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zuiden wordt het land opgemete n. de opstanden worden getaxeerd. d e waarde en ho edanigheid d er gronden bepaald en
de geologische om stan dighed en beschre ven . Een beschrijving
van de bosschen ten oosten van het groote Wenermeer trok
mijn aand acht omdat de toestand en daa r ook voor onze om-

standigheden va n belang zijn. Ik heb uit dit verslag alleen
verwerkt wat mij belangrijk vo orkwam .

Het land van Órebrolàn en ö stergo tla nd is grootendeels
laagland. a fgew isseld door heu velland. waarvan de afwatering
aan de oostzijde naar het meer H jälmar en de Oostzee stroomt
en aan de westzijde naar het Wetter en Wenermeer en 't
Kat tegat. Het land is vol kleine meren en beken en het hoogste
punt 280 M. boven den zeespiegel. De vlakte bestaat qrootendeeIs uit vruchtbare leemhoudende grond en de hoogten uit
vruchtbare leemhoudende grond en de hoogten uit steengruis
en zand.
Het landschap heeft gedeeltelijk Atlantisch klimaat. Bij de
stad orebro is de jaartemperatuu r 5.2 'i. Celsius en de jaarlijksche neerslag 553 mi m " ] . In Juli-Augustus is de temperatuur
gemiddeld 16-17 'i. Celsius gelijk in Nederland. in Februari
als de koudste ma and gemiddeld 3 tot 4'i. Celsius onder het
vriespunt.

Het alq erneen e boschtype is gemengd grove den en fijn spar met of zonder loofhout; mee stal bedekken mo ssen den
grond. In 't algemeen zijn er geen moeilijkheden om het oude
bosch te verjongen. Zure humus vindt men meestal op plaatsen
waar door het wegslaan van het hout van gezochte afmetingen ruimten in het bosch voorkomen die te klein zijn om
zelfbezaaiïng te doen ont staan. maar groot genoeg om boschbessen en andere zure plantengroei te voorschijn te roepen.
Op de betere gronden ontstaan op dergelijke plaatsen gras
en onkruiden. die eveneens boschverjonging tegengaan.
Ditzelfde kan het geval zijn op meer armen grond wan neer

de gevelde oppervlakte vrij groot is en langen tijd blijft liggen
of wanneer een poging tot nieuwbebossching om een of
andere reden is mislukt.
In ' t algemeen zijn op de betere gronden de fijnspar en
het loofhout in de meerderheid en op de armere gronden
de grove den .
In Midden en Zuid Zweden zijn de naaldbocmen meestal
van gelijk en oud erdom. slechts zelden zijn de grove dennen
van een op stand oud er dan de fijnsparren.
De omloopstijd wo rd t than s op 80 tot 90 jaar gehouden
ook wanneer van vroeger tijden stammende bosschen ouder
leeft ijd hebben bereikt. Door deze omstandigheid komen leeftijden van ver over 100 jaar e n zelfs 200-jarige bosschen
Voor. Het is twijfel achtig of men deze bosschen nog als
. ) In Nederland zijn deze getallen 10 Rio Celsius en 707 rnjm neerslag.
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eco nomisch goed behandeld mag beschouwen. Ook enkele
boeren bezit ten nog bosschen die ouder zijn dan 100 jaar.
H oewel dus sommige boscheigenaren hun bezit zoo lang
sparen is het to ch vooral bij de boeren meer de gewoonte:
de bocmen veel eerder te vellen en kan me n daa r van een

geordend boschbedrijf eigenlijk niet spreken.
In Zweden wordt het bosch verdeeld in 6 ouderdoms
klassen d.w.z. de klasse 1 bevat den leeftijd van I tot 20
jaar. klasse 2 is 21 tot 40 jaar. klasse 3 is 41 lot 60 jaar.
klasse 4 is 61 tot 80 jaar. klasse 5 is 81 lot 100 jaar en
klasse 6 is boven de honderd jaar.
U it het onderzoek blijkt dat bosch in de 5e en 6e klasse
we inig voorkom t maar dat het overwegende deel der boschgronden begroeid is met bosc h behoorende tot de tweede
e n de rde ouderdomsklasse . 'l
Z eer produkt leve fijnspa rbosschen door de kultuur verk regen.
hier en daa r gemen gd met loofhou t. vindt men in de vlakte
van N ärke. Op de zandige ho og ten g roeit o verwegend grove
den met be rk. trilp opulier en uitheemsch e naa ldboomen en
men vindt daar ook heel wat verzuurden veenachtigen grond.

De fijnspa rbo sschen op de vlakte va n N êrke zijn buitengewoon sne lg roeiend met ee n ideale humustoesta nd . De bove nla ag dikwijls a ls bak a arde zonder g ron dver zuring. De beste
grond ligt dikwijls onbe de kt of beg roeid met breed bladige
onkruiden.
Hier is een zeer voorzichtige hak meth od e de ee nige weg
om deze boschgrond te behouden . Zoodra me n g roote ruimten

slaa t. groeit terston d zeer veel onkruid dat boschverjong ing
belet. Akkergrond . wanneer deze gewenscht is. ka n men hier
terstond aa nleggen.
Een moeilijkh eid in deze eenzijdige fijnsparbosschen is het
veel v oorkomende w ortel rot ; om d it te vo o rko men is het

vellen op 50 to t 60-jarigen leeftijd. waa rbij de sta mmen reeds
op borsthoogte 50 c.M , d ram. hebben . de ee nige weg.
In deze bo ssch en kom en door zelfzaaiïng voo r: eik. esch
en esc hdoorn. H azelaarstruiken kom en voor waar o p onvoorzichtige wi jze is gehakt en hier en daar zie t men groote
oppervlakt en van deze superieure gron d slechts bezet me t
een st ruikbeg roeï ing va n eik en hazelaar die de ze ruimten

