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SUMMARY

PINE)

Both Austrian and Corsican pine were introduced into the Netherlands
in the second half of the last century. Initially these trees were used for fixing
the sand dunes along the North Sea coast, but afterwards they were also
used for reafforestation of poor sandy soils all over the country.
Since 1926 damage has been now and then observed in both tree species.
It is characterized by a serious dieback of the current year shoots and caused
by the fungus Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. (Perfect stage: Scleroderris
lagerbergii Gremmen. This type of damage increased in subsequent periods
(1929/1930; 1949; 1954; 1956/1957) and culminated in the period
1963/1964.
A short description of the symptoms of the disease has been given, since
much confusion seems to exist about the symptoms of the disease. Sometimes
attack of the trunks of full-grown trees has been ascribed to Brunchorstia,
but it must be stressed that the trunks are never attacked by this fungus. This
may be the result of frost damage or due to an infection bij the fungus Crumenula sororia Karst, or by combination of both agents.
In this paper the geographic range of Pinus nigra austriaca, Pinus nigra
corsican a and the range of the pathogen are discussed in the light of the
Koppen climate system. Pinus nigra austriaca is a native of parts of Austria,
Yuogoslavia, Hungary and Bulgary and occurs in Csa- and Dfb-climates on
dry, calcareous, warm mountain slopes (fig. 4, sub 1). Pinus nigra corsicana
is mainly scattered over the isle of Corsica and occurs in a Csa-climate, inhabiting dry, calcareous, poor mountain slopes (fig. 4, sub 2).
It has been demonstrated that Brunchorstia pinea has two main areas of
distribution in Europe. One in the Northern hemisphere and a second one
in Central Europe (fig. 4, sub 3). It develops best in climate-types of Dfc<md Cfb-categories. There is neither proof of its occurrence in other parts
of Europe beyond this range, nor of its occurrence in other continents (fig. 4).
The presence of the pathogen in these areas has been checked and confirmed
by the present author (see Addendum).
Beside this information on the distribution of Brunchorstia a number of
reports in the pathological literature exists on its occurrence in other parts of
our continent, e.g. Belgium, France, Austria, Roumania, U.S.S.R. and Spain.
This information has been carefully checked and proved to be wrong, being
due to wrong identification of the pathogen and partly due to the old conception that Brunchorstia pinea is the conidial stage of the Ascomycete
0 Verschijnt tevens als Korte Mededeling nr. 69 van het Bosbouwproefstation.
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Cenangium ferruginosum Fr. ex Fr. [=> Cenangium abietis (Pers.) Duby].
A detailed reference on these mycological investigations is given below.
In the Netherlands the distribution of the pathogen shows a remarkable
pattern, since all records of the fungus and the disease were obtained from
the Northern part of the country viz. Drente; the Northern part of the Veluwe
and North-Holland. Up till now there is no evidence of its occurrence in the
Southern part of the Netherlands. This suggests a difference in climate
between the Northern and Southern part of the country.
The increasing damage caused by Brunchorstia pinea has two main causes:
(1) the increased number of plantations of Austrian and Corsican pine; and
(2) unfavorable weather conditions during recent years.
Both tree species are exotic ones and have been introduced into a climate
quite different from that of their natural habitat. They have to adapt to cold
and wet weather conditions an effect which has been intensified as a result
of the bad summers 1960/1963.
The main geographical range of Brunchorstia pinea is the area of the Dfcclimate, where the fungus even develops under the snow. Due to changes
in the climate during recent yedr& the area of the pathogen extended in a
Southern direction, penetrating the Cfb- climate area. This fact explains the
increasing outbreaks of the disease during the last five years in the Netherlands.
As a result of these climatic conditions Pinus nigra is unfitted for growing
in these Northern areas of the county and it seems advisable to stop planting
on a large scale. )On the other hand, our map clearly demonstrates jthat
Brunchorstia does not occur in the Southern part and therefore preference
should be given to this part of the Netherlands when planting these tree*
species on a larger scale than before.
Inleiding
De introductie van de Oostenrijkse den (Pinus nigra Am. var. austriaca
Asch & Gr.) en de Corsicaanse den (Pinus nigra Arn. var. corsicana Schn.)
in de Nederlandse bosbouw dateert uit de tweede helft van de vorige eeuw.
