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MEDEDEELINGEN INZAKE DEN BOSCHBOUW.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT

...

",,

. I. OPENiNG VAN Dil JACHT.

. De rvtinister van Landbouw. Visscherij en Voedselvoor:ûening heeft. gelet op art., 18

der Jachtwet I 923

bep~ald:

"

Je. dat _voor 'l,et ge~eele, 'Rijk, .

a. behoudens het bepaalde sub b. c~ 2 en 3 de jacht op de wildsoorten. genoemd
in ,kolom A zal zijn geopend gedurende het .tijdvak. achter de namen der wildsoorten vermeld in Rolom B.
I

Knlom A-

Kolom B,.• '

Grofwild
-Reeën. bokken en geiten

Klcinwil4 :
patrijzen
fazanthanen ,
,fazanthennen .
houtsl;lippen
hazen
.
'. ',korhanen

Waterwild.
"
wilde eenden (anas boschas,
anas
platyrhyncha platy"
rhyncha) en slobeenden
a1lê overige soorten eenden
en
(behalve
bergeenden
.eidereenden)
ganzen (behalve brandgan..
zen)
watersnippen
meerkoeten
goudpleVieren'

1 November 1946 t6t en met 15 November 1946.

,
31 Augustus 1946 tot en met 31 December 19<16
1 Oçtober 19<16. tot en met 15 Januari 1947

1
I
I
1

October 19'16 tot en
October 19'16 .tot en
November 19'16 tot
Novemb,er 1946 tot

met 31 December 19'17
met 15 Januari 19i?
en met 31 December 19'16
en moet 31 ,December 19<16

2'1 Juli 1946 tot en met 15 Januari 19'17

7 Augustus 19<16 tot en met 15' Januari 1947
7 Augustus 1946 tot en met 15 Januari
7 Augustus 1946 tqt en met. 15 Januari
7 Augustus 1946 tot en met I? Januari
1 October 1.9~6 tot en met 15 Januari

19<17
J9'17 .{
19'17
1947

b: het" ~angen van waterwild' doo~ middel van e~ndenkooien siechts 'zal' -zijn toege~
staan ten aanzien van de waterwildsoorten. genoemd in kolom C. gedurende het
" tijdvak,' achter de nalllen der wat~rwildsoorten vermeld in kolom D.

Kolom C

Kolom 0

alle soorten eenden (behalve
bergeenden en eidereenden)

7 Augustus 1946 tot en met 15 Januari 1947

c. het vangen van water wild door middel van ,netten. waarvan het gebruik is geoorloofd, slechts zal zijn toegestaan, ten aanzien van de waterwildsoorten; genoémd
in kolom E. gedurende: het tiJdvak. achter de namen der waterwildsoorten vermeld
in kolom F.
.

Kolom E
ganzen

Kolom F
(behalve, brandgan-

zen)
goudplevieren

7 Augustus 1946 tot en met 15 Januari 19<17
1 Octeober 1946 tot en met 15 ,Januari 1947

'2e. dat de jacht op:
a. patrijzen niet wordt geopend op het eiland Walcheren.
b. hazen niet wordt geopend ~p het eiland Walchéren, in de gemeenten Wemel·
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din ge, Krulningen en Ierseke (beoosten het Kanaal door Zuid~Bevejand en in de
gemeenten van het eiland Schouwen en, Duiveland .met uitzondering van de ge p
IJleenten Burgh, .Renesse', Haamstede. NoordweIIe. Elkerzee en Ellemeet en in den
Wieringermeerpolder.