geheel onproductief maken omdat er niets aan ge daan wordt.
H et mee rend eel va n de staatsbosschen. va n de kroondomein-, kerkelijke- en gemeen te-bosschen wordt reeds lan ge
jaren met g ro ot e zorg be ha nde ld en ve rtoont prachtig jong
bosch en goe d ve rzorgd e oudere bosschen met de n meest
gunstig en humusgrond.
Op Omberg bij het W et term eer bestaan uitstekende proefbossch en w aar de in later jaren inge vo erde Euro peesche
I) H iermede is het bewijs geleverd da t ook daar het timmerhout schaars wordt.
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zilvers par helaas door het qroo tc wild "de Eland" ve rnield
wordt. (Ook de jongere grove dennebossc hen wo rden door
Ela nden vernield).
De bosschen van de boeren worden meestal verwaarloosd ;

er wordt te veel gehakt. de grond verwildert en er wo rdt
in ' t geheel niet gedund. Het komt ook voor dat een boer
oud bosch bezit en niets wil hakken. zelfs niet dunne n. zoodat
ten slotte het hout staat te verrotten . Het boschbeschermingsbestuur I) vindt in deze streek veel te doen. maar zal meer

bereiken door goed behandelde proefbosschen da n door wettelijke maatregelen.
Er wordt verder van het bosch op deze breedtegraad
gezegd dat de bodem veelal met mos is begroeid. dat de
opstand meestal bestaat uit gemengde bosschen van fijnspar
en grove den met loof hout doorgroeid. en dat eenzijdige
bosschen hetzij fijnspar of grove den alleen door kult uur
ontstaan.

Aa n voldoende sluiting van het bosch ontbreekt dikwijls
vee l en waar landbouw op de n voorgrond treedt worden de
belangen van het bosch verwaarloosd.
Het maken van houtskool is door de lage prijzen voor

dit artikel geheel gestaakt. hier en daar werden in het bosch
koolmeilers van vorige jaren verlaten gevonden.
V erzuurde en verveende gronden komen nog al eens voor
wa nneer de oo,rspronkelijke grofkorrelige zand- en stee ng ruisgronden te weinig afwatering hebben. Wij hebben dan
te doen met het nadeel van de leemmenging in de moraine
gron den : het dichtslibben .
T en N oorden en ten Westen va n de stad N o rrk öpinq
ligt het groote boschcomplex van de maatschappij Fin spong
dat onge vee r 55000 H.A. g ron d beslaat en waar van )0000
H .A. als kultuurbosch is aangelegd door zaaiing of plan ting .
V an dit laatste bosc h waarmede men reeds 60 jaar geleden
begonnen is. zijn de planten op 6 voet. d us 1.80 M .• afsta nd
gezet. w at natuurlijk te ruim is o m ee n spoedige sluiting van
het bosch te kunne n verw achten . D eze fout heeft men later
ingezien. maar de te zware be takking is in het bosch o veral
te zie n.

Tegenwoordig wordt bij het velle n der bosschen ove ral
de zelf bezaaiing toegepast. Men laat uitsluitend aan de O osten Noordkant strooken van ± 30 meter breedte hakken en
hierop blijven voorloopig op verschillende afsta nden 80 stuks
van de mooiste sta mmen staan als zaadbeomen.
De strook die gehakt wordt ligt dus in de schaduw va n
het bosch, de grond blijft er vochtig. zoodat de zaden spoedig
tot o ntkieming komen.

De hou tvester Alerik die hier thans de bosschen beheert
1) Waarover later meer zal worden meeqcdeeld .

heeft met deze manier va n boschzaaiing de beste resultate n.
Na 8 à 10 jaar wanneer de jonge begroeiing tot sluit ing
komt. worden de zaadboomen geveld.
In Zweden bestaat sedert oertijden de gewoonte het vee
in de bosschen te laten grazen in zoogenaa mde ..Hag marken".
W aar veel akke rla nd komt worden deze H agm a rken steeds
smaller gemaakt.
Toen de boeren door middel va n kunstmest in staat waren
kunstwe id en aan te leggen werd het vee meer en meer uit
deze hagmarken geweerd en het gevolg hiervan is dat op
vele plaatse n deze bo sschen weer in dichtheid toenemen en
voo ral de fijnspa r welig opschiet .
H et bosch bescbermings bestuur maakt ijver ig propaganda
Voor kunstw eiden.
T ypisch voor de eco nomische omstandigheden der laa tste
jare n klinkt het uit den mond der boeren opgevangen gezegde. dat bij de thans heerschende prijzen voor landbouwvoortbrengselen . het overschot zoo geri ng is. dat het beter
zou zijn alle akkergrond maar weer in te zaaien met boschzaden voor boschweide.
Het blijft uiterst moeilijk de kleinere boscheigenaren de
overtuiging bij te brengen dat ook hun boschoppervlak te
onder beter beheer. a ls bosch, belangrijke voordeele n kan
verschaffen.
B. S.
Aangezien bij mij veel vragen o prezen bij deze bewerking
bijv. de oorzaak van het wortelro t bij fijnspar op superieuren
grond enz. enz ., ver nee m ik gaa rne of ook andere lezers va n
ons tijdsc hr ift vragen te stellen hebben over d eze beschn ],
vi ng. Ik zou deze dan willen verza mele n en opsturen aan de
redactie va n Sko ge n. mij dunkt deze uitwisselin g van gedachten ka n zijn nut hebben.
B. S.

REFERATEN.
SKOGEN No. 5.
In "Skogen" No. 5 ko mt voor ee n versla g over het bud get
der staatsbossehen van N oo rwegen voor 1928.
Door den directe ur de r staatsbossche n word t opge merkt
dat men zich moet voorbereiden o p inkrimping van de inko msten uit de bossche n omdat het ha k ba re hout uit d e
staatsbosschen bijna ge heel verdwen en is en de velli ng in
vele kroo nbosschen ingekrompen moet worden.
Als gevolg van de a lqerneene ta xatie va n het bosch in
geheel N oorwegen wordt medeged eeld da t het ge middelde
per H .A. slechts een kub. inhoud va n 34.5 M ' aangeeft. en
een bijgroei van 0.5 5 M ' voor de staatsbossehe n.
Voor de pa rt iculier e en maat scha ppl jen -bossch en zijn deze
cijfers 48 M ' en 1.35 M ' .
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Uit een en ander blijkt voldoende hoe de bosschen va n
Noorwegen geplu nderd zijn en hoe moeilijk het zal zijn deze
in hun vro egeren Juister te herstellen . Zulke feiten, tezame n

met dergelijke beschouwingen betreffende de bosschen in
verschillende andere belangrijke houtproductie-gebieden. kunnen o ns iets doen g evoelen van de vrees voor het tekort

aan hout dat ons in de toekom st wellicht te wachten staat.