Beide bleken bijzonder geschikt voor de aanleg van duinbebossingen en werden daartoe aanvankelijk vrijwel uitsluitend gebruikt. In latere jaren echter
vindt toepassing ook meer en meer plaats voor de aanleg van bossen op zandgronden. Deze toenemende aanplant van de Oostenrijker en de Corsicaan op
deze arme gronden is vooral te danken aan het feit dat beide slechts geringe
eisen aan de bodem stellen, aan hun hogere houtproduktie in vergelijking met
die van de groveden, en omdat ze weinig van ziekten zouden hebben te
lijden: kortom zich dus blijkbaar heel goed thuis gevoelen in ons klimaat.
In de laatste decenniën is echter wel gebleken dat de aanplant van deze
houtsoorten op grote schaal vele risico's met zich meebrengt en dat onder
de in Nederland heersende klimatologische omstandigheden ziekten kunnen
uitbreken die in sommige jaren rampzalige schade kunnen veroorzaken.
Eén van deze ziekten is de zogenaamde Brunchorstia-ziekte, welke in de
laatste jaren in toenemende mate optreedt. De factoren die het optreden van
deze ziekte begunstigen moeten enerzijds worden gezocht in het klimaat,
anderzijds ongetwijfeld in het toegenomen aantal opstanden van Pinus nigra.
Genoemde factoren en enkele andere zullen hier het onderwerp zijn van
verdere bespreking.
Aanvankelijk kwam de Brunchorstia-ziekte in Nederland slechts hier en
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Figuur 1: Afstervende 15-jarige Corsicaanse dennen door Brunchorstia pittca.
Dicback of 15-year old Corsican pines by Brunchorstia pinea.
(Woeste Hoeve, 1964)
Foto: Bosbouwproefstation.
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daar voor en was de schade in hoofdzaak beperkt tot de Corsicaanse den.
In latere jaren echter worden ook aantastingen van de Oostenrijkse den waargenomen, met name in de provincie Drente, waar deze de vorm aannam van
een kalamiteit. Deze sterke uitbreiding van de ziekte is aanleiding geweest
om in dit artikel nog eens uitvoerig in te gaan op enige aspecten van de

Figuur 2: Afstervende top van een 30-jarige Oostenrijkse den door Brunchorstia pinca.
Shoot dieback of 30-year o!d Austrian pine by Brunchorstia pinea.
(Nunspeet, 1964)
'
Foto: Bosbouwproefstation.

Brunchorstia-ziekte, alsmede over de mogelijkheden van aanplant van Oostenrijkse en Corsicaanse den onder de huidige omstandigheden en in de toekomst.
Wanneer wij ons om te beginnen bepalen tot het herkennen van deze ziekte
dan moet worden vastgesteld dat er ten aanzien van de ziekteverschijnselen
in de praktijk veel misverstand blijkt te bestaan. Een veel voorkomende opvatting is namelijk dat Brunchorstia de stam van oudere bomen aantast en
ter ondersteuning van deze mening wordt dan vaak een publikatie van Van
Vloten (1946) geciteerd, waarin sprake is van een dergelijke stamaantasting
van de Corsicaanse den. Met nadruk echter wordt in dit artikel gesteld, dat
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de symptomen, van de Brunchorstia-z\zk\z afwijken van de stamaantasting.
Deze laatste was namelijk, zo bleek later, het gevolg van een voorafgaande
vorstbeschadiging van de winters 1939/1940 en 1940/1941. Een soortgelijke,
maar veel heviger stamaantasting, waardoor zelfs gehele opstanden afstierven,
werd na de bijzonder strenge februari-vorst van het jaar 1956 waargenomen
(Gremmen, 1961).
Moet deze verwarring dus deels worden toegeschreven aan het feit dat
men onvoldoende op de hoogte is met de ziekteverschijnselen, anderzijds is
deze mede het gevolg van naamsverwarring met andere schimmels, zoals
hier zal worden uiteengezet.
