BOSCHBOUWKUNDIGE

GEGEVENS /OMTRENT

HOUTSOORTEN.

•

door Dr. J. R. B E V E R S L U I S .

PSEUDOTSUGA DOUGLASII CARR.
( = Ps. taxifolia Britt.)
(var. viridis == groene, of kustvorm,
var. glauca = blauwe, of kontinentale
gebergte vorm.)

PINACEAE.

'

DOUGLAS.

Klimaateischen, D e groene verlangt bij voorkeur min of meer
gelijkmatige luchttemperatuur met geen al te scherpe
tegenstelling tusschen zomerwarmte en winterkoude,
en tamelijk groote luchtvochtigheid. Gemiddelde jaartemperatuur liefst minstens + 5° C. (Ongeveer dezelfde eischen als Abies alba;)
De langzamer groeiende blauwe hoort thuis in streken met kontinentaal gebergteklimaat, dus strengen,
kouden winter, en betrekkelijk korten, heeten, zomer.
Bodemeischen. Het best op diepen, frisschen, humusrijken,
zandigen leem-, of leemigen zandgrond. Niet op doordrenkten bodem of op kleigronden, of op drogen armen
zandgrond. Kan echter ook nog behoorlijk groeien op
armeren grond, mits in de jeugd voldoende zij-beschutting aanwezig is.
Minerale eischen zeer matig : veel geringer dan die
van de loofhoutsoorten, ook wat geringer dan van
Abies alba, doch iets hooger dan van Pinus silvestris. (Ongeveer dezelfde eischen als Picea excelsa.)
Lichtbehoefte. In de jeugd schaduwverdragend, later meer
licht eischend. (Ongeveer dezelfde eischen als Picea
excelsa.)
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem« Stormgevaarlijk op ondiepen en dichten grond. Gevoelig voor
zeewind en wind. Veel beter bestand tegen zomerdroogte dan Picea excelsa. D e groene in de jeugd gevoelig voor voorjaarsvorst, en niet volkomen winterhard (vaak bruin worden en afvallen der naalden in
't voorjaar tengevolge van lage wintertemperaturen).
De blauwe in de jeugd minder gevoelig voor.late vorst,
en winterhard.
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Geografische verspreiding. Beide vormen inheemsch in W ,
Noord-Amerika, van 32° N.B. tot 52° N.B., en van
de Stille Oceaan tot over het Rotsgebergte : een zeer
uitgebreid verspreidingsgebied met velerlei sterk verschillende groeiplaatsvoorwaarden. In 1827 in Europa
ingevoerd.
Orologische en topografische verspreiding. D e groene in
Europa het beste in de Atlantische. Westelijke kustgebieden, en bij voorkeur op N . en N.W.-expositie
* en -hellingen wegens de grootere bodem- en luchtvochtigheid. Meer landinwaarts en in ruwere klimaten
gedijt de blauwe beter.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming)» Vormt in zijn verspreidingsgebied uitgestrekte, prachtige opstanden,
meestal iri menging met Abies grandis en amabilis,
Larix occidentalis e.a., Pinus monticola, edulis, Lambertiana, Jeffreyi, ponderosa, e.a., .Thya plicata, Tsuga
Mertensiana en Pattoniana, Picea Engelmannii, Sev
quoia sempervirens e.a.
Wortelstelsel* Aanvankelijk penwortel. Later zeer aanpassend
aan groeiplaats : op lossen bodem met hartwortels de
diepte ingaand, op dichteren grond vlakwortelend, .
Spil. Doorloopend.
Kroon, Slank pyramidevormig. Kroon laag beginnend.
Leeftijdsgrens* 500 j. en meer.
Lengtegroeigrens. 90 m en meer (in Amerika).
Groeisnelheid* Zeer snel, Overtreft alle europeesche inheemsche houtsoorten. Alleen in de allereerste (drie) jaren
niet zoo snel. D e groene sneller dan de blauwe.
Uitstoelingsvermogsn. Gering.
Manbaarheidsleeftijd* 30 j, ( V a a k ook reeds eerder).
Bladontluiking. Begin M e i tot ± 20 Mei.
Bloei, Mei.
Z a a d en kieming.
Zaadrijpte. September, October.
• Tijdstip van natuurlijken afval. Eenige weken na de rijpte.
Verzamelen en bewaren. Kegels plukken vóór den natuurlijken afval ± eind September. Bewaring van het
zaad in luchtdicht afgesloten vaten.
Zaadjaren. Alle 3—4 jaren. (Zeer verschillend voor de
diverse rassen).
• .
;
Gëwichtsgrootte. 1 hl kegels bevat 1500—2000 stuks, en
geeft 0.5—0.7 kg zuivere korrels ; 1 kg ontvleugeld
zaad bevat 85000—96000 korrels ; 1000 zuivere korreis wegen 8—13 g.
'
Duur van het behoud van het kiemvermogen. (±: 2 jaar ?)
Kiemprocent. Zeer uiteenloopend, en nog onvoldoende
met zekerheid bekend. Gemiddeld te rekenen met een
40—60 % , echter soms ook 75 % , zelfs 90 % .
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Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. Eveneens nog
onvoldoende met zekerheid bekend. Gemiddeld te rekenen met 3—7 weken. Echter ook vaak voor een deel
of het geheel een jaar overliggend.
Kotyledonen. Boven den grond.
Kiemplant, le jaar; een krans van 5—7 driehoekige, toegespitste, kotyledonen, onderzijde glad en grasgroen,
bovenzijde een scherpe kant, met aan' weerszijden
daarvan een slechts even zichtbare witte streep ;
1.5—2 cm lang, geen harskanalen. Primaire naalden
in spiraalorde aan den stengel geplaatst. D e naalden
. zijn plat en zacht, bovenzijde groen, op de onderzijde
twee witte strepen.
.
..
Het Je jaar eindigt met een spitse, kegelvormige,
bruine eindknop (en vaak ook een of meer zijknoppen).
Het plantje is dan tot 10 cm hoog.
'
Aan het eind van het 2e jaar zijn de kotyledonen
nog groen. D e lengte van het plantje is dan tot 20 cm.
Het jonge stammetje is bezet met fijne, recht afstaande
haren.
Levensduur van de naalden. • O p goede standplaatsen
•
kunnen de naalden 8 jaren in leven blijven.
Boschaanleg.
ZAAIEN.

