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Pru.ning in young plantBtions door H. W. H i coc k.
Schr. wilde onderzoeken tot welke mate de levende kroon van een
boom verkleind kon worden zonder dat de lengtegroei verminderde. Het
onderzoek vond plaats in cen aanplant 1920 van Red pine {Pious resi ...
nosa Ait. (L.). en werd begonnen najaar 1924. Het was een ongemengde
aanplant. op afstanden 1.80 X 1.80 m op een betrekkelijk armen, gelijk...
matigen zanrugen grond. Vier evenwijdige rijen (I. 11, 111 en IV) van 12
boornen ieder werden genomen.
Als kroonrliepte, uitgedrukt in percenten van de geheele boomlengte,
werd aangehouden: in rij I 25 0/0; in rij 11 500/0' in rij 111 75 %. in rij
IV IOO~~ làus niet gesnoeid: vertakkingen tot aan den voet).
In 1930. dus na een voortzetting dezer proefsnoeiingen gedurende 6
jaren. bleek het volgende:
De besnoeiing van de kroondiepte tot 25 en 50 % van de totale boom ..
lengte deed den lengtegroei sterk verminderen
Besnoeiing tot 75 % heeft geen merkbaren invloed op den lengtegroei.
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Mei 1931, No. 5.
Forest tree diseBses Bnd their control door E. P. Mei n e c k e.
Na eenige inleidende beschouwingen herinnert Schr. aan het bekende
feit dat sommige ziekten in het oorspronkelijke gebied van hun voor..
komen niet of weinig schadelijk werken. doch overgebracht naar
andere streken - gunstiger omstandigheden en meer vatbare gastheeren
kunnen aantreffen die tot groote schaden en rampen "leiden. Hij wijst als
voorbeelden op de Weymouthpijn~roestzwam (Cronartium ribicola Dietr.).
In haar vaderland Siberië was zij op de Pinus cembra onschadeUjk. doch
vond in Europa in den Weymouthpijn (Pinus strobus) een zwakker
slachtoffer. zoodat hier spoedig verdere verbouw ervan opgegeven moest
worden. Van Europa uit werd de ziekte met plantmaterieel in Amerika.
het stamland zelf van den Weymouthpijn. ingevoerd. Hier slaagt men er
slechts met hooge kosten in de waardevolle pijnen te behouden. langs
den weg der indirecte bcstrijdir:g door verwijdering van de Ribes e.a.
struiken die als tus.schen..hospes fungeeren.
Een tweede voorbeeld is de zwam die een kankerziekte veroorzaak~
bij de Am. tamme kastanje (Cast~nea dentata). Die zwam (Endothia
parasitica) is in Japan en China op de daar inheemsche kastanjesoorten
tamelijk onschuldig, werd overgebraclit naar Noord·Amerika. tastte den
kastanje daar aan met zulke catastrofale resultaten dat die uiterst w2arde.
volle houtsoort bijna verdwenen is. en als economisch product heeft op..
gehouden te bestaan.
In den laatsten tijd is in de uitgestrekte lariksbosschen in het N. O.
v.m de V. S. de europeesche larikskanker ontdekt. geïmporteerd DJt:t
plantmateriaal uit Schotland. Wat dit nog brengen zal, moet blijken. doch
de vroegere voorbeelden doen het ergste vreezen.
Om haar taak juist t~ vervullen moet de bosch.pathologie op inter~
nationale basis werken. en vervuld zijn van den geest van wederzijdsche
steun en bescherming.

218
A methad of accurate height meBsurement for [orest trees door

J.

G.

F a I co nero

Schr. bepleit een door anderen en hem bij onderzoek·werk toegepaste
methode van hoogtemeting aan staande hoornen. welke beoogt de fouten
te elimineeren die ontstaan door h'et Diet zuiv:er verticaal zijn van de
meeste stammen. Door dit laatste feit verschillen de afl('zingen die uit
verschillende standplaatsen gedaan worden, oqtdat de horizontale af5tan~
den tot den boom verschillend zijn. iDoien men met den top van den
boom rekent. De onjuistheid van het punt tot waar men dp.n horizontalen
afstand van de 'waarnemingsplaats meet. is de voornaamste en voort·
durende bron van fouten bij de hoogtemeting van de meer of minder

scheefstaande hoornen.
Indien men als punt tot waar men den horizontalen afstand meet. neemt
de verticale projectie van den top van aen: boom. wordt van verschillende punten uit dezelfde boomhoogte afgelezen, binnen de grenzen der
persoonlijke waarnemingsnauwkeurigheid en van de nauwkeurigheid van
het instrument.
Met behulp van schietlooden bepaalt Schr. dat projectiepunt.
Gecontroleerd met de na veIling gemeten lengten bleek met deze methode
de gemiddelde fout slechts Vaste te bedra.gen van die welKe biJ toepassing van de gewone methode van hoogtemeting optreedt.
J. R. B._
Montes e Industrias.
No. 5. Ma ..t 1931.
Door een staking van drukkers verschijnt het tijdschrift een maand te
laat.
Het nummer bevat een hooggestemden redactioneelen lofzang op het beleid Vlln het ministerie Az n 8 r in zake boschwetgeving. Eenige ontwerpen
betreffende verzekedng tegen brandschade en crediet worden verderop
behandeld. maar deze ontwerpen zijn met veel ander papier bij de jongste
revolutie waardeloos' geworden en behoeven niet behandeld te worden.
Vervolg artikel over harswinning in Spanje.
Een kort artikel .. Methoden ter vergelijking van geïmporteerde houtsoorten" N a ier a. In hoofdzaak echfler een methode om de eigenschappen' der soorten systematisch in staten te boeken. .
Vcrder een artikel van den chef van den Spaanschen boschdienst El 0v iet a over Exoten die vaar Noord~panje geschikt lijken. Hij behandelt
de Plnus insignis waarvan oude exemplaren in Spanje aanwezig zIjn. Van
boomen van 70 Jaar geeft hij als maten doorsnede borsthoogte 1.17 m
hoofdzaak vermeldt hij echter gegevens uit Noorden hoogte 35 m.
Amerika en Australië.
'
In de korte rubrieken aan het eind van het nummer valt vooral op
een interessant everzicht over den houthandel van Barcelona.