De systematische mycologie onderscheidt de volgende Crumcnula-soorten op naald-

hout: Crumenula sororia Karst. (met de conidiënvorm Digitosporium piniphilum Gremmen), welke zowel op stammen als takken van verschillende Pm//s-soorten voorkomt
en de verwekker is van een stamkanker; Crumenula pinicola Karst., die eveneens op
stammen en takken van Pinus wordt aangetroffen, maar waarvan aangenomen wordt
dat deze een meer saprofytisch bestaan leidt; en Crumenula abietina Lagerb. (met de
conidiënvorm Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn., welke de jonge scheuten en naalden
van P/m/j-soorten en van de fijnspar (Picea abics) aantast en een zogenaamd taksterven
veroorzaakt. In Noorwegen (Roll-Hansen, 1964) werd ook afsterving van jonge grove
dennen waargenomen ten gevolge van een insnoering aan het stammetje. Zoals reeds
werd opgemerkt tast deze zwam geen dikkere stammen aan. De naam Crumenula abietina
werd later omgedoopt in Scleroderris lagerbergii Gremmen.

Ter voorkoming van verdere verwarring zal in het vervolg de naam Crumenula worden gebruikt voor de schimmel die de stamkanker (Cr. sororia)
veroorzaakt, terwijl het hier behandelde taksterven met de naam Brunchorstia
zal worden aangeduid.
Het voorkomen van de Brunchorstia-z/e&te in Nederland.
Omstreeks 1926 werd een verontrustende vorm van afsterving waargenomen in een 25-jarige Corsicaanse dennenbeplanting op het terrein van de
Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord. De directeur van het toenmalige Bosbouwproefstation, dr E. Hesselink, veronderstelde dat het aantasting van Brunchorstia was, hetgeen door Van Luyk (1927) kon worden
bevestigd. Voor zover kan worden nagegaan is dit het eerste bericht over
het optreden van deze schimmelziekte in Nederland. In de periode 1929/1930
breekt opnieuw een ziekte uit in circa 25-jarige bezaaiingen van Oostenrijkse
en Corsicaanse dennen op het landgoed „De Dellen" bij Epe. Door dr H. van
Vloten werd vastgesteld dat het wederom een aantasting van de gevreesde
Brunchorstia-ziekte betrof. In beide gevallen, die te Frederiksoord en op „De
Dellen", moesten de opstanden worden opgeruimd, omdat de meeste bomen
afgestorven waren.
Uit de hierop volgende jaren zijn geen alarmerende berichten over sterfte
door deze ziekte bekend geworden, met uitzondering van een kleine, lokale
aantasting in 1949 van ongeveer 20-jarige Oostenrijkse dennen in de boswachterij Schoorl. In 1954 echter wordt deze ziekte weer gesignaleerd in een
16-jarig Corsicaanse dennenbosje op het landgoed „Berkenheuvel" bij Diever
(Dr.) en in de daarop volgende jaren 1956/1957 in toenemende mate in
Corsicaanse dennen in de boswachterijen Dwingelo, Smilde en AppelschaNoord. Na een korte onderbreking breekt de ziekte omstreeks 1962/1963
in volle hevigheid uit in Drente en Groningen in de boswachterijen Orvelte,
Odoorn, Sleenerzand en Sellingen, waarbij zowel Corsicaanse als Oostenrijkse dennen van uiteenlopende leeftijdsklasse worden aangetast. In dezelfde
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tijd woedde de ziekte ook in een 15-jarige Corsicaanse dennencultuur op het
landgoed „Varenna" bij de Woeste Hoeve (figuur 1). In 1964 wordt de ziekte
ook aangetroffen in de boswachterijen Schoorl en Texel en op de Veluwe
bij Nunspeet en Putten en in de omgeving van Schaarsbergen. Vermoedelijk
zou bij een'zorgvuldige inventarisatie blijken dat deze ziekte veel algemener
voorkomt dan wordt verondersteld en dat veel afsterving van deze houtsoorten
terug te voeren is op deze ziekte.
De ziekteverschijnselen en de ziekteverwekker
In het beginstadium kan men de ziekte herkennen aan de roodbruine verkleuring van de naalden van de laatste jaarscheut, die aan de basis van de
naalden aanvangt en zich geleidelijk voortzet naar de top. In een later stadium
vallen de naalden af en blijft de kale, afgestorven topscheut over (figuur 2).