3e. dat voor het gehe~1$, ~!j~..f.e. J?ç,ht :ni~~ Jal 'Y0r9~n .,9,eopend 'op:
.'
edelherten "..
;J:.i.'h.J~ 'duikers,'{:;i}J1!()"";::.'t':.1 . (
damherten ' .
.
.
kemphanen
'.
."
reekalveJ;'en (in 1946 geboren) wulp~n
~."""/ \j~ ~; ~il V'>. ,iI(~1"~, >j.; ~
korhennen
' scholeksters
. !
'.':' i .~
zwanen'./ ;.' ,':'
grutto's
tT. : t':·
brandganzen
tureluurs
bergeenden
waterhoentjes.
eidereenden
_,,,,;'! ~:
~",:, 1
.:~
;'~ .," r~p
"

I

l

<',

,1937. ' ",,:" " '~;
" . . . . . ,.';,,' ~
1. ,De Minister van,·Onderwijs, Kû~ten ,en Wetensè:hàp li~eft; ,gelet op-'art: 2Bbis van
het Vogelbesluit 1937 bepaald dat voor ,het tijdvak van 1 IlJli 19~6 tot en met' 30 Jurii

2e.

UITVOE~ING VRGELB~SLUIT

,1947, ae hoofden van 'plaatselijke politie iede'r~'Vóor z,ijii gemeente,'vergunningen kuop
n'eri verleenen. tot het gebruik maken van geweren - ailclei'e dan die. ,genoemd in àr:'
:welke.
tikel 14 vaD' het-Vo'geibesluW1937 ~ bij het doódên van vogeJs,·ten aanzien.
en voor zoo.ver van hen, -kráchtens artikel 2 van de Vogelwèt, 1936 is bepaald, dat ,zW in
die gemeente niet gerekënd 'worqeo tot' de beschermde 'vogels' in den zin, van die wet.
(.'"-~ ",
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lngezorid~n Berichtên
NORDISK SKOV-UNION.
Pracsidentcn.

v:

. K0bènha~n
Vester V91dgade 86.
~ Dempark..

Up ta 1939 therc was a growing collaboration in Forcstry betweèn the northern
countries viz: Denmark. Finland. Norway .and Sweden:. Every third year a northcrn
. forest CCllgress ,has been held; 1931 in NorwaY. 1934 in Derunark. 1937 in Sweden
ang there 'Yere. arrangemç:nts 'made for one in 1940 in ,Finland but it ·was .cancelled
. f
, : . . . . .
.' ~
,due· \ó the war..
At a conference held.in Copenhagen on the 2&th of May 1946 this collaboration was
revived and organised throp.gh the establishment of (!. Northem Forest Union .. 'Tbe sta.~
,tutes of. this, union wete drawn up by a B~rd of Represf'n.~nti,'es for. the State Forest
Services. thc Forest Ownç:rs AssocIatIon!? and &ilyicultural Societies. th,e ForeM Re~
sea,--:ch. s~atl~ns. a,nd tbe Fo~est High Schools in, Ç>eIUlJ.ar~ J::in1ëll"!d Narway and Swedep.
, Accarcling to these statutes the aim 'af thc Narthern Forest U~lan Is to:
(a). Exchange knowledge in all fields of Forestry and
(b). Convey to those engaged in Forestry in one country further knowledge of Forestry in tbe other couDtries.
It is proposed to' forward these activities by:
1). Orga'nising a systematic collaboration between Porest Institutes and Forest AS(
sociations.
2).' Arranging periodical meetirigs <lod excursions for those engaged in Forestry in thf"
northern countties.
3). Sponsoring the wtiting aod pub!ishing of hulJf"tins, papers and perioclical revues of
Forest Litrature in the Forestry Joumals.

4). Selccting lectui'ers from one country ta Jecture on spedal topics at the forestry
meetings in the other cauntiies.
•
5). Establishin!i ~~dlities for studying forestry for forest stuclents and thes.e engaged
in forestry in, one country in the ather northcrn countries.