In

,

No. 6, April 1931.
De redactie opent met een beroep op de voorloopige regeering van de
Republiek, om ten bate van het Spaansche volk. met kracht: den boschbouw
tr propageeren en wetsontwerpen desbetreffende te ontwerpen.
Voor de algemeene verkiezingen op 28 JUni a.s. zal de regeering echter
weinig tot stand kunnen brer,gen. Zij heeft bekend gemaakt dat de Koninklijke besluiten onder de dictatuur genomen alle vervallen zijn. Daarmede zou dan tevens de degelijk ingerichte .bedriJfsregeling van het
"Monte publico" vervallen zijn en zou de Staat deze bosschen wederom
zelf in beheer nemen. Het is niet waarschijnlijk dat de regeering zulks
door zou zetten daar men algemeen erkennen moet dat op dit gebied
de maatregelen door de dictatuur genomen, voortreffelijk waren.
.
Het blad bevat dan een uitvoerig artikel van J u a n Her r era over een
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",~ctsontwerp in zake de b05schen in Spanje. Hij gaat de geschiedenis
der boschbeweging in Spanje na en pleit \'oor uitbreiding van de be..
scherming door den Staat (Schut:z;wald). geeft bovendien artikelsgewijze

een voorstel van Wet. Vermoedelijk in verband met de algemeene soda·
listische stemming pleit hij voor vergaande Staatsbemoeiing. een zaak
die in Spanje tot dusverre geen bepaald gunstige resultaten had.
P e cl roM a n t i 11 a beschrijft voorts de boschexploifatie in de pro-,,{ncie Cuenca. waar op kleine schaal het hout gevlot kan worden (Taag
enz.). Het artikel wordt vervolgd.
L u i sPa r cl 0 geeft een aardige schets van de straffen die Alf 0 n s 0
VI in 1076 bepaalde voor bepaalde schending van bosschen en jacht..
voorschriften.
In de ..Kroniek" bUJkt dat het Congres is uitgesteld tot October.
De rubriek "Referaten" breidt zich sterk uit en wordt goed practisch
behandeld.
Als gewoonlijk zijn de gegevens en statistieken over den houthandel in
Spanje bij:mnder uitvoerig en goed. Ditmaal wordt Madrid behandeld.
naast de gewone djfers betreffende den invoer in de groote havens. Voor
het eerst is .n kort artikel ingevoegd over den houthandel in Europa.

Dr. P. H. B.
Houtprijzen en

cellulose~industrie.

De reeds door de Russische leveringen dalende houtprljzen in de meeste
landen van Europa zullen binnenkort verder afbrokkelen door de groete
-verstoring van de cellulose~markt.
Reeds in den herfst van het vorige jaar moesten de fabrieken van
Oostenrijk. Tsechoslowakeie. Memelgebied. Zweden. Noorwegen en Fin~
land besluiten tot een productie~beperking van 15 % en opnieuw worden
onderhandelingen gevoerd om het Zweedsche voorstel tot verdere 10 %
beperking door re voeren. Tegelijk besloten de grootste vier concerns
van de Canadeesche krantenpapier~industrie, n.l. de Canada Power and
Paper Corp., Abitibi Power and Paper Corp.. Price Brothers en St.
Lawrence Corp. tot een prijsverlaging van 5 Dollars per ton papier, af
fabriek. om daardoor te trachten een afzetgebied in Engeland en Frank..
rijk te vinden om aldus den teruggang van hun export naar de Vereenigde
Staten en de vermindering van het Canadeesche verbruik zelf te com..
penseeren.
In 1930 werd aan krantenpapier in de V.S. en Canada verbrwkt ruim
4 millioen ton, wat reeds ~ 0/" minder was dan de hoeveelheid van 1929.
Tegelijk is het verbruik in Zuid~Amerika, waarheen Canada eveneens
exporteerde belangrijk verminderd. De uitvoer van Canada verminderde
van 198 millioen dollars in 1929 tot 177 milUoen dollars in 1930. totaal
van celstof en papier en die vermindering kwam in hoofdzaak door het
geringere verbruik van krantenpapier in de V.S. en Zuid~Amerika.
Met grootc kracht werpt de Canadeesche exporthandel zich nu op
Engeland en Frankrijk. Engeland neemt enorm veel krantenpapier af
maar ook daar verminderde het verbruik sterk. In het eerste kwartaal
van 1930 nam het voor 4.3 millioen Pond Sterling uit het buitenland af
en dit jaar daalde die import over het eerste kwartaal tot 3.4 millioen
Pond Sterling. Een enorm crisisversç:hijnsel!
Door zIjn sterke prijsverlaging tracht Canada nu in de dalende markt
op Engeland een plaats te. veroveren en blijkens de eerste meded-eelingen
gelukt dat uitstekend.
Tegelijk wordt Frankrijk bewerkt, dat, aangewezen op de Noorschc
en Duitsche productie~ in den lage-ren Canadeesche prijs een middel vindt
om zich goedkooper te voorzien. (Merkwaardigerwijze slaagde de Duit..
sche industrie er in om in 1930 méér cellulose naar Frankrijk uit te
voeren dan in 1929. n.l. 676.785 dz. tegen 544.569 d,.).

,
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Aldus wordt de Europeesche industrie bèdrelgd door de Canadccsche

en zal zij behalve in productie~beperklng ook in prijsverlaging een middel
moeten vinden om in stand te blijven. Dat zij allerwege graüg het goed·
koope Russische hout neemt. spreekt van zelf en dat zij daarin voorloopig nog cen middel vindt om te concurreeren tegen de bijna roekelooze

concurentie van Canada is gedeeltelijk nog een meevaller I
Intusschen heeft dit alles tengevolge dat de prljzen van het hout dalen
moeten wat, b.v. op de Engelsche markt reeds sterk tot uitdrukking komt.
Ook in houtarme landen zooals b.v. Spanje daalden de laatste maanden
de prijzen van hout en celstof aanzienlijk (op basis van E.). En daar
Spanje vrijwel het eenige land is dat zéer plotseling grootere behoefte 'aan
papier vertoont (vooral kranten!) kan het "deze stijging dekken tegen
dalende prijzen.
De meeste EuropeescJle fabrieken verkoopen op jaarcontracten en de
meeste daarvan zullen voor 1931 afgesloten 'geweest zijn vóór ,het Cana·
deesche besluit viel, zoodat de markt voor dit jaar 110g eenigszins stabiel
kan :<:ijn, maar in den a.s. herfst zal de algemeene crisis in deze industrie
scherper tot uiting moeten komen cp. zal dat vermoedelijk ook gevoelige
dalingen in de houtprIjzen medumoeten brengen.
Dr. P. H. B.
Tectona.
April 1931. deel XXIV. af!. 4.
Stamtafels voor rasamala (Altingia exceIsa Noronha i Hamamelidaceae)
door H. E. Wol ff v 0 n W ü 1f ing. Dit is de tweede proef voor de
samenstelling van tabellen voor den rasamala. De eerste was van V all.'
Sc hou wen b u r g, die geheel een plaatselijke waarde had en zich
aanpaste aan de praktijk. De Wer behandelde is wetenschappelijk opge·
steld, hoewel ze nog moet beschouwd worden als een voorloopige stam..
tafel.
Gewicht en volume van verschillende vrucht.. en zaadsoorten. De on..
derzoekingen hieromtrent gedaan door M. S 0 eta r m 0 Har d j 0"
was 0 n 0, worden hier besproken en betreffen 61 voor het boschwezeu
van belang zijnde planteDtSoorten. Deze onderzoekingen zijn Wermee niet
afgesloten en worden geregeld voórtgezet.
Waarom Soeren geplant werd in het Wonosobo·sche. Hierin geeft
W. Zw art een toelichting op het verslag van de exkursie op 21 Maart
1930 naar de boschkornplexen Watoetoetoek en Pantodomas van de hand
van B. 'J. G rut ter i n k, dat in Tectona. deel XXIII verscheen.
Technische cursussen voor middelbaar personeel worden besproken duor
Dr. F. Kr a mer en zou hij daaraan gaarne een vast bestaan geven.