B. S.
REVU E D ES EAUX ET FORËTS
December 1927.
G . Lu neau, beschrijft enkele complexen bijzonder goed gevo rmde grove den nenbosschen uit de Elzas. Hij neemt. zonder
groote waarde te hechten aan de klimatologische rassen van
deze soort, met Mat hieu en Fltche aan, dat er van den grove
den twee scherp te onderscheiden vormen bestaan. waar
tusschen alle mogelijke overgangsvormen voorkomen:
a . de qeberqtevorm. recht. cylindrisch. met naa r boven

geric hte takken die op ouderen leeftijd gemakkelijk worden
afges tooten, gladde. schubvormige schors. van boven rood.
van o nde ren zw art. hard rood hout met weinig spi nt. en

b. de ols kteoorm, minder recht. horizontaal afstaande takken.
dikke meer grijze schors. niet in schubbe n maar in plate n.
minder rood ho ut met meer spintho ut.

De laat ste vorm komt het meest voor. Men treft hem
o ve ral aan in Hessen, in de: Pa ltz en in ee n de el va n de

V ogezen .
Hier en daa r gelocaliseerd heeft Schr. echter ook in de Elzas
bosschen aange troffen. die sterk aan den gebergtevo rm doen
de nken.
Schrijver geloo ft niet. dat de vero nde rstelling juist is da t
deze dennen als ..Rigadennen " uit het N oorden zijn inge-

voerd. doch meent dat het wel dege lijk het oo rspo nkelijke
..ras" is dat stamt uit den tijd toen hier evenals o ve ral elde rs
in Frankrijk de methode ..à tire et aire" werd toegepast.
bestaa nde in het gerege ld kaalslaan van aansluitende stroeken.
waarbij men ee n zeke r aanta l goedgevormde hoornen als zaadboornen op de stroeken liet staan. De vorm in kwestie zou

da n hier inhee msch zijn. het resultaat van een door deze
methode toegepaste select ie. terwijl anderzijds juist de nu
veelvuldig. vooral in het Noorden van de Elzas voorkomende
slechte vorm later zou zijn ingevoerd. Deze boornen zijn n. l.
zelden ouder dan 75 jaar en stamm en dus uit het midden
van de 1ge eeu w toen hier de grove dennen veelvuldig werden
gebruikt ter ve rva nging van slechte loofhoutopstande n (vooral beuk).
H er is in ieder geval va n het allergrootste belang dat de
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goede vorm

nu ook

ver der

voo r zaad w inning

en

v oo rt-

pla nting wo rdt aangewend . Jammer genoe g is dit thans zoo
goed a ls niet he t geval.
Schrijver dringt er ten slotte op aan, dat hierin verandering

worde gebracht en dat het zooveel mogelijk oogsten van alle
kegels in deze bosschen stelselma tig worde ter hand genomen.
met eenvoudige inrichtingen

voor het d rog en

en

winnen

de r zaden.
H et hiervoor uitgegeven geld zal ru im schoots terugkom en

in de meerdere waarde der bosschen,
G éneeu, geeft in de ..Chronique fo restiè re" een overzicht

van de bosschen die sinds de wet Cha uveau in Frankrijk
onder de ..Schermbosschen" zijn gerangschikt en d ie dus als
zoodanig moeten blijven. D e ze wet is in w erking getreden
28 April 1923 . P er 31 October waren reeds 28.882 H .A .
tot schermbosschen verklaa rd en 24505 H.A. in onderzoek
v.n. l. in de Pyreneeën. W a t ook uit de lijst opvalt is dat
hiervo o r aan de eigenaa rs nog nergens schade v erg oeding beho efde te w o rden betaa ld. wa t volgen s artik el 5 van deze
w e t mogel ijk is. E r is ook nog no oit door éé n eigenaar om
gev ra a gd . . . . . . wel ee n bewij s dat de uitvoering .ook
soe pel wordt opgevat.
Arnould. sch rijft o ve r de interna tio na le houtmarkt in Centraal Eu ropa. aan de han d van een a rtikel in de .. Holzmarkt"
uit Ween en. D e invoer van rond hout neemt in Duitschland
steeds to e in v erband met de groote vraag naar hout voor
bouw... e n ind ustriéele doeleind en en de hooge invoerrechten op
be werkt hout. di e thans 8 X zoo ho og zijn als die op rondhout.
Hi erdoo r stijge n de prijzen van rondhout sterk. zoodat de
zagerijen niettegenstaande het vele w erk op vele plaatsen in
moeilijke om standighed en zijn, doordat zij deze stijging niet
voldoende sne l kunnen volgen . In Frankrijk is sedert 7 Augustus
1926 de uitvoer van rondhout verboden . Dit was noodzakelijk
omdat het voor de inlandsche zagerijen steeds moeilijker werd
om a a n rondhout te kom en dat het buitenland steeds duurder
betaald e.
Uitvoer va n be zaagd hout is door dit verbod echter niet
grooter geworden ten gevolge van de hooge invoerrechten
hierop in het bu itenland.
Schrijver vindt di t ee n gelukki g verschijnsel omdat dit bijdraa gt tot het beho ud der bossch en , terwijl het verbod van
uitvo er van rond ho ut w erk verzekert aan de zagerijen.
Janua ri 192 8.

J. D em orlaine. sc hrijft over de iepenziekt e en meer in het
bijzonder over de bestrijding van de (evenals op alle kwijnende
iepe n) ook op de door deze ziekte a angetaste bocmen veelvuld ig voorkomende iepe nspintkeue rs. Czechowicz heeft ver-
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schillende proeven genomen in de iepenlanen va n Parijs.

vooral bij de oude zware iepe nboomen op het kerkhof ..du
Père Lacharsc" die hevig waren aangetast (klaarblijkelijk d us
alleen door de sprintkevers) en op wier hehoud men hoogen
prijs stelde. Hij heeft veel succes gehad van een behandeli ng
met zware olie. nadat eerst van de boomen oppcrvlakkig de
schors (enkele millimeters) was afgekrabd. Dit allee n van den
hoofdstam. omdat dit insect op de takken niet of althans zeer
weinig voorkomt.