·.6,

J

1'0 administer these actlvities thl?re was formcd a board of four delegates (one' from
each country) under a chafrman who also acts as president of the union The' pedo!
of presiden,cy is three ycars. As president for the first triennial period tbe Danisb
.
Delegate. Professor Dr /j.. H ow a r d G r" n was elected.
A general secretary for thc Northern Forest Union has heen established in ('..open·
hagen- .(Dansk Skovf~rening. Vester Voldgade 86. Kobenhavn V.) Branch secretaries
have been established in Finland (Generaldirekter. Or M. Lap p i~S..e p p ä 1 ä. Fors~ . .
styreisen, Helsinki). in No.!"W~y (Skogskonsulent N. Ihlen. Det norske Skogsc:kap,
Wcrgelandsveien 3 B. Oslo) and in Swcden: (Byrachef F. Amineff, Svenska Skegs..
värclsföreningcn, Regeringsgatan 18. Stockholm).
.
In sa far as anyone' in ether countties desires information of Northem Ferestry thc
General Secretary of tbe Northem Forest Union as weU as thi! Branch Secretaties will
.
A. Ho war cl G r" n.
be pleased to forward p;utic111ars.
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(waaronder natuu;bescherming en de' jacht).
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R~ot and buU rdt in planted White Pine at BHtmorc. North Carolina._ Q. H. H c p~
ting and A. A. Downs. J. o. Forestry. 3, 119-123. 1911.
' .
'.
Het in dit artikel beschreven onderzoek in ,geplante opstanden van- Pinus sfrobl11f L.
werd verricht aan boornen. dIe, bij een dunning werden. gekapt. Een dunningsproef.begonnen in 1916 bood, daartoe gelegenheid. Naast proefpçrken. die niet werden, ge·.'
dund. waI:eIr ~deren in 1916. 1923, 1929, 'en 1936 ge_dund met hun Isolatiestroken
van ca I! m brè~dte. De 5de dunning vond plaats' in' .1942. toen de_ hoornen 40-45
jaar oud waren. Toen werden voor het eerst ook .in de niet gedunde proefperken
boomen gekapt. om na te gaan, of deze in dezelfde mate' wortel.. en stamcrot vertoon·
. ,,-' .'
den als de boomep uit de sedert 1916 .regelmatIg gedunde perken.
De fungi. die bij deze aantasting betrokken waren; bleken te zijn: Fomes ann05US
(Fr.) Cke. Polyporus crrcinatus Fr. en P. schweinitzii Fr.. F. annosus was de belang~
rijkste. Van 'de 131 hoornen 'waren er 45 met deze zwam: 7 met"P. circinatus en 6 met
P . .schweinit:z:ii. Het stamrot. maximaal' over e_en Ief!.gt~ van ca, 3' m, besloeg gemiddeld
,.
ca 1.25 m,
, De vergelijking van niet gedunde met gedunde deelen van, den. opstand 'bracht het
, , .' - _.
_I."
,_ :.,;
volgende, interessante resultaat aan het Jicht:
gedunde 48 hoornen. rot- (de drie zwammen samen) 36 of 75 %
isolatle·strook' 38 'bqornen, rot. ,. • . • • '~,' • 20 of ,53.%
niet gedund: 45 hoornen. rot~· . • . . • • ," . - 2 of 4: %
Dit sprekende resultaat 'brengt ons inderdaad. 'zooals de auteurs 'Schrijven. in een
."
'_
.'
~
moeilijk parket.