F. W. S.
Revue des Eaux et Forêts.
April 1931.
L. Pa;" d é pleit voor het zoovee! mogelijk behouden van de methode
"des affectations permanenfes" althans voor het normale ,opgaande bosch.
Hieronder wordt dan verstaan het tegenwoordige systeem met voor..
namelijk natuurlijke verjongieg (coupe d' ensemencement. sécondaire en
définitive) .
G u i n ier schrijft over de twee nieuwe ziekten - althans van de
laatste tijden - van onze boschboomen. te weten de iepZiekte en de
Rhabdocline Pseudotsugae (Ie rouge des aiguilles du sapln de DougJas).
Wat de iepziekte betn-ft wordt opgemerkt. dat deze 15 jaren geledl?n
het eerst in Nederland is geconstateerd. Aangeraden wordt cr vooral op
te letten dat zieke en stervende boomen zoo spoedig mogelIjk worden
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Çleveld en ontschorst. Verder het kweeken van resistente ~oorten. Schr.
v.erwacht in dit opzicht nog al wat van den bergiep (Ulmus scabra).
\Vat de RhabdocJine betreft wordt er op gwezen, dat deze ziekte
- zooals bekend - tot nu toe alleen op de blauwe of grijze variëteiten
van den Douglas wordt aangetroffen. Verder dat volgens de onderzoe~

kingen in de Vereenigde Staten de ziekte zich hier v,n.1. vertoont in
longe sterk gesloten opstanden van deze soort. Waar de Douglas in
Fr~nkrijk gewoonlijk wordt gebruikt in mengopstand. verder in den reqel
de Qroene vorm. is Schr. van meening. dat het gevaar voor deze ziekte
in Frankrijk niet groot is. Dit te meer wijl het klimaat hier over het
algemeen wat droger is en gebleken is dat de zwam vooral wordt be~

vorderd door vochtige zomers.
Schr. wijst er ook nog op, dat ter voorkoming van mogelijke besmetting
volgens het besluit van 26 December 1930 de invoer van Abies, Picea.
Pinus, Pseudotsuga en TsuQasoorten in Frankrijk verboden is. Duitsch~
land had reeds op 3 Juni 1930 een dergelijk besluit genomen.
Voor den invoer van andere naaldhoutsoorten wordt een certificaat
vereischt. aanqevende dat de ingevoerde soorten niet tot de bovengenoemde
Qeslachten behooren en dat zij door deskundigen zijn onderzocht en vrij
bevonden van Rhabdocline.
Mei 1931.
A. Jou b e r t, schrijft over de rol die de Staat moet vervullen ten op~
zichte van het bosch en de bebossching. Hij wijst er op, dat in dit opzicht
een qroot onderscheid bestaat tllsschen het gebergtebosch en het bosch
van het vlakke land. Voor het geberÇJte is bosch een noodzakelijke factor.
Voor de regeling van het water is hier n.l. een levende vegetatiemantel
op de hellingen noodzakelijk. Het bosch is in dit opzicht de meest ideale
bekleeding.
In de vlakte is dit geheel anders. De invloed van het bosch in de vlakte
op overstroomlngen wordt wel vaak in het gedinÇJ gebracht, doch is on·
bekend. Zeer waarschijnlijk bestaat deze invloed nict en zijn dus bosschen
daarvoor niet van cenige beteekenis. Hiervoor is van meer belang het
in de stroompjes scheppen van groote reservoirs die bij tijden van aan~
voer van veel water als regulateurs kunnen dienen.
In verband met het voorgaande moet de Staat ook anders staan tegen.
over het gebergtebosch dan tegenover dat van de vlakte.
De qebergte bebosschInq ligt geheel op den weg van den Staat. Deze
moet hij zooveel mogelijk bevorderen. Doch voor de vlakte heeft de
Staat slechts als plicht tusschen beide te komen om het bestaande te be·
houden. Verder kan men een en ander veilig aan het particuliere initiatief
overlaten en is bebossching "à tort· et à travers" op gronden die bijv. ook
gesc.hikt zijn voor andere cultures geen landsbelang.
Hoogstens heeft de Staat hier een rol te vervullen voor het verbouwen
van bepaalde sortimenten (in het bijzonder ZWBar' hout) die voor den
particulier minder loonend zijn of te lang duren.
In het foret d'Ecouves (Alençon) heeft een zware Jizel op 21 December
1929 groote verwoesting aangericht in de naaJdhoutbosschen in het bij~
zonder aan die van grovedennen. De ijzel werd gevolgd door sneeuw, wat
deze schade nog verergerde.
Picea en Abies hadden mInder' te lijden. In totaal zijn toen 50.000 boomen
afgebroken en v,~rnield. Enkele boomen werden ontworteld, doch de meeste
braken door. hetzij in de kroon, hetzij aan den stam.
Ter eere van de naqedachtenis van VerQilius werd op 15 October 1930,
2000 jaren na zijn geboortedatum het te Mantoue in Italië gestichte Vergiliuspark geopend. B u f f a u I t schrIjft hierover. .
Het geheel is 10 ha groot, waarvan 4 ha bosch en 6 ha het eigenlijke
park.
. .
Op een der voornaamste punten is zijn standbeeld opqerlcht.
Een waardiqc wijze om dezen grooten Latlinschen dichter te eeren,
wiens uitspraak "Placeaot nobis ante omnia silvae" bewijst, dat hij het
bosch tijdens zijn leven een warm hart toedroeg!
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In de Revue infemationale d'agriculture van Februari 1931 wordt het
een en ander medegedeeld over de vorderingen in de techniek van de
harswinning. Van de totale ~hoeveelheid benoodigd hars levert Frankrijk
thans 20 %, de Vereenigde Staten 60----650/0' Spanje 3 % • Portugal 3 %.
Oostenrijk 1 0/0' Harsin~ bCÇfint ·gemiddeld op ongeveer 20.. jarigen leeftijd.

Duur van de harsing 20-30 jaar.
De uit te dunnen boornen worden in 3-5 jaar doodgeharft.
De F ransche z;eedennen gèven gemiddeld 1.5-2 liter hars per boom met
één wond. 3.2-3.6 liter per boom met 2 wonden, 4.2-4.8 liter per bo'om
met ?3 wonden.
Boamen die doodgeharst worden met een omtrek van 50 cm, 1.5 liter,
60 cm 2 liter, 70 cm 2.5 liter, 1.20. m 5 liter. 1.4 m èn meer 6 liter.
De hoornen dicht bij de kust geven meer hars dan die verder land~
'Waarts staan.
Een boom met meer dan een wond geeft meer bars indien de wonden
successievelijk gemaakt worden.
Hoe vaker men de wond vernieuwt en boe vaker men de hars ver...
zamelt, des te meer en des te beter hars.
.
Een periode van rust tusschen de Ie en 2e wond is tliet noodig.
De ÇJroeiv.ermindering van een geharsten boom bedraagt niet meer dan
20/. . ; bij doodharsing 6 %.
Door het harsbedrijf wordt het brandgevaar verminderd.
Bu.lletin de la Société Centrale Forestu~rc de Belgiqu.c is in de ;tfqe...
loopen maand niet verschenen.
G. H.