Schrijver is van meening dat het voor het welslage n noodzakelijk is dat de stam vóór de behandeling aldus wo rdt
afgekrabd.
D aarna volgt in Mei-Juni het bestrijken van de n sta m of

besproeien met olie. Een arbeider kon per dag (8 uren) 2
stammen van 40-50 c.M, diamete r en 8 M. lengte ald us
behandelen. Voor 2 sta mmen zijn noodig 5 liter olie. Koste n
naar onze verhoudingen omgerekend dus circa f 1.75 à f 2.per boom.
In de Chronique [orestiêre. komt voor een verslag va n
de behandeling in de Volksvertegenwoordiging (Cha mbre des
D éput é's) va n de bcgrooting 1928 voor den boschbouwkundigen dienst. V an ve rschillende kante n werd er hier o p
gewezen dat nog krachtiger maa tregelen moeten worde n g e-

nomen ter bestrijd ing van het brandgevaar. een kwaad dat
in F rankrijk nog steeds een grooten omva ng heeft. (In 1924
zijn 8000 H .A. bosch verbra nd, in 1925 12.700, in 1926
16.000, in 1927 32.000 H. A. H et hooge cijfer voor 1927
is v.n. l. een gevolg van de groote bosch bra nde n die hier in
Aug ustus gewoed hebben , maar toch ook nog geen uitzonderi ng daar bijv. in 191 3 50.000 H.A . zijn verbrand) .
V o o ral het Zuiden met zijn sterke w inden en lang e dro ogt e..

perioden is in d it opzicht berucht. Aa nbe volen wo rdt dat de
Staat zoov eel mogelijk be vordere het stichte n va n boschmaa tschappijen. v ooral in streken me t versp reid bosch bezft,
waar o p dez e wijze de st rijd tege n dit e uvel gemeenscha p-

pelijk kan worde n aa ngebo nden en georganiseerd. V erder
dat de S taat do or het o veral houd en va n cursusse n, de be-

volking wijst o p de g roote schade die door boschbranden
wordt veroorzaakt en op de hoogte brengt met de te nemen
maatregelen ter bestrijding.
BULLETIN DE LA SOCIETÉ CENTRALE
FORESTIÉRE D E BELGIQU E .
Janua ri 1928.

E. R. schrijft ove r de ..Kauri pine" een houtsoort uit
N ieuw-Z eeland. Deze houtsoort, de Agathis australis, behoort
tot de familie der Arau cariaceëen en bereik t hier g root er
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afmetingen dan de Sequoia' s uit C aliforni ë of de Eucalyptussen uit Australië. die gewoon lijk voor de grootste boom en
der wereld worde n geho uden. Wel wordt de Eucalyptus
hooqer, de Seq uoia in den regel dikk er. doch de Ag athis
staat bovenaan met de M" s hout. omdat de sta m zoo buitengewoon cylindrisch verloopt. Darwin heeft in 1835 deze
bosschen bezocht en stond verste ld van de eno rme massa' s

hout. Een het vorige jaa r verkocht sta mstuk had circa 8 M.
doo rsnede en 14 M. leng te en leverde 444 M ' gezaagd hout.
Het hout van de ..Kauri pln e" is van zeer goede kwaliteit.

lichtbruin of rooda chtig van kleur, Uit de takken en uit den
stam loo pt geregeld vee l hars. dat zich aa n den voet va n
den boo m in g roote massa's o phoopt. Overal waar Kauri
bosschen zijn geweest. vin dt me n in den bod em nog van
deze min o f meer foss iele harsmassa .s. D eze hars wordt als

..Kauri copal" of "Kauri gum " in den handel gebracht. De
versch e ha rs wordt door de inland ers v eel gebruikt als kauwg um. D e g ro otste boom die hier ooit hekend is geweest .
w as door de inland e rs "Kaira ru" genoemd en is nu geveld .

Deze was onder de eerste ta k 33 M . lang. had een doorsnede va n 7,20 M . en had in totaal 8000 M ' hout geleve rd .. . , een cijfer. dat wel wat heel onwaarschijnlijk klinkt !
R . G allot schrijft o ver een on langs uitgekomen werkje van
Rapha ël Zon. uitgegeven door het boschbeheer van de
V ereenigde Staten va n N . Am erika over den invloed v an

het bosch o p het klimaat. op den regenval, op het afstroomen van het water en op de wate rstanden in de rivieren.
D e bossch en verhoogen de hoev eelheid nee rslag . Dit voora l

in sterke mate in de gebergtestreken. In het vlakke land
verri jken zij de heerschend e wind en met vocht en hebben
dus vooral zeer qroote waarde voor de achterliggende landstreek. In het gebe rgte spelen zij verder een belang rijke rol
als waterreservoirs. Hoe sterker hellingen. hoe minder doorlatende gro nd. hoe sterke r neerslag. van des te grooter be-

teek enis is het bosch, Voor het vlakke land hebben zij in
dit opzicht niet die waa rde . echter wel als draineerders, a ls
d roogleggers. V andaar hun belang voor de drooglegging en
voor de ve rbe tering van de hyqienische toestanden in moera ssige streken. In dit verband is ook duidelijk hun gunstigen
invloed o p de w aterstanden in de rivieren. wa arop zij no rmali-

see rend we rken .zoo wel wat bet reft de lage als de hooge standen .
In de Chronique [oresti êre wordt geschreven over het
..wit " op de beuken. de Cryptoccus fagi. die reeds vroeger
in het ..Sontënbosch " (Brussel) veel kwaad heeft gedaan en
ook in 1926 en 1927 hier weer in zeer sterke mate is opgetreden. Vooral vochtig e zomers schijnen een sterke vermeerd ering

