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DE P IN US LEU CO D E RMI S
door P. Boodt .
In de 47ste jaargang va n het Ce ntralblatt für das gesa mte
Fo rst w esen kom t ee n artikel voo r va n Oberfo rstrat A . Ge-

schwind te Serajevo, getiteld ..Ein Beitrag zur biologie de r
Panzer- oder weiszrindigen Kiefer (Pinus leucodermis An t.).
De lezing van dit artikel. alsmede va n andere literatu ur

omtrent dit onderwerp. geeft mij den . indruk dat het niet
onmoge lijk is. dat deze de n bij de bebossching der N eder landsc he duinen een rol ka n spele n.
Ik meen daarom goed te doen een en ander over de P inus
leucodermis. welke ik. aangezien er geen Hollandsche naam
voor bestaat.

verder kortweg

.Jeucodermis" zal

noemen ,

mede te deele n.
D e leuco dermis draagt verschillend e namen : zoo wordt hij
o.a, doo r Silva T ar ouca en Ca milloSchneider (.. Llnse re F retla ndNadel hö lzer") betiteld als : Pinus H eld reich ü, P. leucodermts,
P. laricio leucodermis. P. prenja. P. pindica, P. nigra var .
leucodermis.
De meest gebruikelijke naa m schijnt echter P inus Ieu code ernis te zijn.

Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze vrij zeldzame
houtsoort is beperkt. Als het vaderland kan beschouwd worden
Dalmane, H erzego w ina en Montenegro; verder wordt zij
ook aa ngetroffen in Z uid-B osnië. Servië en in Grieken land
(o.a, op de n ..Pindus").

De leucoderm is is. eve nals de lor k. berqden , Oostenrijk sehe
en Corsicaansche den. een echte boom va n het ge bergte:
het optimum ligt in DaJmatie e n He rzeg o w ina tusschen 1200

en 1600 Meter hoogte.
Op deze hoog te vormt hij zuivere opstande n. waarvan de

gemidde lde hoogte zelde n meer da n 15 Meter bedraagt.
Beneden het optimum daalt de den , in menging met beuk en
Oostenrijkschen de n tot 800 Meter hoogte: boven het optimum
stijgt hij. soms gemengd met berqden, tot uiterlijk 2000 Me ter.
De leucodermis. welke in 1864 het eerste door Maly ontdekt en naar Weenen gebracht werd. vertoont zeer veel

overee nkomst met den Oostenrijksehen den . va ndaa r. dat
verschillende sc hrijve rs de beide denn en vaak verw ard hebben :

nieuwere o nderzoekingen hebben echter geleerd. da . 1e leucodernis een afzonderlijke soort is.
Het voornaamste onderscheid tusschen de beide densoorten