Skogen 1931.
Boschbouw op Zuid. . Cclebes. Een brief over boschbouw in de tropen,
door Robert Helgeson~Hanser. 1)
Wanneer deze brief onder de oogen komt van de lezers van "SkoÇJen"
dan is in Zwe-den het zaaien en, planten in vollen Çl'ang. Hier op Zuid ...
Celebes is dit boschwerk in :L begin Van April reeds afgeloopen en be...
qinnen wij voorbereidselen te makim voor uitbreidinp der bebossching of
beter ge~gd herstellinÇJ der gebeél verwoeste bosschen.
De vele foto's van den boschbouw in Noord...Europa die in ,.skogen"
voorkomen, deden mij besluiten ook van hieruit enkele opnamen te zenden
die de lezers zullen interesseeren. In Ned. Oost...Indië kent men 2 groepen
houtsoorten het djati of teakhout en alle overige soorten die wildhout
genoemd worden. De houtrijkdom bestaat hier uit 92 familiën met 500
ueslachten en het aantal soorten laat ik aan de fantasie van den lezer over.
Ieder deel van dezen archipel heeft eigen hoofdsoorten en de verdeeUng
wordt beïnvloed door de hoogreligging boven de zee. Voorlooplg houd ik
mij maar bij de indeeling djatihout en wildhout.
De aanplantingen op Java betreffen in hoofdzaak djati, op groote hoog...
ten ÇJroeit deze houtsoort niet. Op de buiten{lewesten groeit in hoofdzaak
wildhout. Het djatibedrijf op Java is door langjarige ervaring gelijk te
stellen met Midden...Europeesch boschbeheer. terwijl op de buitengewesten
na" steeds geëxperimenteerd wordt.
Hier heeft men zich ook bezig te houden met tal van opdrachten die
1) De dagbladen van 22 en 23 Juni p. behelzen het schokk~nde bericht.
dat de heer Hel ges 0 n ... H a n ser, de schrijver dezer brieven ver...
moord werd door een amokpmakenden politle... beambte.
Het is wel diep tragisch, dat een jonge man die zijn eigen land (Zwe...
den) verliet om zijn krachten te wijden aan een taak in den vreemde' en
die blijkens zijn brieven vervuld was van' enthousiasme en liefde voor dil"
taak, op zoo vr.eeselijke wijze het leven moest laten.
Onze sympathie gaat uit naar de nagelaten betrekkingen en de vrienden
Red.
en vakgenooten van onzen Zweedschen collega.
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afwijken van het eigenlijke boschbeheer o.a. de aanleg van schermbossc:hen
met hun hydrologische bcteekenis voor het lager liggende cultuurland.
Veel bosch wordt aangeplant .in de brongebieden der rivieren hoog op

de bergen. Het aanleggen van deze bosschen wordt niet in de eersbe plaats
uitgevoerd om de toekomstige houtwaarde, maar om zoo spoedig mogelijit
den grond te beschaduwen en vast te leggen. Men moet hier over de kennis
van veel technische finesses beschikken om alle voorkomende moeilijkheden
het hoofd te bieden en als vreemdeling staat men voor geheel onbekende
toestanden.
Ik zal nu een van de boschaanplantingen beschrijven op de heJlingen
van den berg piek van BonthaiD. wiens top 2900 m boven de ~e ligt.
De aleurites~aanleg die hier wordt uitgevoerd is een van de eerste proeven
van dezen boschbouw.
.
Wij verlaten per auto Makassar met 60 km vaart over den landweg
en matigen deze snelheid alleen als we buffels of stoomwalsen tegenkomen.
Voor honden en kippen die den weg als wandelplaats beschouwen
zijn wij niet zoo welwillend. Wij volgen de Zuidkust ongeveer 90 km
en buigen dan naar het Noorden tegen de bergen die ons r.eeds lang
blauwen koel tegenblinken.
In S~vormige windingen over schuimende beken gaan wij 150 km voort
. en verlaten daarna onzen wagen om verder te voet 1500 m hoogte te
bereiken waar het doel van onze reis gelegen is.
Wie niet getraind is voor dit terrein dient eerst behoorlijk rust te nemtn
om verder te kunnen gaan. Wij zijn jaloersch op de inboorlingen die de
steilste hoogten schijnbaar zonder moeite op klimmen en de vrouwen zelfs
met zware lasten op hun hoofd. •
Hier en daar komen wij voorbij reeds vroeger aangelegde bosschen,
waarvan wij een 5"'jarigen acada..aanleg bewonderen, waarvan de stammen
reeds 12 m hoog ·zijn. Verder zien wij Tristania, Eucalyptus, Grevillea,
Casuarina en een cypressensoort. In aansluiting hieraan wordt het vol ...
gende proefbosch met aleurites beplant. Dit terrein ligt hoog er en biedt
meer moeilijkheden door de hoogteverschillen en om de steile hellingen
tegen afsPoelen door stortregens te beschermen.
Hier en daar ziet men de bewijzen van geweldige afspoeling en dit is
steeds te vreczen zoo lang het bosch nog niet vast geworteld is.
De maatregelen die men hiertegen neemt bestaan in het maken van
terrassen 2 X 1.50 m en rijen crotalaria worden op iedere 3 m gezaaid.
Deze plant dient behalve voor grondverbetering ook tot het in toom
houden van onkruid en het wegspoelen van grond. Het in orde maken
van den grond voor de beplanting geschiedt in aangenomen werk, waarbij
de aannemer slechts een geringe som in geld ontvangt maar daarbij het
recht verkrijgt om op dien grond gedurende een bepaalden tijd landbouw~
produkten tusschen het bosch plantsoen te verbouwen. Dit recht wordt
hooger geschat dan de som die de aannemer in geld ontvangt.
Wij vinden dan ook tusschen de aanplantingen, malS, aardappelen en
verschillende groenten die de schadelijke onkruiden binnen gewenschte
grenzen houden.
Het aantal oogsten. dat de aannemer verkrIjgen kan, hangt af van
de plantensoort die verbouwd wordt, maar dikwijls is het de snel groeiende
crotalaria die er een eind aan maakt.
De droogte- en regenperiodes zijn hier niet overal gelijk en er zijn veeJ
overgangstypen. Zuid-Celebes heeft een dUidelijk waarneembare scheiding.
In den drogen tijd waait hier een echte fönwind die iedere plantensoort
zonder diepgaande wortels doet verschroeielL Ook hiennee moet ,een
boschbouwer rekening houden.
Tropische regenbUien zijn' geweldig, maar ik stem toch niet in met de
waarschuwing die nieuwelingen altijd te hooren krijgen, dat men op één
meter afstand van het beschuttende dak reeds doornat is door die ééne stap.
In 1928 werd in deze streek een oppervlakte van vier ha beboscht op
een hellend terrein, waar sporen van vroegere waterafstrooming zichtbaar
waren. Het volgende jaar werd tengevolge van leen paar regendagen niet
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alleen de droge beek weer een waterstroom, maar het geheele bosch liep
onder water en de beplantingen spoelden weg. waarbij ook het woonhuis
in de kweekerfj geheel en al verdween. Op daliirvoor voorbeschikt terrein
kan één enkele regenbui deze verWoesting tot stand brengen,
Maar nu de aleuriteskultuur. Bij het uitzetten op de terrassen waren
de planten 11 maanden oud en 3Q cm hoog. de meeste hadden de karakM
teristieke groote bladeren, Thans na eenlge maanden ziet de aanleg .er zeer
hoopvol uit, hoewel de meeste bladeren door het verplanten zijn afge~
vallen. ziet men duidelijk een hernieuwden groei.
Het plantmateriaal was uitgezaaid in een paar kweekerljen in de on·
middellijke nabIjheid en behoefde dus Çfeen' transportkosten. Voor hoogerop
liggend terrein zijn reeds" nieuwe zaaibedden op dezelfde wijze aangelegd
dicht bij de bebossching,
Het planten in kuiltjes is voorJoopig de meest gebruikelijke bosch·
verjongingsmethode, maar waar het terrein zich leent voor direkte be ..
zaaiing wordt ook deze methode beproefd,
Zwarte donzige wolken legeren zich reeds weer om de bergtoppen en
omdat wij onderweg naar huis een paar kleine rivieren moeten passeeren
is het raadzaam zoo spoedig mogeHjk te trachten Makassar weer te
bereiken.
B. S.
Zeitschrift für Forst.. und Jagdwesen.
Mei 1931.