Als reactie hierop ontwikkelen zich nieuwe naalden uit de slapende knoppen,
die zich bevinden onder de afgestorven scheuten. Deze bosjes van lichtgroene
naalden zijn duidelijk te herkennen tussen donkergroene naalden van de tweejarige nog levende scheut.
Door de vaak massale afsterving van deze jaarscheuten in de kroon en
van de zijtakken sterft de boom door het verlies van zijn assimilatieorganen.
Secundaire organismen verhaasten daarna de dood.
Uit de recent afgestorven scheuten en uit de bruine verkleuring van de naaldbasis kan het pathogeen worden geïsoleerd. In reincultuur vormt de schimmel
een typisch groenachtig-grijs mycelium waarin zich na enige tijd pycniden
met de karakteristieke, sikkelvormige conidiën vormen. In een later stadium
ontstaan op de dode scheuten zowel pycniden (Brunchorstia-vorm), als apotheciën {Scleroderris-vorm). Deze vruchtlichaampjes produceren respectievelijk
conidiën of ascosporen en dienen voor de verspreiding van de schimmel
(figuur 3 a, b, c en d).
Dikwijls ontwikkelen zich op de dode takken ook apotheciën van een
andere schimmel, genaamd Cenangium jerruginosum Fr. ex Fr. [syn. Cenangium abietis (Pers.) Duby], Deze schimmel is een saprofyt en leeft alleen op
dood substraat. De aanwezigheid van deze fructificaties heeft echter herhaalde
malen aanleiding gegeven tot allerlei speculaties omtrent de oorzaak van dit
afsterven. Cenangium heeft echter met deze ziekte niets uit te staan.
De geografische verspreiding van de Oostenrijkse en Corsicaanse den en die
van Brunchorstia pinea
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de Oostenrijkse den (Pinus nigra
var. austriaca) omvat grote delen van Oostenrijk (Neder-Oostenrijk en Karinthië), delen van Joegoslavië (de Dinarische alpen, Dalmatië, Bosnië en
Herzegowina, alsmede enkele gebieden in Hongarije en Bulgarije (cf. Houtzagers, 1954). Deze variëteit van Pinus nigra heeft zijn optimale ontwikkeling op droge, kalkrijke, warme berghellingen (figuur 4, sub 1).
De Corsicaanse den (Pinus nigra var. corsicana) heeft een kleiner areaal,
namelijk het eiland Corsica, ofschoon Houtzagers (l.c.) hiertoe ook delen
van Spanje rekent. Van deze variëteit bevinden zich de beste opstanden op
de droge, kalkrijke, schrale berghellingen tussen de 900 en 1700 meter hoogte
(figuur 4, sub 2). Wanneer we de verspreiding van beide Pinus nigra variëteiten bezien in het licht van het klimaatsysteem van Koppen (1918) dan blijkt
de Corsicaanse den van nature voor te komen in het zogenaamde Middellandse zeeklimaat (Csa-klimaat), dat gekarakteriseerd is door zomerdroogte.
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De Oostenrijkse den komt gedeeltelijk voor in ditzelfde klimaat; gedeeltelijk
in een klimaat dat gekenmerkt is als sneeuwwoudklimaat of eikenklimaat
(Dfb-klimaat), dat gekarakteriseerd is door het ontbreken van een uitgesproken droge tijd, waarvan de gemiddelde temperatuur van de warmste maand
lager is dan 22° C.
Het verspreidingsgebied van Brunchorstia pinea blijkt uit twee arealen te
bestaan. Het voornaamste in Noord-Europa omvat de staten Noorwegen,
Zweden, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk en noordelijke gedeelten van Duitsland en Nederland. Het tweede areaal bevindt zich in Midden-Europa en omvat Zwitserland en Noord-Italië (figuur 4, sub 3). Deze
.50jj

Figuur 3: Scleroderris lagerbergii Gremmen (Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn
a) Pycniden; b) pycnosporen; c) apotheciën; d) ascosporen.

areaalgrenzen zijn nauwkeurig vastgesteld op grond van authentiek materiaal
van de ziekteverwekker op Pinus uit bovenvermelde gebieden. In beide arealen komt Brunchorstia pinea endemisch voor op de groveden (Pinus silvestris).