van dit insekt in de hand te werken. V erde r

treedt het "wit" het meest op in dichtgesloten éénsoortige
beuken-bestanden.
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Jonge krachtige beomen hebben er veel minder of geen
last va n. Oordeelkundige. vaak herhaalde dunni nge n. waarbij
ook alle kwijnende bocmen worden verwijderd. zoo veel
mogelijk mengi ng van soorten. zijn de beste middele n ter
voorkoming va n dit kwaad. Wensebt men waardevolle exemplaren. die sterk zijn aangetast. te behouden. zoo is het beste
bestrijdingsmiddel het bestrijken of besproeien van de stammen met een oplossing van kaliumpermanganaat (50 gram
per liter water).
Nogmaals wordt er op aa ngedrongen. om den zomer- en
wintereik beter uit elkander te houden. vooral ter bevordering va n het meerder ge bruik van wintereik. Gevraagd wordt
of de Staat niet telkens in een circulaire de aandacht va n

de kweekers ka n vest igen op de plaatsen. waar goede zomereikels en waa r goede w intereikels kunnen worden geoogst.
Verder wordt er

op gewezen. dat de zomereik in sterkere

mate een lichthoutsoo rt is en dat de wintereik beter kan
opgroeien in menging met beuk en als onder-etage onder

g rove denne nbossc hen en onder berken. H ij dekt den gro nd
oo k beter.
M . G . schrijft over o nderzoekingen in Australië bet reffend e de on tw ikkeling van Pi nus insig nis in de kweeke rijen,

die ge heel paralel loc pen met onze ervaringen op dit ge bied
met den gro ve den . Het betreft het slechte aanslaa n va n
planten en het slechte ge lukken van de zaaibedden in nieuwe
kweekernen. De zade n kiemden uitstekend. maa r in den loop
va n den zo me r werde n de plante n van P . insig nes geel. die
van P . Pin aster rood en stierven weer af. D it w as te meer

opvallend daar andere planten. bloemen. groe nte n. op d iezelfde gronden uitstekend groeiden. H et schijnt. dat hier nog
een zekere biologi sche facto r ontbreekt. een micorrhize, die
in symbiose met de jong e plan ten leeft en die voor ee n
goede ontwikk el ing hier van noodzakeli jk is. Enting van de n

grond met oud en kwee kerijg rond gaf da n oo k volledige resultat en . H e t is zeer w aarschijnlijk. da t het vaak mislukken va n

dennen bezaaiinge n o p maagdelijke heidegronde n aa n deze lfde
oorzaak is toe te schrijven en dat ook hiervoor enting van
de n grond van groote be teekenis za) kunnen zijn.

Februa ri 1928.
Ph. B iourqe te Leuven. schijft over de Brunchorstia destruens E rikss, een zwamziekte die in 1887 veel schade heeft
veroorzaakt aa n S-30-jarige Oostenrijkers in Noorwegen
(vooral Bergen en omgeving; plateau van Jäderen) en die
tha ns ook op 2 plaatsen is geconstateerd in België (Rochefort en Glabbeek) eveneens op den Oostenrijker (hier te lande
in Frederiksoo rd op den laricio). De ziekte ontwikkelt zich
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bijna uitsluitend op de eenjarige scheuten. H e t myce lium woekert
in deze scheuten (van boven naar beneden) en gaa t va n daar
uit o ver in de naalden die bruin worden en afste rven . doch
gewoonlijk

nog

éé n

soms zelfs twee jaren aan den hoorn

blijven zitte n. H et bruin worden der naalden wordt in den
rege l geconsta teerd op het einde van het eerste jaar . Volgens
Sorauer zou de Brunchorstia destruens de pyknidenvorm va n

Cenan gium Abielis zijn. een ziekte die dezel fde verschijnselen
veroorzaakt bij den grove: de n doch waaraa n de boornen slechts
zel de n ste rven en die ook bij o ns wel beken d is. Schrijver
is va n meeni ng dat. indien dit inderdaad he t g eval is. het
gevaar minder groot is, omdat deze ziek te reeds meer dan

100 jare n geleden in Oostenrijk voorkwam zonder daar tot
nu toe schade van een ige grooteren omvang aan de Oosten-

rijkers te hebben veroorzaakt. Is echter de Brunchorslia niet
iden tiek met Cenangium dan ken nen w ij tha ns nog slechts
een gedeelte van haar "Cyclus" en is de uiterste voorzic htigheid
geboden en het gevaar groot da t deze zwam ook hier nog
groo te schade zal kunnen veroorzaken. Gezocht moet worden

naar voorbehoed- en bestrijdingsmiddelen.
Van Tiet. doet mededeeling van zeer gunstige resultaten
verkregen bij bemesting van Canadapopulieren. Een in 1904
to ege paste bemesting

van per boom 250 gram katniet en

250 gram slakke nmeel gaf in 1928 per boo m een gem iddelde
o mtrek va n 1.41 M. tege n 1.29 M. bij onbemeste . en een
gemiddelde inhoud va n 1.73. M'. tegen 1.40 M'. bij de
onbem este.
N aar aa nleiding van de hie rmede door anderen v erkreg en

zeer gunstige resultaten heeft dezelfde proefnemer bij deze
houtsoort ook gewerkt met stikstofmeststoffen. die aa nva nkelijk
enor me resultaten gaven. met het gevolg dat hij nu in 1927
een serie proefvelden heeft aangelegd. die zijn be mest met
per boom 500 g ram meststoffen. te weten drie dealen slakkenmeel. twee deelen katniet. een deel chilisalpeter. verder ook
contr öle- perceelen die geen stikst of o ntvi ngen. als mede pro even

met alleen stikstofmest (chili en (of) zwavelzure a mmoniak.
500 gram per boom). De voorloopigc resultaten zijn zeer
mo oi. vooral van de stikstof proeven. waarbij tot nu toe geen
verschil is geconstateerd tusschen chili en ammoniak. doch

de proef is nog te kort voor het geven van cijfers. die later
zullen worden gepubliceerd . Schrijver geeft de bemesting
gelijktijd ig met het planten en verwijst ten slotte nog naar
de brochure va n Rave rdeau over de cultuur va n po puliere n
w aarin wordt aa ngerade n in de populieren-o ps ta nde n ied ere 4jaren een bem esting toe te passen door telken s vanaf de n stam in
4 richtingen. ied er over een lengte va n 1 o f 2 M eter. ee n

steek grond uit te steken. deze te mengen met tot aal 2 K.G.
slakkenmeel en I K.G . chloo rkali en daarna de gegraven
greppels hiermede wee r te vullen.

