillende
plaatsen „fêtes des arbres" gehouden, waarbij 65 zilveren medailles zijn
uitgereikt, 232 bronzen medailles en 2367 diploma's van verdienste. In
1930—1931 werden 6000 van dergelijke dagen gehouden. Bij de boomplantdagen wordt vooral de Italiaansche populier geplant, in zekeren
zin de nationale boom van Italië.
D e totale beboschte oppervlakte in Italië is thans 5545.000 ha, waarvan
3.500.000 ha in het gebergte, 1.740.000 ha op de heuvels en 305.000 ha
in de vlakte. 5 0 % der bosschen bevinden zich in N . Italië. 3 0 % in het
midden en 2 0 % in het zuiden en op de eilanden. De beboschte oppervlakte in Italië bedraagt 18%. V a n bovengenoemde ruim
mllliocn
hectaren is echter het overgroote deel slecht hakhout en slechts een klein
gedeelte opgaand bosch.
G. H .

Schweizerische

Zeitschrift
M a i 1934.
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Forstwesen.

—*

Ein nationaler Plan für die amerikanische Forstwirtschaft, von
Z e h n d e r.
Het is een rapport van 1650 bladzijden, door den boschbouwkundigen
dienst van den President uitgebracht over de ontwikkeling en den toestand van den amerkikaanschen boschbouw en de middelen, noodig om
er verbetering in te brengen. D e voornaamste onderwerpen zijn:
a. de verzorging van het land met hout, die door langdurigen roofbouw
onzeker is geworden ;
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b. de bebossching der uitgestrekte oppervlakten die door ontbossching,
brand of door het vertrek der farmers onproductief zijn geworden:
c. den invloed dien bebossching kan hebben op den waterstaatkundigen
toestand;
d. verhooging van het aandeel van de Regeering en van de afzonderlijke
staten aan den boschbouw.
Het grootste deel der Amerikaansche bosschen is privaateigendom. De
particuliere ondernemingen deden zelden anders dan roofbouw plegen.
Dat begon omstreeks 1850 in het Oosten, zette zich voort om de groote
meren, waar de toestand in 1910 op z'n ergst was. Vandaar giijg het
naar het Zuiden in de pijnbosschen en dan Westwaarts in de groote
oerwouden van de Westkust en het Rotsgebergte.
80 % van de Amerikaansche bosschen zijn particulier bezit en meer dan
"Vs hiervan behoort aan houtaankap- en industrieele ondernemingen, dus
iets meer dan de helft der totale boschoppervlakte in de U.S.A.
O o k tegenwoordig worden jaarlijks nog 340.000 ha kaal gekapt; 16
millioen ha worden ieder jaar door brand geteisterd, bijna altijd particulier bezit.
Overmatige houtaankap, verspilling van raillioenen m 3 hout, onmogelijkheid van het vestigen eener vaste bevolking, boschbrand, geen herbebossching onder kundig beheer, en tal van andere, voor de samenleving
nadeelige factoren zijn er het gevolg van en met den huidigen crisis Is
de behandeling der bosschen er niet op vooruitgegaan.
Sedert 1886 is men zich van hooger hand met de bosschen gaan bemoeien. In 1905 ontstond de Rijksboschbouwdienst. De eerste boschreserves werden in 1891 afgebakend. Thans is ^ 3 0 % der bosschen
Staatseigendom. Hier wordt geen roofbouw meer uitgeoefend en de boschbranden worden energiek bestreden. Z e bevinden zich in hoofdzaak in
het Westen. V a n het kapbare hoüt is ongeveer 1/3 in handen van den
Staat. Jacht en visscherij zijn er geregeld en jaarlijks komen hier 30 millioen menschen kampeeren. Aanvankelijk was er veel verzet tegen de
Staatsbemoeiingen, maar langzamerhand hebben ze algemeene waardcering
gezonden..
Sommige Staten en ook particulieren kunnen eenè Rijkssubsidie krijgen,
in hoofdzaak om brand te voorkomen, en te bestrijden (in 1932 werden
1575.000 Dollar uitbetaald). D e boschbrandoppervlakte bedroeg op deze
terreinen 2 % van het totaal; op de niet-gesubsidieerde terreinen 20 % .
D e Bondsregeering bemoeit zich echter niet alleen met de boschreserves
maar ook met de Natuurreservaten en de Indianenreservaten. D e eerste
omvatten 800.000 ha gedeeltelijk met prachtig bosch bezet. In de Indianenreservaten bevinden zich 1300.000 ha bosch, die bijna geheel op deskundige wijze worden behandeld.
Niet alleen de Bondsregeering, ook de afzonderlijke staten bezitten bosch.
In 1885 begonnen Californië, New-York, Ohio en Colorado zich met de
behandeling der bosschen te bemoeien. Tegenwoordig hebben alle staten
op 5 na, boschbezit, boschbouwwetgevingen enz. D e grootste bedragen