Ze wordt echter ook op Pinus cembra, Pinus mugho montana, Pinus pinea
en op de fijnspar (Picea Abies) gevonden. Het verspreidingsgebied van de
schimmel valt grotendeels samen met het sneeuwwoudklimaat of berkenklimaat (Dfc-klimaat), hetwelk gekarakteriseerd is door het ontbreken van
een uitgesproken droge tijd en door korte en koude zomer. Voor het overige
deel komt de schimmel voor in het zogenaamde beukenklimaat (Cfb-klimaat),
dat gematigd regenrijk is en geen uitgesproken droge tijd heeft.
In de bospathologische literatuur wordt Brunchorstia pinea echter ook vermeld uit de navolgende landen: België, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië,
U.S.S.R., Spanje en Turkije. Het hier gedane onderzoek heeft echter aangetoond dat deze opgaven onjuist zijn en berusten op een verkeerde identificatie van de betrokken ziekteverwekker. Dit verklaart onder meer waarom
Peace (1962) na aanvankelijk verband te hebben gevonden tussen het optreden van de ziekte bij Pinus nigra met ongunstige klimaatsfactoren, deze
theorie toch weer heeft verworpen omdat hij aannam dat de literatuuropgaven
juist waren ten aanzien van het voorkomen van de ziekte in Frankrijk en
Spanje. Dit onderzoek heeft evenwel aangetoond dat Brunchorstia een be-
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perkter verspreidingsgebied heeft en dat er wel degelijk verband bestaat tussen
het optreden van deze ziekte en bepaalde klimaatsfactoren.
In België bericht Biourge (1928) over het voorkomen van Brunchorstia destruens (=
B. pinea) op de Oostenrijkse den bij Rochefort en Glabbeek. De beschrijving, die hij geeft
van de ziekte en zijn verwekker is bijzonder onduidelijk en laat nauwelijks enige conclusie
toe. De afbeeldingen in de tekst bevestigen dit want een afgebeelde, veelcellige spore is
waarschijnlijk niets anders dan een ascospore van Scoleconectria cucurbitula (Tode ex
Fr.) Booth, een schimmel die op Pinas leeft, maar van weinig betekenis is. Ofschoon
het categorisch bewijs niet kon worden geleverd omdat Biourge geen herbariummateriaal
naliet, wordt dit toch in hoge mate waarschijnlijk geacht, gezien de conclusies van zijn
landgenoot Boudru.
Deze bericht in 1944 op uitvoerige wijze over het voorkomen van Brunchorstia in
België (Boudru, 1944). Het valt echter op dat hij spreekt over een stamaantasting van
de Corsicaanse den. Zonder twijfel heeft deze aantasting niets met Brunchorstia te maken,
maar was het gevolg van voorafgaande vorstbeschadiging. Dezelfde onderzoeker (Boudru,
1946) constateert dat de apotheciumvorm van Brunchorstia zeer algemeen voorkomt op
allerlei loof- en naaldbomen. Dit is wel zeer vreemd daar Brunchorstia tot nu toe alleen
bekend is van Pinus en van Picea abies. Het was derhalve een gelukkige omstandigheid
dat herbariummateriaal van Boudru bewaard was gebleven in Groenendael en dat dit
kon worden onderzocht. Hetgeen reeds werd vermoed kon worden bevestigd. Wat Boudru
aanzag voor apotheciën van Brunchorstia waren in werkelijkheid apotheciën van een
tweetal Pezicuia-soorten, welke als saprofyten leven op dode stammen en takken van
uiteenlopende houtsoorten en die men vooral kan aantreffen op bomen die door vorst
zijn gedood.
Peace (1962) refereert aan een publikatie van Guyot (1934) als bewijs dat Brunchorstia
pinea ook in Frankrijk voorkomt. Dit is een misverstand, dat vermoedelijk zijn oorsprong
vindt in een onjuiste vertaling van Guyot's artikel, daar deze schrijver slechts een kankervormende schimmel beschrijft die geheel afwijkt van Brunchorstia.
Terloops noemt Guyot de namen van Crumemila abietina en Brunchorstia pinea,
maar hij stelt nadrukkelijk vast dat deze schimmel alleen in Noorwegen voorkomt.