Tijdstip. Voorjaar (zir begin April), Kan ook in het
najaar. 3)
Gunstigste dikte van bedekking van het zaad. ±i 1 cm.
Hoeveelheid benoodigd zaad per ha. Bij volle bezaaiing,
breedwerpig 75—150 kg.
. ..
Opmerking. Speciaal voor de groene Douglas is vóórkieming vóór het uitzaaien zeer gewenscht: het zaad
24 uur in lauw water weeken, dan inbrengen in
vochtig zand en dit mengsel in een zachtverwarmde
ruimte bewaren ; vaak omroeren tegen schimmelen.
Zoodra kieming begint, uitzaaien.
Zonder voorkieming zeer langzaam en ongelijkmatig
opkomen, en een groot gedeelte der zaden een jaar
overliggend,
,(
• ; ;
PLANTEN.

Tijdstip.
J

.

•

•

Liefst vroeg in het najaar. Kan ook óf zeer

) In het „Forstarchiv" van 1 October 1931, staat op blz. 378:

t,Herbstsaat

der Duglasie!"

Zweijährige Versuche des Försters W . B a a k , Neue Mühle" (Oberförstern Biesenthal) ergaben jedesmal schnelleres und gleichmässigeres
Auflaufen'der Herbst- und Wintersaaten der Duglasien. Näheres bringen
wir in unseren Frühjahrsheft über Kulturbetrieb. Der Hinwels erfolgt,
um anderen Revieren schon jetzt die Nachprüfung zu ermöglichen. Durch
die vorzügliche Entwicklung der im Herbst gesäten Duglasien (Pflanzenhöhe 15—19 cm) können diese schon nach 1 Jahr verschult werden.
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vroeg in het voorjaar (vóór 1 M a a r t ) , of laat in 't
voorjaar (na 1 M e i ) .
Leeftijd van het plantsoen. 2—4-jarig verspeend.
Plantverband 1.5—2 m (of wijder, b.v. 4 m, met tusschenplanting van b.v. lariks, pijn, Sitka, eik é.a., of witte
els).
KWEEKERIJ.