138
ligt in den vorm en de kleur va n de bast en de kegels.
Evenals de Oostenrijksche den is d e leuco d erm is zeer harsrijk; in het optimum moet hij den Ocsten rijksc he n d en zelfs
in harsrijkdom overtreffen.
De leucodermis vertoont drie karakteristieke eigenschappe n:
ID. Zijn buitengewoon vermogen om reeds op zeer jeugdigen leeftijd te fructiflceeren .
2°. Zijn groot weerstandsvermogen tegen wi nd en droo g te.
3°. Zijn zeer langzamen groei.
ad . I. De vroegtijdige zaadvormi ng is vermoedelijk ee n
gevolg van de qroote lichtintensiteit in het hooggeberg te .
De jonge dennen. welke, vooral als zij vrij staan. tot aan
den grond toe van takken zijn voorzien. zijn van boven to t
onder met kegels bezet.
I n het optimum komt om de drie jare n een zaad jaa r voo r,
hetwelk het beste is bij boome n van 60-80 jaar.
Het zaad rijpt in September en October en heeft 70 a
80 '10 kiemk racht.
De kegels openen zich bij de, in het hooggebergte veel
voorkomende, stormacht ige. uit het N . O. waaiende wi nden
(de z.g ... Bora") en aa ngezien d e .. Bom" ee n rukwind is.
vliegt het zaad niet ver weg.
D it heeft dan ook tot gevolg. da t na tuurlij ke rand bez aai ingen he t meeste v oo rkom en. te rw ijl in hol staande boss chen
ook de o pe n plek ke n vo lop be zaaid worden .
Zood ra na de ..Borne " de. uit het Z . W. waa iende reg en wi nd (de Se troecol heerscht. o ntk ie mt het zaad en o ntstaa n
er zee r d ichte natu urlij ke verjon g ing en. w elk e zich bij volop
licht goed o n tw ikk ele n.
Aa ngezien de leucod ermis ee n echte lichthoutsoort is. verdrag en de jonge bezaaiingen geen scha d uw, zelfs ge en zijschad uw; ee n ve rsc hil d us met den O ostenrijksch en d en .
we lke zich in zijschad uw nog we l kan o nt w ikkelen. D e zeer
dichtgedrongen natuurli jke ve rjo nge n hebben het voordeel
da t zij mee r d an a llee n staande pla nten weerstand bied en
aa n de n tand va n het vee en w ild: ee n nadeel daarenteg en
is. dat vele ve rgroeiinge n o ptrede n.
ad 2. D e leuco d ern is da nkt zijn g root weerstandsvermogen
tegen de heftige Bo ra -w tnd en aan zijn wortelstelsel.
Dit bestaat uit ee n penwortel. welke zich op geringe d iepte
splitst in ve rschillende zijwortels. D e zijwortels splitse n zich
ook weer en zenden ve rticale wortels uit. waa rdoo r ee ne
vaste. elastische verankering va n den boom wordt verkregen.
Hierdoor en door zijn vrijen stand. is de den tegen de
zwaarste valwinden bestand; me n treft da n ook zelfs op de
ongunstigste plaatsen bijna geen door de sto rmen omve rgeworpen hoornen aan .
De leucodermts ka n ook de grootste droogteperioden doorstaan Biologisch eigenaardig is dat. waar de Oostenrijksche
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den bij groote d roogten een gedeelte der naalden laat vallen,
te neinde de t ranspiratie-oppe rvl ak te tot ee n minimum te re-

duceeren. de leucodermis een gedeelte de r topscheuten afsto ot
en soms ge heeIe takke n laat afsterven, In tijden va n buiten gewone droogte en hee rschenden Bo ra-wind zie t men da n

ook de top scheuten . we lke boven de krans van kegel s zitte n,
bruinro od w orden en ste rve n. Dit mo et toegeschreven worden
aa n de o msta nd ig he id. dat v an den o pstijge nde n sa pstroo m

z óóveel gebruikt wo rdt voor de kegels, we lke aa n het einde
van het voorjarige lot zitten. dat er nie ts meer overblijft
voor de topscheuten. zoodat deze verdrogen moeten. O ok
hie r blijkt weer dat ee n hou tsoort in tijden van le ven sg e vaar
[q roote droog te) het eerste zor g t voor de voo rtplanting en
wel ten ko ste van den gro ei .
'
ad 3 . D e g roei van de leucod emis is buiten gewoon lan g..
zaa m : op 20 à 30-jarigen leeftijd zijn de de nnen vaak niet

hooger dan I Meter.
In het optimum bereikt de de n in zuivere opstande n hoogten va n 15 tot 20 Meter.
De jaarlijksche aa nwas der loten bedraagt vaak niet meer
dan 1 à 2 e.M.
Deze lan gzame groei is oorzaak. dat de den een vrij hooge
gebruikswaarde heeft. welke onge veer ge lijk te ste llen is met
die n va n den bergden.
De gebruikswaarde wordt echter belangrijk ve rminderd
doo r de v eel voorkomende sabelvormige g roei aa n den voet

der dennen. zooals de zeede n bij ons te land e ook veel
vertoont. M en schrijft dezen sabelvo rmige n gr oei to e aan
den snee uwd ruk en den lichtinvloed op de denn en . welke
op de steile hellingen van het hooggebergte groeien .
M ijne opmerking in het begin va n het opstel. n.1. dat de
leucodermi s misschien bij o nze duinbebossching gebruikt kan
worden. is gebaseerd o p het g roote weerstandsver mogen van

I)

den den tegen sto rme n en droogte . D eze e igensc ha p, alsmede
de overeenkomst. welke de leucod errnt s op v ele punten

vertoont met den Oostenrijk sehen den. welke bij ons de
voo rnaa mste plaats bij de duin beb ossching inn eemt. hebben
mij er toe gebracht om proeven met de leucodermis te nemen.