worden aan bestrijding van brand en van plantenziekten besteed.
D e staten" bezitten 1.800.000 ha bosch. Drie vierden behoort aan de
staten Pennsylvania, Minnesota en Michigan.
{Wordt vervolgd).
Die Lage der Wald- and Holzwirtschaft in der U.d.S.S.R-, von
B u c h h o 1 z.
Het hout is een van Rusland's voornaamste rijkdommen. O m de communistischen opzet van de Sowjetrepubliek te kunnen uitwerken! is het
noodig deze houtrijkdommen in exploitatie te brengen, zoodat sedert jaren
de boschbouw voor de houtproductie moest terugtreden. Eene groote
moeilijkheid voor de Regeering is, dat de houtrijkdom omgekeerd evenredig is met de bevolkingsdichtheid en dat de gebrekkige vervoermiddelen
en gebrek aan werkkrachten in de boschgebieden, het zeer moeilijk maken
de groote massa's hout die men in de dichtbevolkte streken noodig heeft,
uit eigen overvloed te verschaffen. Het gevolg hiervan is weer dat in
deze streken het weinige bosch nog weer extra wordt aangesproken.
Stuifzand en woeste grond nemen daardoor toe.
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Rusland kan veel gemakkelijker het hout uit de dichtbeboschte Noordelijke deelen naar West-Europa vervoeren dan naar het Zuidelijke, boscharme deel van zijn eigen gebied.
D e exploitatie der bosschen vindt thans in vele gebieden op roekelooze
wijze plaats, zonder te letten op de toekomst. D e meer marxistisch als
boschbouwkundig gevormde boschbeambten spreken over de in de boschwetenschap geldende theoriën als v a n : „theorie van den stilstand en van
de verlamming der productieve krachten des lands". Z e wijzen daarbij
op Amerika waar roekelooze boschexploltatie tot snelle industrialiseering
van het land heeft geleid.
De moeielijkheden van de houtvoorziening In eigen land zullen, hierdoor
steeds grooter worden, want met de onafzienbare oerwouden in NoordRusland en Siberië staat het niet zoo gunstig als men steeds dacht.
Luchtfoto's en opname voTgens de zoogenaamde Zweedsche methode
brachten aan het licht dat geweldige boschgebieden in Siberië zeer slecht
met hout bezet zijn. Wanneer men van de 618 millioen hectaren bosch,
die de Sowjetunie bezit alles aftrekt, wat volgens Europeesche begrippen
geen gesloten bosch genoemd kan worden blijven er nog 200 millioen
hectaren over, dus ongeveer Va.
O m de groote afstanden van de bosschen naar de plaatsen van houtindustrie te verkorten heeft men eenerzijds deze laatste verlegd naar het
Noorden. E n daarnaast heeft men, omdat uitbreiding van het spoorwegnet op moeielijkheden stuit, plannen gemaakt, meer partij te trekken van
de rivieren (vooral van de W o l g a ) die door kanalen verbonden worden,
zoodat de Kaspische zee, de IJszee,'de Zwarte zee en de Oostzee onderling met elkaar en met dén O b in Siberië in verbinding komen te staan.
Zoodoende zullen de groote houtmassa's in het Noorden in exploitatie
gebracht kunnen worden. Voor overproductie behoeft Rusland niet te
vreezen want het houtverbruik is in dit land groot en de bevolking neemt
snel toe. Bezwaren zijn echter de financiering en de vestiging van werklieden In de boschgebieden. Deze werklieden moeten uit den boerenstand
gewonnen worden. Stichting' van groote volksplantingen, voedselvoorziening enz. is in deze barre gebieden zonder verkeerswegen geen kleinigheid. Daar de verzorging der werklieden in de steden beter is dan buiten,
ging het aantal boscharbeiders achteruit van 1980.000 iri 1930 tot 1200.000
in 1932. O o k schijnt er nog veel onwil en sabotage voor tè komen. „De
houtvoorziening Is een voornaam dëel van den klassenstrijd. Het land
vraagt hout". Bij houtgebrek in eigen land voert de Sowjet veel hout
uit, vooral langs Dwina, Onerga, Mesen en Petchora, die zeer geschikt
zijn voor houtvervoer. Houtuitvoer is een levenskwestie. In 1932 vormde
het hout 1 4 % , graan 1 0 % , olie 1 9 % en pelswaren 7 % van den totalen
uitvoer; 60 % van den houtuitvoer neemt Engeland op. V a n het in
Engeland ingevoerde hout komt 3 5 % uit Rusland, Finland, Zweden,
Noorwegen en vooral Polen en Canada worden door Rusland verdrongen, dat goed hout voor weinig geld levert. D e Russische houthandel is
in hooge mate van de Engelsche markt afhankelijk. Een groote rol bij
den Russischen houtuitvoer speelt de hooge vracht, die b.v. bij zaaghout
2 0 — 2 5 % van de opbrengst bedraagt. •
de K.