•

SI
Bij grove dennen heeft D elevoy eve neens gunstige resulta ten
gehad met bemesting. De proef werd genomen in 1904 in
de Kempen aan den weg van Ca uli!le naa r Neerpelt. dus
dicht bij onze grenzen.
Bemesting per H .A . : a. 1000 K.G. slakkenmeel + 200 K.G.
kainiet; b. 1000 K.G. slakke nmeel; c. 2000 K.G. kalk ;
d. 2000 K.G . kalk + 1000 K.G. slakkenmeel.
In 1926 wa s de inhoud per H .A . va n a. aigerond 92 M ' .;
b. 78 M ' . ; c. 75 M'. ; d. 88 M ' . Het on bemeste contröleveld 32 M ' . Gedund waren de bosschen toen nog niet ; alleen
tw eemaal gezuiverd van dood en geheel onderd rukt hout
(1922 en 1925).
De cijfers voor hou t zwaa rde r dan 7 c.M. doorsnede bedragen. eveneens per HA. en afgerond:

a. 58 M' . ; b. 48 M'.: c. 44 M'. ; d. 56 M '.; o nbemest
14 M'. a. gaf dus de gunstigste resultaten. ook vooral de
gunstig ste finantieele resultaten. (Vo lgens onze prijzen zoude n
de genoemde bemestingen thans per H. A. kosten. incl. uitstrooien enz. a . ± f35.-. b. ± f30.-. c. ± f 32.- d. ± f62. -).
Uit de Chron ique forestiêre citee r ik hier de in Zweden
genomen proeven ter bestrijding van onkruid in kweek enjen

(1925 en 1926). met zinksulfaat (het beste voldee d een oplossing van 60 gram in 2.5 of 5 liter water per M '. gegeven
direct na het inbrengen van het zaad) en met natriumchlo raat

(een 5 % oplossing. 1-2 liter per M ' .). dat nog intensiever
werkt. doch in tegenstelling met zinksulfaat. schadelijk is voor
zaad en kiemplan ten en dus alleen is te gebruik en op de
paden en dergelijken. In Schotland nam D uthie proeven met
afbranden; door middel van ee n soldee rla mp met petroleum.
wat ook zeer gunstig werkte. ab soluu t geen schade deed aa n
de kieming en gedurende den zom er veel minder wieden
noodtq maakte.
Ten slo tte noem ik hier het referaat ov er het artikel van
Dr. Fabricius in het Forstwissenschaftlich es Cen tralblatt van

October 1927. betreffende den invloed van de wortelco ncurrentte der oude hoornen op de ontwikke ling van de jonge
onder plantingen en onderzaaiïngen.
Schri jver wijst er hier op dat de hoofdopstan d niet allee n
schade kan doen door te groote beschaduwing met de kr onen.
doch eveneens door onttrekking van te veel voedsel en vocht
aan den bodem met de wo rtels. D it is aa ngetoond met
proeven. waarbij door het graven va n greppels gedeel telijk
de wortelconcurrentie werd uitgeschakeld .

G. H.
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FORSTWISSENSCHAFTLICHES CEN T RA LBLA TI
1 Januari 1928.
E in wenig bekannter Tannenschädling van K. Escheric h .
In Zuid-Beieren werd ernstige beschadiging van -I-jari ge
zilversparren waargenomen. Deze zilversparren waren groepsgew ijs als o nderhout in een lljnsparrenbosch aangeplant.

De meeste zilverspa rren hadden weinig of in

't

ge heel gee n

naald en meer, de bast was tot op het ho ut in g roate plekken

weggevreten .
De dader bleek te zijn Otiorhynchus scaber L. (septenlrionis
H bst] een 5.5-7 m.M. lange. aardkleurige snuitkever met
rood- bruine poeten '). Gevangen kevers opgesloten bij jonge
zilversparren gaven den schrijver zekerheid dat deze Otior-

hynchus-soort hier werkelijk als houtvijand optrad. W aa rschijnlijk vreten de kevers in den nazomer. om na overwinte ring
in het voorjaar weer te beginnen.
De aangetaste zilversparren waren grootendeels verloren.

Verschiedenes ueber die Wirkung von Arsenpräparaten
au] Forstschädlinge van K. Escberich,
Van de werking der arsenicumhoudende vergiften op de
vijanden der landbouwgewassen had men reeds ee n zeer goed
overzicht. Hoe ec hter de vijanden der houtgewassen hier
tegenoverstaa n. wist men no g niet. Daarom heeft L. Kalandadze hieromtrent onderzoekingen gedaan. waarva n de uitkomsten
zijn vermeld in het .. Zctrschnft für angewandte En tom o-

logie" . Bd. XIlI S. 1-96.
In g lazen cylinders werden takken van houtg ewassen g e zet,

waa rbij dan de kevers of rupsen worden inges lote n. Vooraf
we rde n ze 2 dagen normaal gevoerd . Aantal blaren of naalden
was in eiken cylinder zoo veel mogelijk even groot . Ook het
aa ntal insecten was telkens gelijk. terwijl er op ge let werd
dat ze in hetzelfde ontwikkeling-stadium verkeerden.
Proefdieren: meikever, plakker of stamuil. non rups en de nnenspanner. Aantal proeven 286. aantal proefdieren 3717.
De hoeveelheid vergif werd nauwkeurig afgewogen. De
twijgen werden :

Ie Sterk bestoven. zoodat de geheeIe oppervlakte bedek t was.
2e Licht bestoven, zoodat '/,-' /, der oppervlakte bedekt was.
Er werden 5 preparaten gebruikt:
1 Esturmit v. d. Chem. fabr. E . Merck te Darm stadt .
2 Aresin v , d. I. G . Farbenindustrie A. G. Leverkusen a . d. Rijn.
3 Grallit v , dezelfde fa. te H öchst a . d. M ain.
1) Otiorhynchussoorten of
einde van de snuit bevindt
soorten werden ook in ons
blaren. naalden en bast. de

lapsnuittorren. Aan weerszijden aan het voorzich eene lapvormige vcrhrced ing. Sommige
land schadelijk. de kever door beknagen van
lanen doo r beschadiging der wortels.
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4 Dusturan v, d. Pflanzenschutz G. m. b. H. Schweinfurt.
5 Ca1ciumarseniaat ..Silesia" v. d. G ürtler-Schärfe Werke
te Hamburg.
Het volgende werd nu vastgesteld:
Bij de verschillende soorten van insecten en ook in hunne

verschillende stadiën, liep de uitwerking der vergiften zeer
uiteen.