Ik ve rzocht daarom reeds in 1921 den Oberfo rstrat Geschwid.
d ie toe n te Mosta r (Yoeqoslavie) woonde. om mij zaad
te zenden.
Deze berichtte mij. dat uitvo er van het zaad slechts
mogelijk was met goe dkeuring va n het ..Ministerum für
Forste und Berqwerke" te Belgrad o.
Door de. in het voorjaar 1922 bestaand e verhouding
tusschen N ederlan d en de Reg eering van het Kon inkrijk
der Serven. Kroaten en Slovenen kond en echter geen sta ppen
to t ve rkrijg ing van ee ne uitv oer vergunning gedaan worde n.

Ik heb mij toen in Januari 1924 gewe nd tot onzen gezant

\
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te Belgrado. die mij mededeelde te zullen trac hte n o m 5 K.G .
zaad te verschaffen.

. Eer st in Maa rt 1926 ont ving ik door bemiddeling va n den
gezant. die inmiddels naa r A thene was ve rplaats t ee nige
grammen zaad. dat in de kweeke rijen van T exel w erd uitgezaaid . Van deze zeer kleine hoeveelheid zijn een l O-tal plant en .

welke dit voorjaar dus het 3de g roeijaar ingaa n. verkregen .
In April 1927 ontving ik. eve neens door tusschenkomst
va n de n gezant uit Athene. plm. 3 KG . zaad va n leucode rmts.
dat afkomstig was van den Olympus. den Pi ndus en de
Eptrtsche bergen. Van dit zaad staan tha ns plm. 8000 planten
op het zaaibed.
H et blijkt nu reeds. dat de leucodermls, ook in het nieuwe
klimaat. zijn langzamen groei niet verloochent . want het was

niet mogelijk om de zeer kleine I-jarige plantjes. zonder
groot verlies. in d it voorjaar te verspenen.
Tot voortzetting van de proef heb ik voor he t a .s. voor-

jaar nog 2 KG. zaad va n leucoderm is besteld bij A . Grünw ald
te W lene r-Neu stad t : het was de eerste maal dat ik dit zaad
in een prijscoura nt aangegeven zag.

Utrecht . Jan uar i 1928.

- - -

DE N ACHTVORSTSCHADE OP DEN l l en MEI 1928
doo r B. Stoffel.
Ni et dikwijls komt nacht vor st in zoo hevig e mate voor
als in Mei j.l. O p 11 Mei .s morgens 6 uur stond de thermometer op 27 ' Fahrenh eit . Ongeveer 22 jaar geleden bevroren
jon ge plant soen en eveneens in M ei o p de zelfd e w ijze.

Half Juli hadden dit jaar 3- en 4-jari ge Eur. zilverspar en
gra uwe douglas zich nog niet hersteld . deze maken niet voor
een vo lgend v oor jaar nieuw e topsche ute n.
Groene douglas. fijnspa r. Abi es gra ndis. Abies conco lor,
hadden de vorstbeschadig ing toen reeds vrijw el overwonnen.
Beuk en eik begonnen zich lan gzaam te herstellen evenals
larix. Be rken. elzen en P runus serortna hadden niet s va n de
vo rst geleden. Vooral deze P runus blijkt een prachtige aa nw inst als vullings materiaal in o nze bosschen, temee r omdat
deze als boo m kan opgroeien en een goed soo rt meubelhout
produceert. ook op onze schra le zandgro nden.
Ik heb in de kweekerij Abies alba en grandis beide 4- ja rig
naast elkaar staa n en het is opvallend hoe snel A . grandis
zich van de nacbtvor stbeschadiging heeft hersteld en hoe
weinig onze Eur. zilverspar daar toe in staat is.
Het komt mij niet overbodig voor nog eens met nadruk
te wijzen op de noodzakelijkheid voo r bosch bezitters om
eigen kweeke rf aa n te leggen voor uitplan ting in de bosschen
waar gehakt en gedund wordt.