Dansk

Skovforenlngs

Tidsskrift.

Februari—April 1934.
C. M . M ö l l e - r geeft verschillende aanwijzingen om tot lagere caltuurkosten te geraken. Gaat men zijn argumenten stuk voor stuk na dan
krijgt men eenerzijds den indruk, dat« in veel het vasthouden aan de
gebruikelijke werkwijze een rol speelt, anderzijds, dat men. in Denemarken,
met geheel andere omstandigheden als hier te maken heeft. Eenvoudige
plantmethoden als b.v. klemplanting voor klein plantsoen schijnt men ook
ook op de lichtere gronden nagenoeg niet te kennen, terwijl de sterke
onkruidvegetatie tot gebruik van betrekkelijk' groot plantsoen leidt;'
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In vele gevallen loont het niet er een eigen kweekerij op na te houden
en wordt dan ook aangeraden om al het benoodigde plantsoen van
kweekers te betrekken. In de eigen kweekerij komen de onkosten te hoog ;
in het bijzonder geldt dit voor het wieden en schoonhouden, doordat dit
als een zomerbezigheid voor de vaste arbeiders wordt benut.
Bij beplantingen en bezaaiing kan men de kultuurkosten in hoofdzaak
slechts naar beneden brengen door tot eenvoudiger uitvoering van het
werk over te gaan, t.w. de strooks- of pleksgewijze grondbewerking en
ruimer plantverband. Vooral het laatstgenoemde acht M ö 11 e r van
groote beteekenis, omdat men in dat geval eerst veel later met een dunning behoeft te komen. Voor de meeste houtsoorten acht hij een plantverband van 1.5 X 1.5 m dicht genoeg. O o k het inboeten acht hij een
maatregel waaraan vaak maar al te minitieus wordt vastgehouden. Hoe
belangrijk het inboeten ook moet worden geacht, dient men zich in den
tegenwoordigen tijdsomstandigheden toch ernstig af te vragen in hoeverre
de hieraan verbonden kosten later zullen worden goedgemaakt. O o k de
Hollandsche boschbouw zou zich M ö 11 e r 's advies: „afwachten tot
het uiterste en zoo ja, dan nog alleen met sneller groeiende houtsoorten",
ter harte kunnen nemen. Bij de Staatsbebosschingen in Engeland gaat
men niet tot inboeten over, wanneer het uitvalprocent minder dan 10
bedraagt.
Ofschoon M' ö 11 e r 's standpunt in het algemeen wel als juist wordt
erkenjd. komen J u s t H o l t e n en M ö r k H a n s en toch tegen enkele
van zijn uitlatingen op. D e intensieve kuituurwij zen van de laatste 60 jaar
veroordeelt M ö 11 e r, omdat de daaruit groeiende opstanden zeer vroege
dunningen eischen, terwijl bij loofhout, vooral bij beuk, de slecht gevormde
krachtige exemplaren de overhand krijgen. V a n de andere zijde merkt
men daartegen op, dat deze kuituren zijn ontstaan in een tijd, toen men
nog weinig van de erfelijkheid der stamvormen was doordrongen en, dat
dientengevolge alles op 't gebruik van zaad van onjuiste herkomst moet
worden teruggevoerd.
De Directeur van het Deensch boschbouwproefstation deelt mede, dat
overeenkomstig het vijf jarenplan 1934—'37 in de Sovjet over een oppervlakte van 40 millioen ha de Deensche dunningsmethode zal worden
ingevoerd.
Het scheuren van den stam bij het afzagen van door storm geworpen
boomen kan volgens boschwachter K. H a n s e n worden voorkomen
door nabij het zaag vlak een ketting om den stam te spannen.
G.