Bij vele bospathologen bestaat nog steeds de verouderde opvatting, dat de Ascomyceet
Cenangium ferruginosum Fr. ex. Fr., een schimmel die reeds in de aanvang van dit
opstel werd vermeld, de hogere vruchtvorm (ascusvorm) zou zijn van Brunchorstia pinea.
Wanneer deze apotheciën op dode takken worden gevonden, wordt het als vaststaand
aangenomen, dat deze gedood zijn door Brunchorstia. Echter reeds door dr H. van Vloten
en schrijver dezes (Van Vloten en Gremmen, 1953) werd door middel van kweekproeven
in het laboratorium aangetoond dat Cenangium een geheel andere schimmel is, welke
zelf geen conidiënvorm bezit en bovendien totaal anders groeit. Recent heeft dr F. Petrak
uit Wenen nog eens uiteengezet, dat het zogenaamde „Kiefernsterben" van Pinus nigra
en P. silvestris bij Marchfeld (Petrak, 1961) niets met Brunchorstia te maken heeft, zoals
door Donaubauer (1960) werd beschreven. Petrak vond op de afgestorven takken steeds
apotheciën van Cenangium en het was duidelijk dat deze zich daar pas hadden ontwikkeld nadat de bomen waren afgestorven. De primaire oorzaak van dit afsterven was te
wijten aan de abnormale droogte van het jaar 1959.
S&vulescu (1948) vond Crumenuïa abietina met zijn conidiënvorm Brunchorstia pinea
in Roemenië op Pinus nigra in de omgeving van Muntenia (district Ilfov). Het herbariummateriaal, dat in het „Institut für Spezielle Botanik" van de E.T.H. te Zürich aanwezig
was, kon worden onderzocht. Het exsiccaat nr 1468a bevat enkele takjes, die uitsluitend
apotheciën van Cenangium ferruginosum dragen; nr 1468b bevat een aantal naalden
waarop zich een schimmel bevindt met kleurloze, veelcellige conidiën die niet van Brunchorstia zijn, maar waarschijnlijk van Dothistroma pint Hulb.
Doroguine (1911) beschrijft een schimmel van de naalden van Pinus montana afkomstig uit de omgeving van St. Petersburg. Volgens hem doen de sporen sterk aan die van
Brunchorstia denken. In een latere publikatie (Doroguine, 1926) is hij de stellige mening
toegedaan dat dit Brunchorstia is. Uit zijn beschrijvingen en afbeeldingen meen ik te
moeten constateren, dat dit geen sporen van Brunchorstia zijn, maar die van Dothistroma
pini Hulb., maar door het ontbreken van herbariummateriaal kon geen definitieve conclusie worden getrokken.
In het reeds aangehaalde werk van Peace (l.c.) is sprake van het voorkomen van
Brunchorstia in Spanje op grond van een publikatie van Martïnez (1933). De afbeeldingen
van de sporen doen dit betwijfelen. Professor Martïnez bevestigde dat de schimmel indertijd onjuist geïdentificeerd werd, maar in werkelijkhed Septoria acicola (Thüm.) Sacc. is.
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De conidiën van Septoria acicola zijn echter donkergekleurd, terwijl Martmez vermeldt
„Las espórulas son hialinas—Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het ook hier geen
aantasting van Septoria betreft, maar een geval van aantasting door Dothistroma pini,
hetwelk nog nader zal worden onderzocht.
Volgens opgave van Spaulding (1961) komt Brunchorstia ook voor op Pimts halepensis
en P. nigra in Turkije. Daar geen enkele informatie beschikbaar was kon dit niet worden
gecontroleerd, maar het is alleszins onwaarschijnlijk dat Brunchorstia in dit gebied voorkomt.

Figuur 4: Kaartje van de verspreiding van P'mus nigra var. austriaca (1); Pituis nigra
var. corsicana (2) en Brunchorstia pinea (3) in Europa.
Map showing distribution of Austrian pine (1); Corsican pine (2) and Brunchorstia pinea (3) in Etirope.