Zou de dunning. die ip., ons I~nd gelukldg sedert ongeveer: 20 Jaren zooveel inten~
siever wordt toegepast., zulke gevaren meebrengen? J!n hoe staa~ het met onze, Hch~
Hngen? Hier ,moet men .immers door 'het achterblijven van zooveel meer en grootere
~tobben een nog veel heviger aantasting, verwachten. -Wat de dunningen betreft. 'zijn
·de ervaringen, tot heden in ons land' zeker niet zoo ppvallend geweest, dat. daarbvet:
iets werd geuit. Ook In de gelichte opstanden moet een eventueele schade aan de
gespaarde boomen nog blijken. Wat wij wel zeer goed weten en wat in 1935' (N~d ..
Boschb. Tijdschr. 8. 317-319) en in 1912 (N.B.T. 15: 337-338) werd gepubliceerd
~ri ook dit jaar weer door verschillende waarnemers ,werd geconstateerd, is het af·
sterven 'vooral van Douglassparren in Onde:v16:ntingen. a,ls gevolg van de aa?tastingen
, . ' , ,",
-.'
.......".
door Fomes annosus.
De f\.merikaansche onoerzoekers trachte~ een verklaring te geven. waarom de toch
ook in tJet niet gedunde deel van den opstand, aanwezige stobben' van langs natuur~
lijken weg, afgestoryen boo'!len niet. event'cns' het optreden van wortel~· en stam,rot
bevorderen. Zeer terecht wijzen zij op het groote verschil. dat bestaat in den voedings·
toestand. waarin 'de stobben van de gedun~~ boomen verkeeren. vergeleken met dien'
Van' de geleidelijk achterblijvende boomen, ,die tenslotte door gebrek aan assimilaten
afsterven. Boomen die gedund worden. functionneeren' op dat oogenblik nog normáal
en bevatten. ook in hun worte13 en stobben. reservestoffen jn den 'vorm van suikers
.)f zefmeel. Voor de ontwikkeling van wortelzwammen· bieden :Ij- dus een veel rijker
nedium dan degenen. die' in een niet gedund bosch afsterven.', H e p tin g en Do VI. n s
wijzen in dit verband op de onderzoekingen en waarnemingen van L e ach in Oost~
Afrika bij de aantasting door Armillarla mellea (Vahl) Quel. Deze vond. dat Armil~
laria in Oost·Afrika zich reg.eImatig en veelvuldig ontwikkelde 9P wortels en stobben
van' eenige soorten van boomen. als deze gekapt zIjn. Waren. de hoornen van dezelfde
soorten van t~ voren geringd. dan had blijkbaar de honingzwam<~inder }rnhs ziçh te'
vestigen door het ontbreken van suIkers eq koólhYd:raten. ,zooals L e ach veronder...
stelt (men vergelijke de desbetreffende referaten). ' .
. ..
,•
He p tin g en Do VI, n s wijzen er in dit verband nog op. dat de derde ef! d,~ vierde
dunning werd uitgevoerd in, een tijd' van het jaar, waarin de hoeveelheid: gemakkelijk
, berljkbare koolhydraten hoog is. Zij maken verd~r mel~ng Val!' een mondelinge mede~
'<,
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deeling van R. M. L i n d g re" n ovér het optreden van' Fomes annosus in Cen beplah~
ting in Zuid~Dultschland, Da!lf waren de hoornen geplant in groepen van tWee en van