S k o g e n.
N o . 7.
• De bosschen van Johannishus-fidetcommis, door den houtvester J. E .
W r e 11 i n d.
D e bosschen van deze onvervreemdbare bezitting beslaan een oppervlakte van 5000 ha, gelegen in Zuid-Zweden aan de Oostzee in de provincie Blekinge. De oorlogshaven Karlskrona en de uitvoerhaven Ronneby grenzen aan deze bezitting.
D e schrijver die jarenlang zijn werkkring had in de bosschen in Lapland, bracht in den zomer van 1932 een langdurig bezoek aan Johannishus en hij vertelde van de rijke vegetatie in die bosschen die voor hem,
als noorderling, geheel vreemd is. Deze zuidelijke punt van Zweden heeft
ongeveer het klimaat van Noord-Duitschland en het bosch bestaat uit
hetzelfde aantal houtsoorten. Eik, beuk, berk, esch, haagbeuk, Pinus
silvestris, Picea excelsa enz. O o k , de met bosch begroeide eilanden in de
Oostzee (de scheren) behooren tot het landgoed.
In de dalgronden liggen dorpen en boerderijen met bouw- en weilanden,
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maar op de rotsachtige heuvels en zandgronden zijn altijd bosschen
geweest, die uitgeplunderd en onoordeelkundig behandeld werden.
In 1860 kwam er een Duitsche houtvester en daarna Deensche deskundigen, die de tegenwoordige kultuurbosschen hebben gesticht.
Sedert 1922 is de Zweedsche houtvester R u b e n C a r l s s o n bezig
het boschbeheer in meer moderne banen te leiden en den boschgrond te
verbeteren.
W a a r het loofhoutbosch bestaande uit eik, beuk en enkele berken veelbelovend groeit, wordt het naaldhout langzamerhand opgeruimd en vertoond zich spoedig de vegetatie der goede boschgronden: klaverzuring,
kockkoeksbloem en witte anemonen. Aan het uitdunnen van alle bosschen,
zoowel loof- als naaldhout, om aan opkomende jonge planten gelegenheid
te geven zich te ontwikkelen, wordt streng de hand gehouden.
Bij mijn bezoek zag ik door natuurlijke bezaaiing ontstane eiken-,
beuken- en fijnsparplanten.
Door de in Zuid-Zweden dikwijls voorkomende westerstormen uit de
Noordzee, waarvan zuivere pinus- en fijnsparbosschen veel meer te lijden
hebben dan gemengde loof-naaldhoutbosschen, heeft men den aanleg van
zuiver naaldhoutbosch verlaten.
Men legt zich toe op het verkrijgen van bosch in iederen leeftijdsvorin,
vertikaal gesloten door boomkruinen op verschillende hoogten.
Dergelijke bosschen bieden de meeste kans voor grond- en humusverbetering. Door het voortdurend verwijderen van minderwaardige stammen en het scheppen van ruimte voor de stammen die de gewenschte
vorm hebben, wordt ook de stormschade binnen zekere grenzen gehouden.
Het uitdunnen der bosschen geschiedt nimmer zoo sterk dat grastapijten
ontstaan. In de oudere bosschen blijft een gedeelte der beste stammen
gespaard voor tijd en wijle dat voor dit hout goede prijzen zijn te verkrijgen.
W a a r overwegend naaldhoutbosch voorkomt, worden in deze bosschen
bij het dunnen alle zwaarbetakte stammen verwijderd, ook al staan geen
stammen in de onmiddelijke nabijheid. Wanneer open plekken ontstaan,
worden deze bezaaid of beplant.
De best doorgevoerde boschrandbegroeiing kan geen bosch tegen stormschade behoeden. Eiken en beuken in het bosch beschermen daarentegen
ook de naaldboomen. Ook oude berken bieden aan stormwind meer weerstand dan naaldhout.
In het aan stormwind zeer blootgestelde natuurpark bij 't landgoed
Tromtö leed de bekende reigerkolonie in de eikeboomen geen schade bij
den Julistorm.
Door op tijd te ctunnen worden zoowel loof als naaldboomen wortelvaster. De niet gedunde jonge bosschen hebben het meest van de Julistorm geleden. Houtvester C a r l s s o n beschouwt het als een axioma
dat de boschbehandeling die den besten boschgrond te voorschijn roept
(vrij van zuren plantengroei) ook de grootste productie aan den opstand
verschaft Daarvoor is noodzakelijk dat de opstand bestaat uit veel houtsoorten in alle leeftijden en de velling der boomen nimmer als kaalslay
'geschiedt. Ook als men dit doel in de bosschen van Johannishus nog
op lange na niet overal bereikt ziet, kan men den beheerder gelukwenschen met het buitengewoon mooie resultaat dat reeds verkregen is.
B. S.