.'

Forstmeister Or, W. Kie n i t z: Uebel' die Bedeutung der naturwissen..
schaftUchen GrundlBgen der Dul'ch{orstungslehre.
Schrijver wijst allereerst op de groote verschillen in den vorm en de
werkzaamheid der bladeren, al naarmate zij groeien in het volle licht of
in de schaduw, dus al naar de wIjze, waarop zij aan de verschilJende
takken zijn geplaatst. Men onderscheidt licht~ en schaduwbladeren en
den tusschenvorm halfschaduwblad.
.
Bij beuk zijn de Hchtbladen middelmatiÇJ groot. dik en hard'; de half..
schaduwbladeren grooter en dunner; de schaduwhladeren klein, dun, kom ..
merlljk. Bij fijne den zijn de schaduwnaalden eveneens aanmerkelijk kleiner,
dan de lichtnaalden.
Licht- en schaduwblad is dus physiologisch niet gelijkwaardip ; 1icht~
bladeren assimileeren sterker, terwijl de assimilatie van schaduwbladeren
kan dalen tot nul. ja tot onder het nulpunt. Dan treedt de toestand in,
waarbij zij' meer verbruiken dan assimileeren. Verwijdert men deze elementen uit de boomkroon, dan wordt daardoor de groei en dus de op"
brengst verhoogd. Sommipe boomsoorten doen dit uitstooten van minder..
waardige elementen zelf, bijv. elk. populier. den.
Evenals in de kroon van den boom, gaat het in het kronendak van
den geheelen opstand. met dit verschil, dat het hier niet gaat om enkele
loten. maar dat de strijd zich uitstrekt tot gehee1e boomen. waarvan bij
de ontwikkeling van den opstand de meerderheid sterft of verwijderd
wordt op aanwijzing van den beheerder.
Een proef aan fijne den toonde hoe. bij verwijdering der onderste! takken.
die slechts schaduwnaalden dragen, de aanwas toenam. De in de schaduwnaalden geassimileerde stoffen zijn niet toereikend om nog een jaarring
te vormen j Waar dit toch gebeurt aan de onderste takken, kan dat niet
anders dan ten koste van het reserve-voedsel in den boom, dat door de
lichtnaalden der bovenste takken was gevormd.
Onderdrukte of ingeklemde boomen verkeeren in dezelfde omstandig ...
heden: zij zijn vaak slechts met schaduw.. of halfschaduwbladeren uitgerust. Bij een proef door schrijver genomen bij fijne den werden de onderste takken van heerschende stammen verwilderd, zoodat aan onderdrukte
stammen meer licht werd toegevoerd. Hierbij bleek, dat de scnaduwnaalden
en de indIviduen. die slechts zulke naalden droegen. afstierven. De boo..
men, die haifschaduwnaaJden droegen, bleven, nog eenigen tijd in leven.
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vormden gedeeltelijk nog w,eer lichtnaalden. maar geen enkele bereikte
een massa- en waardevermeerdering als de heerschende stammen.
In 1879 begon B 0 r g 9 re v e met de .. Plenterdurchforstung'·, die in
vakkringen een storm deed opsteken. B 0 r g g r e v e's bedoeling was
een ingrijpen in de klasse der heerschende stammen. wanneer het wegnemen daarvan aan de verplegina van den opstand of de verhooging van
de opbrengst ten goede kwam. Dat was in die daqen een revolutionaire
gedachte. want men verwijderde toen alleen de doode boom en, z.g. Trock::'
nisdurchforstung.
Bar 9 9 r e v e aing vad äe gedachte uit, dat al1e boomen van een
opstand met betrekking tot hun assimilatievermogen gelijkwaardig waren
of althans, dat de onderdrukte individuen, na vrijstel1ing, zich zouden
naan gedragen als- de heerschende stammen. Hij vergat daarbij echtpr.
d,ü de averheerschte stammen uitgerust waren met schaduw- en halfschaduwbladeu"-. t.erwijl de heerschende ~tammen, althans arm hun buitenzijde, uitsluitend zijn toegerust met lichtbladeren en bijÇlevolg een grooter
assimileeringsvermoqen hebben, dat door de onderdrukte stammen. ook
na vrijstelling, nooit in die mate zal worden bereikt.
Kie n i t z demonstreert zijn theorie aan jonge beuken uit een onder7.:taiïng. die vrijqesteld werd. In het eerste jaar na de vrijstelling vertoonen
de beukjes slecht ontwikkelde bladeren, maar een aantal iets krachtiger
knopoen ; daaruit kwamen in den tweeden zomer bladeren, die qeliik waren
:tan halfschaduwbladeren van volwassen beuken en eerst de derde zomer
br:tcht bladeren, die gelijk waren aan de lichtbladeren van oude beuken.
In gemengde op.standen is het soms moeilIjk de beslissing te nemen om
een goed ontwikkelden boom. die een minder ontwikkelden. maar waardevoller ~tam bedrukt. te verwijderen. Doch er moet snel beslist worden,
want elk iaar wordt de overheersching van eer.stgenoemden boom, door de
ontwikkelinÇJ' van meer lichtbladeren, grooter. Een jaar langer laten staRn
van den beter ontwikkelde kan voor den waardevoller boom tot gevolg
hebben, dat deze zich niet of eerst na vele jaren herstelt. wat dus op zijn
minst een schade beteekent door eeniÇJe jaren aanwas-verlies .
•. Man haut alles was schadet und nicht mehr nützt". Bij de dunning is
te bedenken, dat de blijvende opstand die exemplaren moet bevatten,
welke de hoopste technische bruikbaarheid hebben onder uitbuiting van
de Çlratis beschikbare factoren licht. lucht, neerslap en voedingsstoffen
uit den bod~m. Daarvoor is noodig een kronend8k, d8t de grootst mogeUike hoeveelheid lichtbladeren heeft, die de buitenste la~g van het kronendak vormen; want alleen deze ë'_ssimileeren ten volle.
Door ingrijpen in de kronen der heerschende stammen worden gaten
Qemaakt in het met lichtbladeren afgedekte kronendak, waarvan dit pro-fiteert. Zal dunning massavermeprderend werken. dan kan dit alleen als
de venneerderde aanwas na dunning groater is, dan de aanwas zou hebben
bedragen der verwijderde individuen. Dit criterium wordt eerst bereikt