Hoeveelheid benoodigd zaad per are. Bij volle bezaaiing
% — 1 kg. Per kg te rekenen op 15.000—50.000 zaailingen.
Verspening.
1-j, verspeehd op afstand van minstens
30 cm.
Bedrijfsvorm» Stambosch, doch niet op grootere kaalkapvlaktén, maar meer in kleinére groepsgewijze kaalkapvlakten van b.v. ± 10 a, of in smalle strooken, of
*
onder licht scherm (van b.v, pijn of lork) aan te planten. Zuiver, of in menging met b.v. spar, zilverspar,
pijn, Sitka, lariks, eik e.a,
Kapleeftijd, (Omloopsleeftijd). (80 a 100 jaar?)
Dunning. N o g onvoldoende bekend. Ie dunning wellicht op
th 15 j. leeftijd, daarna b.v. alle 5 jaren terugkomen.
Volgens de ontwerp-opbrengsttabel van S c h w a p pach :
Blijvende opstand
Gemiddelde opstandshoogte in m

Dunningsopstand
in m3 per ha
Dikhout

Boniteit

Boniteit

Leeftijd

I

20

11.2

7.0

20

^

1.4.7

10.5

25

" 46

13

25

II

Leeftijd

I

11
—

30

17.9

13.5

30

85

30

35

20.2

15.9

35

105

36

40

21.3

17.6

40

110

39

.

Velling. In zijn natuurlijke verspreidingsgebied vormt de Douglas opstanden met stamhout^massa's van 2000 m 3
per ha.
Goed gegroeid bosch in Nederland bevatte :
op 25-j. leeftijd tot 280 m 3 stamhout per ha ;
op 40-j. leeftijd tot 400 m 3 stamhout per ha.
In Duitschland is op goede standplaats een loopend
jaarlijksche dikhoutbijgroei geconstateerd tot 35 m 3
per ha.
Volgens de ontwerp-opbrengsttabel van S c h w a p p a ch :
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Totale dikhoutopbrengst
Blijvende opstand + som
der dunningen in m3 per ha

t

Gemiddeld jaailijkscbe
dikhout - bijgroei
In ra3 per ha
totale massa (blijvende

opstand 4* dunmagut)

Boniteit

Bonitcit
Leeftijd

20
25

I
147
192 + 46

Loopend jaarlijksche
dikhout • bijgroei
In m3 per ha
(Blijvende opstand
•f- dunningsopstand)

II

Leeftijd

1

II

Boniteit
'Leeftijd

I

II

48

20

7.4

2.4

20

7,4

2.4

87 + 13

25

9.5

4.0

25

18.2

10.4

30

237 + 131

128 + 43

30-

12.3

5.7

30

26.0

14.2

35

282 + 236

169 + 79

35

14.8

7.1

35

30.0

15.4 -

40

328 + 346

209 + 118

40

16.8

8.2

40

31.2

15.8

Het hout. Licht, zacht, sterk, duurzaam (ook in den grond) ;
zeer taai en elastisch; goed splijtbaar. Moeilijk glad
te schaven (grove vezel).
Voor bouwwerk, bruggen, scheepsmasten, waterwerken, vloeren, betimmeringen ; kuiperij, houten buizen, enz.
Diversen. Goede humusvormer: naalden verteren gemakv
kelijk. Zeer groot herstellingsvermogen.
.
Groot aantal standplaats-rassen, ,
Voor de groene is voor Europa de beste zaadherkómst die uit de Noordelijke en meer landwaarts gelegen deelen van het verspreidingsgebied.
Voor aanplant in lager liggende, vorstgevaarlijke
plekken is aan te bevelen de varieteit caesia Schw.,
zeer nauw verwant aan de blauwe, doch sneller
groeiende dan deze.