Rupsen die pas verveld hebben zijn gevoeliger dan andere.
Tijdens de vervelling nemen ze geen voedsel op, zoodat het
vervellen hun leven rekt.
De rupsen eten de vergiftigde blaren allee n als ze gee n
ander blad kunnen krijgen.
Hoe ouder de rupsen worden des te minder gevoelig zijn
ze. niettegenstaande ze dan meer eten.

Meikevers vermijden de vergiftigde blaren, ete n er alleen in
den hoogsten nood van en sterven dan spoedig . In de vrije
natuur zullen ze wegvliegen en de niet bestoven beplantingen
opzoeken ,
De rupsen van de stamuil gingen spoedig te gronde
en voo ral ook die van de nonvlinder. Vergiftigde nonrup sen
die zich nog tijdig verpo pt hadden, leverd en vlinde rs. waarva n de wijfjes niet- kiemkrach tige eieren leg de n. D e denn en spanrupsen gi nge n in hun v roegste jeugd te g ronde. Oudere

rupse n ech ter werden door het vergif, dat ze niet meden,
wein ig gedoo d.
Wat de verg iften betreft. zoo is da t met het hoogste As
geha lte het gevaa rlijkst. Ook de eigensc hap va n het verg if
om aan het blad te blijven vas t zitte n wer pt natu urlijk een
groot gewicht in den schaa l.
Untersuchun g en iiber d ie Wirkung von Arsenpräp araten
auf Forstschëd linçe va n Dr. Berw ig.
P roeven werde n geno me n met Fo rstesturmit (Me rck- Darmstadt) en M ernol (fa. Schoring. Berlin).
P roefdieren :
ringe lspinner.

ro od sta a rtrup s.

dennenspi n ner.

stam uil.

en

Het As gehalte der gebruikte stolfen bedroeg 6, II en 40%.
De uitwerktnq was vrij goe d. onverschillig of het ge halte hoog
of laag was . (roodstaart en de nnenspi nner). Bij 6, 11 en 40%
A s stierven van de 10 roodstaartrupse n na 4 dagen o nde r-

scheidenlijk 8, 6 en 8 stuks. Voor den dennenspinner waren
de sterftecijfers (na 6 dagen) 7, 7 en 1,
/OURNAL FORESTIER SUISSE.
Februari 1928.
Questions [oresti êres d'ltelie. par H. Badoux.
Van Regeeringswege is een we rk uitgegeven over de ontwikkeling van het Staatsboschbezit van 1914- 1924 en het
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boschbouwkundig werk. dat is verricht. (705 blad z. met 2 15
a fb. en 53 kaarten ).
De l tal iaa nsche Reqeerinq heeft veel geld besteed om het
staatsdomei n te: ve rqrooten.
T egen het eind van de vo rige eeu w was het St aatsboschbez it geri ng. Bij de we t va n 2'6 1910 werd voorzien in
ee ne sterke uitb reidin g Een we t van 13 /7 191 I. regelen de
de bebosschin q van de bron gebie de n der rivie re n stelde bebo ssching door den Staal op den voo rgrond. verbood het
we iden va n vee in de te bebo sschen gebieden enz.
T egenwerking van de be vo lking bleef niet uit. M en be sloo t de we tte n meer in overeenstemming te brengen met

de belan gen der berg bew on ers. O orl og. politiek. cri sissen .
maakten dat men eige nlijk eerst in 1923 kon gaa n aanpakke n.
Itali ë. zo nder de na den oorlog verkregen landen. had
15 '10 bosch , het meest in Ligurië (33 '10). het min st op Sicili ë
(4 '10). Bijna de helft va n a lle bossch en ligt in N oord-Ital ië.
In 19 14 was er 3356 man bosch person eel. Bij decreet va n
11ti l 1923 werd be paald dat de sterkte ongeveer 100 man
minder zou zijn.
Bosch bo uwonderwijs vindt plaats o p de in 1867 gesti ch te
Boscb bouwsch ool te Vallombroza bij Fl o ren ce.
Eene betrouw ba re boschbouwstatistiek o nt breek t in Itali ë.
(in N ed erl an d trouwen s ook!) D e jaarl ijksch e aangroei per
H .A. wo rd t aangegeven o p 3.3 M ' . W anneer men bedenkt.
da t Ital ië 5.000.000 H.A. bosch heeft . wa arvan 2.000 .000
H .A. st ruik ho ut en da t Z witserl and met zijn zee r hoog percentage aa n zwar e o pgaa nde bo ssch en een aangroei van
3 M ' heeft. begrijpt men dat het Italiaansch e cijfer veel te
hoog is en ziet men tevens dat de Itali an en goe d zouden
d oen voor ee n beh oorlijken bosch bo uwsta tistiek te zo rg en.
T ot 1910 heeft de St a at zich V00r de bossch en niet d ru k
ge maakt. Ze gaf weinig subsidies. liet zich niet s gelege n
ligge n aan de vern ielde bossche n. Sede rt 1909 versch afte ze
gratis jonge pla nten uit staatskweekenjen . In 19 161'1 7 bere ikte deze distributie haar hoogste cijfe r n.l. 39 milh oen
plan ten .
Van 1867-1 921 werd aan bebosschinq va n Staa tsg ro nd en
58 mill. lire besteed . De nieuw aa ngelegde bossche n besloegen ee ne o ppervlakte van ± 56.000 H A . Bosch bouw veree niqi nqe n gaven in die periode 19 mill. lire uit en bebo sch ten ± 26.000 H .A.
V o o ral sedert 1911 is bet er aa nge pa kt. In de provincie
P eruqta hebben k rijgsgeva ngene n aan de bebossch ing mee gewerkt.
V an 1906 tot 1921 werden op de he lling en van den
V esuvius 876 HA . beplant. Sed ert 19 18 zijn in de veroverde
landstrek en 1837 H .A . bebo sebt.
H et Staatsbosch bez it besloeg 1914 o ngevee r 96.000 H .A .
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In 1924 wa s het tot 224.000 H .A. aa ngegroeid. waarvan
92 000 H.A. opgaand hout.
Na den oorlog heeft de Regeeri ng getracht zooveel mogelijk de ve rnielde bosschen te herstellen. Een dezer bosschen
was zoo sterk doo r den eikenbladroller aa nge tast dat men
het heele bosch heeft moeten kappen . Daarna heeft men het
terrein . . . . . voor den landbouw in gebruik genomen .