als de ontstane gaten weer worden gevuld met nieuwe lichtbladeren.
waarvoor eenige jaren noodip zijn. want deze ontwikkelen zich eerst uit
de knoppen van dit jaar en de volgende jaren.
De best ontwikkelde boom is niet altijd de door ons meest gewenschtc
Daarom moet een minder ontwikkelde, maar voor de toekomst gewenschtE'
boom zoo vroeg mogelijk geholpen worden tegen concurrenten.
Om steeds de gaten in het kronendak te doen vuIlen met nieuwe lichtbladeren zou het theoretisch het beste zijn jaarlIjks alle bosschen te dunnen.
In het grootbedrijf is dat onuitvoerbaar, maar daarom is het in hooge
mate gewenscht zoo dikwijls mogelijk terug he komen, bijv. om de 3 jaar.
Het is duidelijk. dat bij een dunaing eenmaal in 9 jaren zich minder
lichtbladeren in de ont3tane openingen zullen vormen, dan wanneer men
in dezelfde periode driemaal dunde. Men heeft bij herhaalde dunning
ook meer gelegenheid goede stammen te bevoordeelen en te helpen. Dun
vroegtijdig. vaak en matig.
Na het 60e jaar sluiten de gaten zich niet zoo gemakkelijk na dunning.
Daarom is het goed ook beheerschte boornen te hebben, die een aanvulUng
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zijn van de gaten en bodemverplegend werken. Nog beter is onderbouw;
dan kan zonder dat bodemverwilderlng intreedt elke zieke of slechte stam
worden verwiJderd.
Als men zIch jarenlang moeite heeft gegeven zijn opstanden te verple.
gen. wH men ook graag. dat zijn opvolger dit werk op dezelfde wijze
voortzet; daartoe grijpt men naar de verfpot en merkt de toekomst...
boomen. Maar ligt daarin niet een beetje hoogmoed? Weet men het
zooveel beter dan de opvolger, welke over 50 jaren onder· zoo geheel
andere omstandi~heden voor dIe gemerkte boomen staat 1 En heeft· niet
elke opvolger Irt het algemeep de gedachte. dat hij het toch wel "'heter
/
weet dan zijn voorganger? Voor een maximale houtproductie is noodig een maximale assimilatie
en dus het blootstellen van een zoo groot mogelljk aantal lichtbladeren
aan het licht. ~.
•.
Schrijver vereenigt zich met de woorden van Dr. Ei 1h ar d Wie d e~
man n, die zegt: "Doel van een algemeene propaganda voor sterke
dunnlng. kan heden ten 'dage slechts de verpleging zijn van çtoed gevormde
en goed bekroonde toekomststammen, onder tijdige verwijdering van on·
deugdelijke stammen, zonder daarbij de noodige reserve in den opstand
uit de hand te geven" .
. Op die wijze zal na elke dunning een opstand achterblijven, die waarde.
voller hout bevat en deze accumulatie van waardevermeerderingen zal
eens haar rijke vruchten ahverpen.
Dr. F. Sc h w e r d t f e 9 er; Dru Ende des Kiefernspannerfraszes in
der Letzltnger Heide 1930.
De vreterij, van de spanrups in de Letzlinger Heide was begonnen in
1928; in December 1929 werd vastgesteld. dat het aantal poppen per m2
zich v,;:rgeleken met het vorige jaar niet had gewijzigd. weinig geparasl·
teerd was en dat bijgevolg de beschadiging in 1930 even ernstig zou zijn.
Echter bleek. dat de plaag niet alleen sterk was verminderd, maar door
paraslteerlng der poppen als geëinàigd kon worden beschouwd.
In een der .,houtvesterijen dezer Inspection werd het strooisel aan hoopen
gezet en aan de bevolking afgegeven; hierdoor werd 62 % der pop.
pen vernietigd. In een andere houtvesterij dreef men zwijnen in het bosch
en werd 85-90 % der poppen verwiJderd-; deze methode bleek zeer te
voldoen. terwijl de kosten gering waren (3.40 Mark per ha.).
Een anaere bestrijdingswijze was het strooien van 600 kg kainiet per
ha. gedeeltelijk in een keer, çtedeeltelijk in 2 keeren, echter zonder resul·
taat. Volgens schrijver zegt dat niets. want om resultaat te hebben meent
hij. dat nóo~ig is een hoeveelheid van 1500 kg. In het laboratorium heefr
de methodé ·goede r~sultaten. maar in de praktijk is zIJ te Zeer afhankelijk
van weersomstandigheden en den tijdsduur van het afdalen, der rupsen.
om haar op groote schaal met succes te kunnen toepassen.Gevolgen.
In 1928' werd in de houtvesterij "BurgstalI" van een oppervlakte van
1300 ha 50 % der naaldenmassa kaalgevreten. In 1929 werden deze op·
standen weer groen, maar in Augustus van dat jaar be~onnen ,ze bruin
te worden. De vraag rees toen wat te doen? De mègelijkheid bestond.
dat de tweemaal bevreten opstanden weer groen werden, in weJlè' geval
men niet behoefde kaal te slaan. Doch eveneens was het mogelijk. dat
de opstanden te veel hadden geleden en niet meer groen werden. Men
sloeg gedeeltelijk kaal en gedeeltelijk werden slechts verwijderd de doode
en stervende exemplaren. Maar de groote hoeveelheid hout, die geoogst
werd geeft wel een beeld van de ernstige beschadiging:
1929 werd gesl~gen
8500 m3
1930
167460 ma
1931 (geschat)
13600 m"
Secundaire schadelijke insecten.
Hierover is vooralsnog weinig te berichten. Er had geen vermeerdering
van dennenscheerder plaats. Droogwordende stammen werden snel gehakt.
Men legde veel vangboomen. De vermeerdering zou echter nog kunnen
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komen; de bcvreten opstanden bieden alsnog een mooie broedgelegenheid.
Bedenkelijk is het optreden en de uitbreiding van den grooten bruinen
dennensnuittor (Hylobius abietis).
De Letzlinger Heide was vroeger een loofhoutgebied. Ongeveer 150
jaar geleden werd de groveden in groote hoeveelheid aangeplant. In die
periode is de spanrups tweemaal katastrofaal opgetreden en wel 1899/1903
en 1925130.
Merkwaardig is het hooge sterfteprocent gedurende het rupsenstadium
(77 %). Voor de rest kwam de plaag ten einde door de sterke parasitee~
ri~g der poppen.
B.