Discussie
Het natuurlijk verspreidingsgebied van Brunchorstia pinea ligt deels in
Noord-Europa, deels in Centraal-Europa. Beide arealen vertonen in klimatologisch opzicht vele punten van overeenkomst, als we bedenken dat de
ziekte in Midden-Europa vooral in hoger gelegen gebieden voorkomt. Over
de aanwezigheid van Brunchorstia op andere continenten bestaat weinig zekerheid. Door Weir (1921), die een afsterving van Pinus ponderosa in Montana
beschrijft door Cenangium abietis, wordt wel vermeld dat hij op de naalden
pyeniden vond waarvan de sporen overeen kwamen met die van Brunchorstia,
maar Bowen (1940) zegt echter „Nowhere in America is there any definite
record of Brunchorstia....". Daar Noord-Amerika rijk is aan P/mw-soorten,
zou men deze schimmel op dit continent wel verwachten en wel in de klima-
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tologisch identieke gebieden *). Zoals reeds werd vermeld komt de schimmel
ook voor op Pinus cembra en het moet derhalve niet uitgesloten worden
geacht dat deze ook in delen van Siberië wordt aangetroffen. Ook uit dit
werelddeel staan geen informaties ter beschikking.
Tot nu toe werd Brunchorstia nooit in het natuurlijk verspreidingsgebied
van de Oostenrijkse en Corsicaanse den waargenomen hetgeen een zeer interessant feit is, daar dit er op wijst dat de ontwikkeling van de schimmel
door andere klimatologische factoren wordt bepaald dan die welke in het
verspreidingsgebied van deze twee houtsoorten heersen. Brunchorstia pinea
blijkt overwegend autochtoon in gebieden met Dfc- en Dfb-klimaten en kan
al naar klimaatsomstandigheden min of meer doordringen in de „randgebieden" van het Cfb-klimaat. Het optreden in vroeger jaren en in de periode
1962/1964 moet zonder twijfel worden toegeschreven aan een tijdelijke klimaatswijziging.
In de achter ons liggende periode, 1960/1963, die werd gekenmerkt door
koude en natte jaren kan men inderdaad van zo'n klimaatswijziging in ongunstige zin spreken, tengevolge waarvan het noordelijk areaal van Brunchorstia zich in zuidelijke richting verder kon uitbreiden. In Nederland blijkt de
tot nu toe bereikte zuidgrens ongeveer ter hoogte van onze grote rivieren te
liggen, daar alle in ons land tot nu toe gesignaleerde aantastingen (Drente;
Noord-Holland en Gelderland) zich steeds ten noorden van deze denkbeeldige
lijn bevinden. Dit is bovendien een duidelijke aanwijzing dat er in ons land
klimatologische verschillen bestaan tussen de noordelijke en zuidelijke provincies, welke in de jaren 1960/1963 nog sterker tot uiting kwamen. Een
dergelijke „klimaatgrens" werd trouwens reeds eerder door Veen (1949)
onderkend.
Door introductie van de Oostenrijkse en Corsicaanse den, beide bomen uit
een klimaat dat sterk verschilt van het Nederlandse (uiteraard nog meer van
dat in Scandinavië) in noordelijke streken waar de ziekteverwekker endemisch
voorkomt, kan de ziekte een epidemisch karakter verkrijgen, omdat deze
exoten niet onder optimale condities groeien. Catastrofale aantastingen bij
ons te lande werden vooral waargenomen in 10- tot 25-jarige cultures, maar
ook in oudere opstanden, zij het in wisselende intensiteit. Het is in dit verband van belang te vermelden dat vele van de bezochte opstanden een dunningsachterstand vertoonden. Beide houtsoorten hebben een grote lichtbehoefte en kunnen door een te dichte stand geen normale kroon vormen. De
strijd om licht en warmte in deze gesloten opstanden zal groot zijn en deze
nam nog toe in perioden zoals die van 1960/1963, welke abnormaal koud
en regenrijk waren en waarvan het aantal zonur'en laag was. Door een dunningsachterstand is er bovendien een ernstige wortelconcurrentie tussen de
bomen onderling en daar licht en lucht in onvoldoende mate kunnen binnendringen, ontwikkelt zich in dergelijke opstanden een microklimaat dat voor
de uitbreiding van de schimmel in hoge mate gunstig is.