Over de rentabiliteit der Italiaansche bosschen weet men
weinig.

van

maar er

wordt met ijver aan het tot stand komen

een geregeld beheer gewerkt.

zoodat

men hie ro ver

bin nen korten tijd mee r zal ve rneme n.

Les [oréts de chêne de rAllier par Grivaz.
In het F ransche departement de d' Allier liggen groote
eikebosschen. ongeveer 300 M . boven de zee. Ee n groot
deel dezer bossc hen is Rijkseigendom. Reed s Colbert heeft
getracht tijdens de regeering va n Ledewijk X IV een geregeld bedrijf te doe n voe ren. om vernieling te voorkomen.
De omloo p is tha ns 150-1 80 jaar. Moederbeome n. voor
natuu rlijke ver jonging wo rden 250 jaar.
Ten bewijze va n de gu nst ige o mstandigheden waaronde r
de eike n o pg roeien dten e. dat o m het ande re jaar ee n
zaad jaar is.

Natuurlijke verjonging is hier hoofd zaak. De boomen
d ie verkocht zijn worde n niet bij den grond afgehakt
maar ge rooid. H oewel dit de n houtkoopers niet naar de n
zin is. wo rd t hier streng de hand aa n gehoude n.
V oo ral de iep. die hier buitengew oon wee lderig gro eit.
wordt lastig. E r zijn iep enbosschen. die hun ontstaan te
da nken hebben aa n het feit. dat ze slecht gero oid zijn en
lan qzam erhand de eiken hebben verdro nge n.
Z om e r- en w interei k komen eve nveel voor, de ee rste

voo ral in de va lleien. de tweede op de hoogere dr oge
gro nde n .

H et eikenhou t wordt gemakk elijk verk ocht en is va n bekend

goede ho edanigheid . Op stam bracht het zw aard ere

hout 6 -800 fran cs (Fr. geld ) op. Schor s doet wei nig. (40
fr. per 100 K.G. aa n de wer kplaat s).
Protection de la N ature all [epon par Bad oux.
Japan had reeds in 191 9 ee n wet ter bescherming va n
Natuurmonume nten en is dus alle Europeesche landen (behalve
Hessen. dat in 1902 eene dergelijke wetgeving bezat). vooruit
geweest.
Deze wet heeft 6 artikelen :
I Om gro nden onder deze wet te doen valle n wordt opgave
gedaan aa n den Minister va n Binnenlan dsche zake n die . na
een besluit genomen te hebben . den Gouverneur der prov incie
beric ht.
2 Belanghebbenden kun nen hierbij adviseeren en kunnen bezwa re n te berde brengen.
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3

Vanaf dat een Natuurmonument is geregistreerd. mag de

eigenaa r er niets aa n vera nderen zonder toestemming va n de
gouverne ur der pro v incie.

4

D e M inister mag alles doen wat hij noodig acht om het

natuurm onum ent te beh oud en ; zij die daar door nadeel o nder..

vinde n worden schadeloos gesteld.
5. De Minister kan de bewaking aan de plaatselijke autoriteiten opdrage n. die hiervan de kosten dragen.

6. Strafbe paling en.
H et mini ster ie va n Binn. Z aken heeft ee n prachtig. rijk

geïllustree rd wer k uitgegeven {I 926). waarin tal va n natuu rmonumenten. zeldzam e en merkwaardige boornen en planten.
typische landschappen enz. zijn afgebee ld. en die een kijk
geven op de natuurlijke rijkdomm en des land s.
Observations sur les cou loirs de ponte de I'hylesine du
pin par N äg eli.
Schrijver heef t plaats en vorm va n de moed ergangen van
H . pinipe rda en minor best udeerd en gevonde n dat ze vaak

doo r elka nder worden aangetroffen. hoewel hij het er mee
ee ns is. dat H . minor in het algemeen aan

het bovenste:

sta mdeel blijft. Van de enkelvoudige moedergange n va n den
denn enscheerder en van de T-v o rmig e moed ergang en va n
den kleinen denn enscheerder heeft hij herhaald elijk ab nor male
vormen gevonde n. die vaak door gebrek aan plaats werden

veroorzaakt. De kruk vorm va n de H. piniperda gangen. die
als ty pisch geldt voor de soort. wo rdt volgens verschillende
onderzoekers a lleen bij ga nge n op ligge nd hout. niet bij
staande stammen aan getro ffe n.
(Het is een feit. dat ook in o ns land aa n staa nd ho ut niet

altijd krukvorming bij de moedergangen van H. piniperda
voorkomt).
SCHWEIZERSCH E ZEIT SC H RIFT
FÜR F O RSTW ES E N
Januari 1928.
E isbru ch , ein
Brcckm ann.

seltener Fa ll van

Wa ldzersrörung

van

In Buix (Fr. Jura) vie l 25'26 November 1924 na sneeuw.
ee n zeer koude. fijne regen. die zich als ijs op de takken en
daaro p ligge nde sneeuw vast zette. Dit duu rde 3 dagen en
veroo rzaakte een ijshedekking die tot 15 c.M , di k was.
V ooral de beuken en de essehen ve rdroegen dit niet.
20-30 jarig e exemplaren werden tegen de n grond gedrukt.
H et naald hou t bood meer weerstand. maa r ook hier waren
enkele sta mmen gebroken en takken a fgescheurd .
V ooral de beuk had sterk geleden.
de K.