deze werd op een bepaald oogenblik een gekapt. F. annosus tastte toen zoo veel hoornen
aan,. dat het tenslotte noodig was den geheelen opstand op te ruimen.
De auteurs eindigen hun b2Schouwingen door erop te wijzen. dat de Pious Strobus,
waarmede .zij hun onderzoek uitvoerpe~. "w.!!rd~n., geplant. Het is in Europa reeds'
lang bekend. dat geplante opstanden veel meer last hebben van wortelzwam dan gcP
zaaide of natuurlijk verjongde boornen. Dit neemt 'echter niet weg. dat het verschil
in aantasting, dat de onderzoekers yonden in gedunde en niet-gedunde opstanden, zeer
opmerkelijk blijft. Immers gedunde en niet-gedunde opstande waren bèlde geplänt.,·" >~

v.v.

•

,r
Ob~ervations ''On the pnrasitism and con/rol of Armillaria mcllea. R. L e ach Pr~c.
Roy. Soc. Scr. 'B 121. 561'-573, 1937.
A. mellea. veroorzaakt ernstIge verliezen .in de thee in Nyasaland (Oost.Afrika).
L e ach gebruikte door de honingzwam aangetaste wortels van Gliricidia maculata
(G. .sepium) voor inoculatie-proeven: met kiemende zad'en van thee en met 18 maanden
oude planten. Op de wortels van G. maculata. ee." leguminoos. ontwikkelen zich meer
rhizomorfen dan op die van ,andere houtsoorten, Na 1 maand waren eenige zaailingen
aangetast. Zooals bij onderzoekingen in" ons land en in Amerika (T hom a s 1934)
reeds Was gébleken vindt de infectie plaats door' jonge rhizomorfen. die 'zich in gezonde wortels y:an vatbare planten kunnen ,inboren. Van di! thee-zaailingen waren na
2 maanden 3 door Armillaria gedood' van de anderen waren verscheidenen <;langetast.
Daarbij werd' een uitbreiding over: een afstand van 2 tot 12 cm geconstateerd. Slechts
bij een gering percentage dezer ,aangetaste planten waren aan de bovenaardsche deelen
ziekteverschijnselen waar te nemen. L e jl t h had den indruk, dat A. mel1ea' zich speciaal goed ontwikkelde op wortels en die van, hun deelen. die veel koolhydraten bè~
vatten. Een bevestiging van, deze 'hypothese vond hij. toe-ll" hij de wortels onderzocht
. van gevelde Pürinarlum mobolB. die zeer vatbaar is voor aantasting door A. mellea.
HIJ constateerde' 54/240 wortels met droogrot en sclerotien van Mact'ophomina phase.oli
(Rhizocfonia &afe1icola) en 186/240 wortels met A. mellea bij 24 normaal gevelde, 'niet
geringde boomen van P. mobola. Zes andzre. geringde boomen van deze soort ver~
toonden geen: aantasting door eenige zwam. terwijl 12 anderen, eveneens geringd _een
(twijfelachtig) geval van Ärmillaria en 115 gevallen van het droog rot te zien gaven.
Proeven met het ringen -van boomen spoedig na het verschijnen van het blad. ook
over den duur van de ,periode~ dIe noodig is tW!schen het ringen en het kappen. om
de hoeveelheid koolhydraten in wortels en stobben zoo gering mogelijk te- maken. zijn
-~

.

' .

' .

."

.

De- oude methode. om aantasting qoor de honing zwam (en andere wortelzwammen),
tot een minimum te beperken. waarbij de grond na, het kappen van den vorig en op~ ~
stand zoo goed mogelijk wordt gezuiverd van stobben en (dikkere) wortels, zou. als
deze proeven slagen, vervangen kunn.en worden door een nieuwe, die zooals het zich
laat inzIen. een vollediger resultaat belooft. goedkooper zal zijn en: bovend,ien, toegc~
past kan worden. waar het rooien van stobben is uitgesloten (ref. denkt hierbij bijv.
aan stobben van 'oude beuken. die zonder het gebruik van springstoffen. zelfs ten tijde
v. V.
, van de grootste brandstoffennoad 1n den grond bleven zitten.)

,-----_.