Silva. No. 18.
Festigkeitsuntersuchungen an DouglBsienholz, 1) Autoreferat von
Reinhard Trendelenburg. Forstreferendar.
Het onderzoek beoogt een vergelijking tusschen Europeesch~ en Ame..
rikaansch DouqJashout en het verband tusschen groeisnelheid en hard ..
heid van het Douglashout.
,
De Douglas wordt in Amerika gebruikt voor dokwerken. bouw~ en
brugw~rken, 'scheepsbouw. mijnbouw. meubelindustrie enz, Voor papier~
fabricatie is het hout niet geschikt. Als naaldhout wordt het douglashout
in hardheid slechts overtróffen door Pinus palustris. echinata enz. (z.g.
Pitch~pine hout). De beteekenis van Douglashout berust niet alleen op
hardheid. maar vooral op de kwaliteit (noestvrij hout van groote afme ..
tingen) 2).
Voor het onderzoek werd Douglashout uit verschillende streken van
Duitschland, Oostenrijk en Denemarken gebruikt. De proeven wezen uit.
dat de buigzaamheid van de Amerikaansche Douglas en de Duitsche
Oouglas in luchtdrogen toestand. ongeveer gelijk is. De elnsticlteit en
drukvastheid is bij het Amerikaansche hout beter dan bij het Duitsche en
En(lelsche hout.
Verder bleek. dat de jaarringbreedbe. vorming van najaarshout, droog~
j:1cwicht en absolute en relatieve hardheid met het ongunstiger worden
der Çlroeivoorwaarden afnemen. Hout met breede Jaarringen is harder
dan langzaam gegroeid hout. Het percentaÇle gevormd najaarshout is
beslissend voor het droogçrewicht. Bij verdubbeling van dit percentage
van 30 % tot 60 % stijgt het droog gewicht van 0.48 tot 0.58. Het per...
centage najaarshout is echter niet de eenige voor het gewicht van invloed
zijnde factor. Ook de anatomische bouw speelt een groote rol. Hout uit
het oerbosch, dat zeer langzaam is gegroeid. heeft zeer dunwandige na ...
jaarshoutcellen, met groote celholten, terwijl snel gegroeid hout met gelijk
percentage najaarshout. dikwandige najaarscellen bezit met kleine celholten.
Het kan derhalve onder bepaalde omstandigheden voorkomen, dat bij
een nooger percentage najaarshout, een lager drooggewicht wordt ge~
constateerd.
De jaarringbreedte houdt verband met de vorming van het percentage
najaarshout. Gemiddeld werd een toename van een percentage najaars~
hout waargenomen. tot een jaarringbl1cedte van 2Y2 tot 3 mm; daarna
neemt het percentage najaarshout af.
1) Dissertationsschrift aus .,Mitteilungen BUS Forsfwirtschalt und Forst~
wissenschaft", 1931, Heft 1. S. 132-208. Gelegenheit zur Durchführung
von Eestigkeitspnifungen bot slch mir anläslich eines Studienaufent~
haltes am New.·York State College of Forestry, Syracuse (New~York)
im Jahr. 1929.
•
2) Noestvrij hout zal in Amerika waarschijnlijk worden verkregen door
vroegtijdige natuurlijke takreiniging. veroorzaakt door dichten stand. In
Holland zal vermoedelijk in vele gevallen opsnoeien de aangewezen weg
v. M.
zijn om waardevol werkhout te verkrijgen.
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Re.sumeerenclc kan worden opqemerkt. '"dat bIJ geringe groeikracht
smalle jaarringen worden gevormd. waarbij deze ringen voor een klein
qedeelte uit najaarshout bestaan met dunwandige cellen. Het hout is

licht en nIet hard. Bij snellen groei is het hout zwaar en hard. terwijl bij
een jaarringbreedte van 2Y2 tot 3 rnm in het algemeen het maximum
soortelijk gewicht en hardheid wordt bereikt. Bij grooter jaarringbreedtc,
daalt het soortelijk gewicht. Deze 2:.ÇJ. optimale jaarringbreedte ligt bij
het Amerikaansche douglashout op lYz à 2 mrn. bij Europeesch Dougl3shout op 2% à 3 mmo
.
'
Ook bij groveden en lariks kan een optimale jaarrinl]breedtc' worden
vastgesteld. welke echter laQcr ligt dan die van den 0011g1as .BIj de

beste boniteit wordt zoowet absoluut als relatief het hardste hout ,gevollnd.
Hetzelfde geldt voor lariks en grove den, terwijl daarentegen de fijnspar
vaak het beste hout levert bIJ de slechtste boniteit.
De Douglas vormt in speciale gevallen Druckholz. dat zijn breede,
onregelmatig begrensde jaarringen, met een hoog percentage onscherp
be~rensd najaarshout. Dit hout heeft slechte eigenschappen en is voo.
bouwwerken ongeschikt. Daar Douglashout niet geschikt is .N"Oor paDierindustrie. zijn de factoren hardheid. buigzaamheid en duurzaamheid
hoofdzaak. Daar ook de duurzaamheid. ongeveer paralel met het specifiek
Qewicht verloopt, schijnt het kweeken van zwaar hout aanbevelenswaardig.
Tevens is van belang de takreiniging ter verkrijging van noestvril waardevol hont. Derhalve is matige groei in de jeuÇJd. dicht plantverband. geregelde dunnlng, teneinde te streven naar de optimale jaarringbreedte
en gelijkmatige verdeeling der boomen, waardoor "Druckholz.....vorming
wordt tegengegaan. gewenscht.
v. M.
Schweizerisch'e Zeltschrift für Forstw,esen.
Mal 1931.
Die heutige wirfschB[tliche Lage der Schweizerischen Forstwirfschaffl
von Bavier.
Men mag aannemen dat het overbekend is dat tegenwoordig het hout...
verbruik den aangroei overtreft. zoodat er gebrek aan hout zal moeten
komen; 9/to van het .wereldverbruik betreft het naaldhout, zoodat het
vraaQ'stuk van houtvoorziening vooral voor Noord-Amerika, Europa en
het Noorden van Azië van beteekenis is.
Het zijn vooral 2 staten die de houtmarkt beinvloeden: Engeland dat
op Noord·Europa en Duitschland dat meer op Midden-Europa is aan...
gewezen.
Nu weegt het tekort aan aangroei nog wel geruimen tijd op. tegen de
ont~aglijke houtvoorraden der oerwouden. maàr op den duur kan toch
alleen een geregelde boschexploItatie uitkomst brengen.
In tijden van, crisis wordt het boschbedrijf in de landen, waar men
ernstig naar het bereiken eener juiste verhouding tusschen aangroei en
verbruik streeft. bij~ondeI" moeielijk, want, waar in deze landen de kosten
van het hout door het deskundig beheer der bosschen verhoogd "worden,
kapt men in andere landen groote oppeI"vlakten om zonder zich om dezen
I"oofbouw te bekommeren en levert dus goedkoopeI".
Ook is het in een geregeld bedrijf niet doenlijk in tilden van crisis
den houtaankap jaren lang te beperken of stil te leggen. De natuur gaat
haar gang, bepaalde maatreQelen moeten genomen worden om het bosch
in Qoeden staat te houden. En de kosten die men daarvoor moet maken
verhoogen den prijs van het hout. Ook in crisisjaren.
Zeer ongunstig heeft zich na den oorlog die verhouding veranderd
tusschen uitgaven en inkomsten.
De uitgaven bedI"Oegen in Zwitserland tusschen 1907 en 1911 ongeveer
35 % van de inkomsten; voor de jaren 1925/'29 was dit 46 %. De tegen~
woardige uitgaven bedraÇJen 220-260 % van die van voor den oorlog.
Nu is bezuiniging op de productieve uitgaven zeer gemakkelijk, vooral

