Personalia.
EEN INSTITUUT VOOR BOSCHBOUWKUNDIG
ONDERZOEK.
Met ingang van 1 JuH is ingesteld een instituut voor boschbouwkundig onderzoek. behoorende tot de landbouwhooge.
school; bepaald is. dat de leiding van dit instituut zal berusten
bij de drie hoogleeraren in den boschbouw aan de landbouw.
hoogeschool. die beurtelings in volgorde van ancienniteit tel.
kens gedurende één studiejaar het instituut naar buiten zullen
vertegenwoordigen.
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EEN MERKWAARDIGE OPERATIE.
De patiënt was 1200 iaat' oud. •
V lln eenigc ki!ogrammen spijkers bevrijd.
ROME. 19 Juni. - Te Somma Lombardo, in de vlakte van Lombardië
verheft zich een gigantische cypres, welken men ongetwijfeld den oudsten
boom van geheel Italië mag noemen. Het is bekend. dat Napoleon, terwille
van den eerbledwaardigen ouderdom van dezen cypres destijds zijn oor~
spronkellJk plan voor den Simplonweg eenigszins wijzigde. De boom, die,

naar het wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, 1200 jaar oud is.
behoort tot een cypressensoort, welke afwijkt van het overigens in Italië
inheemsche type. Vermoedelijk heeft men hier te doen met een boom,
die met een bijzondere beteekenis b.v. ter nagedachtenis van een
destijds vermaarde persoonlijkheid - is geplant. In de schaduw van dezen
cypres is kort geleden het gedenkteeken opgericht voor hen, dIe uit deze
streek geboortig. in den wereldoorlog sneuvelden.
Sedert eenigen tijd bevond zich deze machtige cypres in een kwijnenden toestand. De boom was eenmaal door den bliksem getroffen en
verder had het publîek zich niet onbetuigd gelaten, en door inkervingen
van namen en door het inslaan van spijkers blijk van zIjn aanwezigheid
gegeven.
Onlangs echter verschenen ter plaatse enkele heeren. o.w. Prof. Ra ffa e l e e 0 r m i 0, een bekend botanicus uit Milaan, alsmede de burgf?;meester van het dorp Somma Lombardo. Zij brachten instrumenten. praeparaten. foto~toestellen en brandladders mee. Enkelen hunner begonnen
de spIjkers uit het benedengedeelte van den stam te trekken; de oogst
bedroeg al spoedig eenige kilogrammen. Daarna werd de boom met een
desinfecteerende vloeistof gewassen. de schors werd, daar waar deze het
sterkst beschadigd was, verwijderd en tallooze wonden werden gecauteriseerd. Vervolgens werd in iedere holte en in elke spleet een mengsel
van teer en cement gegoten.
Thans blijkt. dat de cypres. dank zIJ deze langdurige en gecompliceerde
operatie. gered is. Het chirurgisch ingrijpen en het verheugende resultaat
hebben de aandacht van vele plantkundigen in en buiten Italië getrokken.
.
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