Het hier geschetste beeld van aantasting door Brunchorstia is ook bekend
uit Finland waar vooral beplantingen van Pinus murrayana sterk door de
ziekten werden gedecimeerd. Kujala (1950) bericht over hevige aantasting
van 15- tot 20-jarige opstanden van deze exoot, maar merkt erbij op dat
deze opstanden onvoldoende gedund waren.
') Een reincultuur afkomstig van een isolatie uit Pinus resiitosa uit Michigan bevestigde dit onlangs.

97
Ofschoon het Bosbouwproefstation geen proeven heeft genomen over een
eventueel verband tussen de dunningsgraad en de mate van aantasting door
Brunchorstia zijn er toch enkele praktijkwaarnemingen gedaan die erop wijzen
dat er een gunstige invloed van een sterke dunning uitgaat.
Ferdinandsen & J0rgensen (1938) schrijven, dat na de catastrofe in de
Oostenrijkse dennenbeplantingen op Jutland tengevolge van een aantasting
door Brunchorstia er radicale opruiming plaats had door massale kap. Hier
en daar echter bleven 'bomen staan die door de ziekte heengroeiden en verder
gezond bleven. Men zou hier natuurlijk kunnen aanvoeren dat dit bomen
zijn, die een van nature aanwezige resistentie tegen de ziekte bezitten en het
zou dan wellicht de moeite lonen om verder onderzoek in deze richting te
doen. Meer voor de hand ligt het feit dat deze bomen door hun vrijere stand
meer profijt kunnen trekken van licht en warmte en voedsel en daardoor in
een betere conditie komen. Gelijkertijd namelijk is bovendien het voor de
schimmel gunstige microklimaat drastisch gewijzigd, waardoor geen infectie
meer mogelijk is.
Bosbouwkundige consequenties
Bij de aanleg van Oostenrijkse en Corsicaanse dennen opstanden zal men
zich moeten realiseren dat beide bomen exoten zijn. De levensomstandigheden
van deze bomen in het natuurlijk verspreidingsgebied zijn geheel anders dan
die op onze breedte.
Onder de in Nederland heersende klimatologische omstandigheden brengt
aanplant op grote schaal ernstige risico's met zich mede, hetgeen in bijzondere
mate geldt voor de noordelijke provincies, waar de ziekte in jaren met ongunstig weer het eerst en het hevigst zal toeslaan. Op grond hiervan zijn
volgende conclusies gerechtvaardigd:
(1) Aanplant op grote schaal benoorden de grote rivieren is te riskant en
moet worden afgeraden.
(2) Aanplant langs de zeekust dient met grote voorzichtigheid te worden
uitgevoerd. Aan dit gebied echter zal in de nabije toekomst door het
Bosbouwproefstation meer aandacht worden besteed.
(3) Daar Brunchorstia geen schade aanricht in de zuidelijke provincies — er
zelfs niet voorkomt — zal men in deze gebieden meer plaats voor beide
houtsoorten reserveren dan tot nu toe gedaan werd.
Met deze notities is het Brunchorstia vraagstuk geenszins uitgeput. In het
algemeen kan men stellen dat grote voorzichtigheid moet worden betracht
bij het introduceren van exoten en het aanplanten ervan op grote schaal,
pit niet alleen vanwege het feit dat men ook gelijkertijd met de exoot andere
schadelijke organismen kan binnenbrengen, maar mede omdat de geïntroduceerde boom in zijn nieuwe vaderland vaak onder minder optimale omstandigheden moet groeien en daardoor aangetast kan worden door daar
ter plaatse aanwezige endemisch levende organismen, welke zulke aanplanten zelfs geheel te niet kunnen doen indien alle factoren daartoe medewerken.
Addendum
Since this paper was submitted for publication Brunchorstia has been found
too in some parts of Esthonia (E.S.S.R.) which could be demonstrated by
investigation of authentic materiai hindly sent by dr E. Parmasto (Tartu).
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Tijdens het in druk gaan van deze publicatie kon worden aangetoond dat
Brunchorstia ook voorkomt in delen van Estland (E.S.S.R.) dank zij toezending van authentiek materiaal door dr E. Parmasto (Tartu).
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