259
op papier. Bezuiniging op de onproductieve is moeilijker en deze moet.
wil,men er wat mee bereiken. gepaard gaan met groote technische kennis.
inspanning. werklust. overleg van de boschbeheerders. Eerst dan kan de

Zwitsersche hoschhouw zijn werkwijze vervolmaken en nog veel meer
bereikén aan thans.
De technische commissie van de Zwitsersche boschbouwvereeniging
heeft er zich sedert eenige jaren op toegelegd deze kwestie te onderzoeken.
Zwitserland voert steeds meer rondhout in. Sedert den oorlog IS deze
invoer met 87 % g~stegen. Invoer van gezaagd naaldhout is echter met

46 <y~ achteruit gegdan. Beide cijfers bewijzen dat de tijdens den oorlog
hooger opgevoerde capaciteit der houtzagerijen hoog gebleven is en ver..
meerdering van invoer van het ruwe product tengevolge had, ongeacht
de verhooging der invoerrechten.
Wat het loofhout betreft zoo steeg de invoer van rondhout (in 1930)
met 302 % en die van planhn met 182 % vergeleken bij de jaren voor
den oorlog.
.
Ook de invoer van brandhout is sterk gestegen en blijft trots het toe~
nemend gebrUik van steenkool en gas, hoog. Dit is zeer te betreuren.
Wanneer men bedenkt dat 53 % van de Zwitsersche. houtopbrengst
_op brandhout valt en dit vaak niet te verkoopen is, dcyI ziet men, dat het
voor den Zwitserschen boschbouw een levenskwestie is, den invoer te
beperken.
Eene zeer beperkte heffing 'Jan invoerrechten kan hier eenige ver·
betering brengen. maar vooral betere sortecring kan' gunstig werken..
Thans is op verschillende plaatsen het brandhout onverkoopbaar (dit
voorjaar b.v. in de Ajoie nog 4-5000 Stère) terwijl niet ver daar
vandaan in de omgeving van cellulose fabrieken, jaarlijks honderden stèren
goed papierhout voor brandhout worden gebruikt.
Langzamerhand worden de boschproducten door andere vervangen:
het brandhout door steenkool. het werkhout door ijzer en beton. De
loonen nemen steeds hooger percentage van de bruto-opbrengst in en de
prijzen zijn afhankelijk van een gedesorganiseerden, door de crisis onzeker
gemaakten internationalen houthandel.
Tegen vervanging van hout door andere stoffen moet worden ge·
vochten. T ~vens moet nog meer de aandacht op deskundig en doelmatig
beheer woiden gevestigd. Den laatsten tijd is er reeds eene sterke stijgng
waar te nemen van de houtopbrengst per ha in de Zwitsersche bosschen.
Boven vermelde beschouwingen werden door den houtvester B a v ier
op het congres van .. Forstdirektoren" van 14 April. naar voren gebracht.
de K.
Journal forestier suisse.
Juni 1931.

Politique forcstiëre brUBnniquc (fin) par E. Ba d 0 u x.
In eenc vorige aflevering meldden wij reeds dat de "Forestry Commis.
sion" weinig bereikte bij het aanmoedigen van den boschbouw door par·
ticulieren.
Tenslotte is zij er toe overgegaan subsidies te verleenen, waarbij zij
zich dan het toezicht ov.er het werk bedong. Voor 1 ha naaldhout werd
f 62.50, voor loofhout het dubbele gegeven, Hoewel de daarbij voorge.
stelde beperkende bepalingen de grondbezitters vaak afschrikten. is er
toch wel iets tot stand gebrachL Van 1921-1929 zijn ± 24000 ha beplant.
± 9000 ha gereed gemaakt en ± 4300 ha van onkruid en wilde planten
vrij gemaakt.
Maar. meer werd verwacht van samenwerking met particulieren. De
kosten der bebossching en de verzorging van den aanplant komen voor
rekening van den Staat. maar de grond levert de grondbezitter, aan wien
hij ook bUjft.

Alles bij elkaar genomen echter. is het met den boschaanleg door par~
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ticiJlieren bedroevend gesteld. wat in hoofdzaak geweten moet worden
aan de moeilijke Einantieele omstandigheden waarin de grondbezitters na
den oorlog zijn geraakt. Ook zijn ze in den regel totaal onkundig van
rentabiliteit, bedrijf, houtprijzen enz. Het bosch is voor hep. altijd een
voorwerp van weelde geweest. het terrein waar gejaagd kon worden.
Het meeste particuliere bosch in Engeland bestaat uit hakhout. wildernis.
zeer holle opstanden. Goed en deskundig ,beheerd wordt het zelden, en·
kele gunstige uitzonderingen niet te na gesproken.
De houtvoorziening van Engeland zal voorloopig wel Staats~aangelegen.
heid moeten b1ijven.
Longévité et rendement chez l'épicélJ, par J. deL u z e.
Tal van boschbouwers in Zwitserland meenen dat op het "Plateau
suisse", dus tusschen Jura en OberJand, de fijnspar .geen zware stammen
kan vormen zonder van binnen roodrot te worden.
De schrijver haalt een geval aan van 3 stammen die geveld werden.
37-42 m hoog en 22-35 cm dik waren en die ± 29 m3 gaaf hout
leverden, waaraan geen spoor van roodrot te bekennen was.
de K.

\

111

1111