Biological contral 'aria ecology of"Armillariá mellca' (VahlF Fr. R. L e ach. T~ans.
Brit. Mycol. Soc. 4. 320.,-329. 1939.
' .
L. geeft een verder verslag van zijn studie over, de oetologie van Armillaria mc[(~a
en de proeven over het rIngen van boornen voor 'het vellen als biologische bestrijding
van ,deze wortelzwam. De ontwikkeling van de rhizomorfen is, als in ander~ deelen
van tropisch Afrika slechts gering. De langste. die hij vond. waren ca 45 cm lang.
Infectie zal slechts plaats kunmi"n hebben door een nauw contact van de wortels. Thee..
struike.q' die zijn aangètast. toonen dit door een slechteren groei boven den grond zes
maanden tot een jaar, voordat zij afsterven,
Krijgt een lager gelegen- wortel q~neden, en tengevolge van een' aantasting door
A. mell,ea gebrek- aan koolhydraten, dan dringt gewoonlijk Rhizocfonia lame/li[era
daarin binnen. Op de grens van de zöne;' waarop Annillaria beslag heeft gelegd en
die. waar Rhizoctonia' groeit, vormt de eerste een zwarte grenslijn, en groeit niet verder.
Met niet nader gedetermineerde andere zwammen doet Armil1ari'a net zoo bij het binnen~
dringen in de wortels van Parinatium mobola.
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Over dit duidel1jke 'antagonisme deed -Leac,h een"proef met.,uitgesnoeide takken.
Een gedeelte van deze takken . werd, een maand lang:.hoven den: grond bev.raard. ,en
kon d~ door saprophyten wor4en-bezet:- Daarna werden;zij, tegelijk'.;met.'Versche.:snoei~
takkeIl in den grond: 10 contact gebracht met geïnfecteerde wortels:van :Gliricidia sepium.'
Na, een \maand bleken alleen dè versche takken doorgroeid te zijn ,door ,Armillaria,
terwijl',de"doode met saprophyten bezette-_takken vrij van de 'honingzWalÎl. bleven ..:'~,
L.' kweekte de zwam ook in buizèn. op- hout van gezonde ,worteI5. met de, ,baSt, erop
gesteHliseerd, en. op dito wortels ,van _beamen" die een jaar: teyoren waren'. geringd.
Bij 'deze proef was dus de ,concurrentie met saprophytische':,zwammen' uitgesloten.' De
.ontwikkeling van Annillaria in, het laatst genoemde ge.val. speciaal ,de 'vonDing . van
een xylostroma'. was volgens' L e'a c h zob veel mjnder. dat hiJrhet begrijpelijk vinät;
dat geringde boomen aan de honingzwam',.zooveel minder kansen. -bieden.
',;' ~
De' beste tijd van, het ringen der boornen ,i~ na het ontluiken van het" blad. -Boomen •.
,die na. het ringen lang_zaam .afsterven moeten 1 jaar na, ,het, ringen, worden .,geveld.
Waterloten beneden_ -de ringwolld moeten zorgvuldig worden verwijderd.
,";"-::,. ':J
Experimenteel bepaalde L.e a ç h de verschillen in vatbaarheid voor, Arinillaria van
alle mogelijke inheemsche houtsoorten, Bijna -elke soort is geschikt om als waa'rdplant
voor de zwam ,te' dienen. Toch, zijn het de wortels van slechts enkele soorten. die ge·
woonlijk met" de aantasting van de. thee' ,samengaan. Aan, de wortels _van de meeste
soorten blijven: de, infeéties' gelocaliseerd., De zwam breidt zich pas uit. als ,.de :boomen
worden geveld' voor den nieuwen aanleg., Uit. 'het' onderzoek .'over het ringe~, v.an
boomen. met het oqg op een biologische hestrijçUng. :bleek teyens., dat een 'nieuwe 'irt~
fee tie zeer we!. ,uit kan gaan van de< gelocwiseerde- _aantästingen aan wortels. al, zijn
de bijbehoorende stobben ook reeds' gehed vergaan. ';.
".' ,_.i_ ;;;',
, ,
Blijkbaar Is het tempo. waarin de wortels van hoornen' na het vellen afsterven, een'
factor. die het optreden van A. meHea -beïnvloedt. Wortels, die vlug afsterven. worden
dadelijk door saprophyten bezet en 'worden, daardoor onbereikbaar' voor ArmIl1arla.
Voor de uitbreiding van de zwam vormen de wortels en stobben van dgl. boomen een
barrière in den grond ,(men bedenke, dat het in Oost~Afrika gaat om zware gronden
die blijkbaar den groei van rhizomorfen over langere afstanden beletten; in ons land
is dit op kleigrond net zoo. thaar op zandgrond anders). De soorten. die de gevaar~
lijkste bronnen van infectie vonnen. zijn die, waarvan de wortels langzaam afsterven
na de velling als bijv. Alrormosiá_ angolensis en Partnarium, ·mobola,. waarbij Armillaria
de kaQs krijgt. zich langs de g.eleidetijk afstervende wortels uit te breiqen zonder con·
currentie met s a p r o p h y t e n . '
v. V. '
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De' schade in de bosschen veroorzaakt doOl' elan'den. Red. Skog~n. 1. 17. 1946.
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De lucifer·industrie wordt bemoeilijkt doordat de elanden in. geheel Zweden de jonge
espenboompjes opeten en de zwaardere stammen afschillen Ook de populieren.aanplan~
tingen ondergàan hetzelfde lot. Indien de regeering niet yeel strenge. maatregelen
neemt tegen de 'blijvende groott! massa van deze dieren wordt de lucifers:-industrie met,
ondergang hedreigd. In 1945 weiden 11 000 stuKs gescho!en.
B: S.

RUBRIEK ,6. Boschbuishoudkunde (waaronder arbeid. behe~r. handel. recht cn wet·
geving).

Ongunstifl gr:1egen k1einf" landbollwbedriiven. S t r ä n g. 'Skogen. 1.18.1946.
In een lezing is door staatsraad Str;lng gezegd: .. Ook ·als, men rekening houdt met
verbruikstoeneming. omdat de kleine boeren in hoschomgeving, meer inkomsten hebben.
moet men toch vreezen voor overproduktie van 'levensmiddelen, waar de groote af.
standen het transport bemoeiliJken.
Deze kwestie is slechts op te lossen door "tal van. dergelijke kleinbedrijven op te
heffen en' dezen onvolledigen landbouw weer terug te brengen tot boschbouw. Velen
zullen dit met spot aanhooren. maar dit is absoluut noodzakelijk als men bedenkt. dat
J,jn ZWeden 100.000 dergelijke klçinbedrijven voorkomen". .
, ,B. S.
RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (waaronder beSèhiijvingen van bedrijven).
Een bosch
den bodem van een meer. Pablo:~ Skogen. 3. 57-59. 1946.
Het meer "IJngaren" in Zujd~Zweden wprd in 1855 drooggelegd. mjlar aan de na ..
tuur overgelaten. Thans is op de laagste gedeelten. van, den ouden meerbodem dicht
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elzenhout gegroeid. waarvan· men de mooiste 'stammen bIJ de -dunnlng liet staan ·voor
:aadstrooiing. Naast dit bosch groeit een esschènbezaaiing. in 1913 aangelegd; de
mooiste stammen hadden een doorsnede van 20 cm op borsthoogte~ Daaraan grenst een
gemend elzen1berken ,bosch. waarvan de aanwasboor aantoont, dat de zwaarste stammeri
48 jaar oud' ziin en de dikte op borsthoogte 33 tot 35 cm bedraagt. Een eikenboseh.
gezaaid in 19.18 op aangrenzenden grond (geen meerbodem) groeoide 'op tot stammeri
van 16 cm doorsnede. Eeniae rijen fijnspar. tenelijk met de -eikels gèzaaid, hadden een
doorsnede van 18 cm met een .laarUjkschen aanwas van 6.7 mmo
, Een mooi voorbeeld van loofhout op den ouden meerbodem gaf een gemengd bosèh. in
hoofdzaak espen· die opgekomen waren uit wortelopslag van hout. dat na de dl"OOQ"
·Iegging··ontstaan· was en weer weggeslaÇlen. In 1923 werden mi sterke ·dunnlng esschen
tusschen geplant. Dit loofhout doet het bijzonder g o e d . .
.
- BIj een vluchtige beschouwing van den.groJ;ld die Çlrootendeels tiit zand en keisteenen·
bestaat, zo.u men geneigd zijn te denken. 'dat groveden en fijnspar daar behoorden te
groeien. maar de espen oordeelden anders. Deze kwamen met hun' wortels in aanraking
met het stroomende grondw~ter en men liet de boomen doorgroeien In hun prachtige
ontWikkeling.
'
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. Ik meen de vraag te moeten stellen of in ons land de vele moerassen en· ontveende
grop.den, die niet geschikt zijn voor den landbouw· niet evenzeer in aanmerking kUIU1en
komen voor boschaanleg 1 De laaÇlste grond die niet door slootengraven droog kan. 'Wor..
den gelcÇJd zou dan hemalen moeten worden. De geheime oorzaak voor het snel groeien
der hoornen in zulke drooggehouden grond is het stroomende grondwater. waarvan het
ártikel gewaagt, hier zoowel,als in Zweden. Dr W. Beye·rlllk te Wijster had mij
reeds vroeger op dit ondergronds stroomencle water opmerkzaam gemaakt.
B. S .
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