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Rubriek 2. HouUeelt (bosbouw)
Repoblaciones por siembra.

(11). 1955. (135-137).

J.

232.33/232.4 : 171.7 eedrus. Pinus (46)
M. Sanz Pastor y Fernandez de Pierola. Montes 3/4,

Indien zaaien geen succes heeft. gaat men dikwijls over van zaaien op planten.
Veelal komt men dan al spoedig tot planten met kluitplanten. als gewone planten de
droge tijd niet doorkomen. In veel gevallen is het niet juist de mislukking aan het zaaien
te wijten. Het zal bijna altijd goedkoper zijn de zaai~methode te verbeteren, dan over
te gaan op een andere methode van bosaanleg. Dit wordt nader uiteengezet door
ervaringen opgedaan met een drietal houtsoorten.
Men had bij Pinus pinea succes met het zaaien op terrein. dat tevoren 25 cm diep
was geploegd en daarna geëgd. Het zaaien geschiedde met een machine. die elke 40
cm éen zaad deponeerde. In het voorjaar werd de grond nabewerkt. Men had met
deze methode slechts 50/0 verlies gedurende de zomer. Het planten met kluitplanten jn
plantgaten van 40 cm. zonder grondbewerking. alsook het zaaien zonder nabewerking.
had geen succes en gaf 100% verliezen in de zomer. De gezaaide planten wortelen
dieper en de planten handhaven een beter evenwicht tussen de afmetingen van de
wortel en de stengel.
Bij Cedrus Libani was men vroeger gewoon bebossingen aan te leggen door planting.
waarbij men tenslotte zelfs zijn toevlucht nam tot kluitplanten gekweekt. in blikken met
30 I. inhoud. Thans is deze methode in de Libanon opgegeven en worden de bebOSSingen
aangelegd door zaaien in herfst en voorjaar. Het zaad wordt uit de kegels gewonnen
door afwisselend onderdompelen in water en drogen en wordt daarna direct gezaaid.
omdat het in 20 dagen zijn kiemkracht verliest. Het terrein is tevoren bewerkt tot
40 cm diepte, op horizontale stroken van 1.50 m breed, onderbroken door onbewerkte
stroken van 3 m breed.
Bij Pinus halepensis. in de buurt van Granada, op 15 km afstand van de Middel~
landse zee, is men op een particulier landgoed ook overgegaan tot bezaaiing en men
heeft opgemerkt, dat deze bezaaiïngen de zomer beter doorstaan dan beplantingen.
In het algemeen kan men zeggen, dat het succes van bezaaiingen afhangt van de
grondhewerking. Tevens is zeer belangrijk een juiste keuze van het ogenblik van zaaien.
Hoe meer men met het zaaien het tijdstip van de natuurlijke zaadafval nadert. hoe
meer succes men heeft. Er zullen altijd houtsoorten blijven, die niet of moeilijk te zaaien
zijn. maar het zaaien verdient meer aandacht.
T. B.
Rubriek 4. Bosbeschadiging en bosbescherming

451.2 (492)
De Verspreiding van Myxomatose. E. van Koersveld. De Nederlandse Jager. 59 (41)

1955 (760--764).
. De myxomatose is een al sedert 1898 bekende virusziekte, die toen werd vastgesteld
op tamme konijnen te Montevideo in Uruguay, maar later - eerst in 1942 - bleek
afkomstig te zijn uit Brazilië, onschuldig woekerend bij een konijnensoort. die daar in
het wHd voorkomt. De càlamiteuze ziekte breidde zich geleidelijk uit over Argentinië en
Brazilië. later tot in Californië. Het virus werd vooral in Australië, maar ook in Europa.
op verscheidene plaatsen in Engeland en in Scandinavië geprobeerd om bet wilde konijn
te bestrijden. maar zonder groot en blijvend succes. Pas in 1950 lukte een van de 7
infecties in Australië met een enorm gevolg. Over een oppervlakte van 80 x ons land
werd ruim 800/0 van alle (millioenen) konijnen gedood. In Frankrijk werden in de zomer
van 1952 twee zieke konijnen losgelaten met tot gevolg, dat de ziekte zich reeds in
1953 had verspreid tot in Spanje. Duitsland. België. Nederland en Engeland, in 1954
reeds over het grootste deel van Duitsland en Engeland. Een derde geslaagde uitzetting
geschiedde op Vuurland. Uitzetting in de zomermaanden heeft terstond een prachtige
uitwerking. In de winter is de voortgang gering. Het subtropische virus kan de winter
echter op een of andere wijze doorstaan.
De verspreiding heeft alleen door rechtstreeks contact plaats van konijn op konijn of
wel door overbrenging door muggen en vlooien. De incubatietijd is 5-7 dagen en de
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ziekte duurt 11-18 dagen. Vaak sterft 99.5% en meer. In Australië daalde de morta·

..

liteit echter na één jaar tot 920/0' In Europa heeft men nog geen teruggang
teerd, maar wel 1OIYYo sterfte. Van 107 overlevende konijnen in Engeland
vonden. dat er 98 nIet werden besmet, 2 hadden veel antistoffen, zodat zij
moeten hebben overleefd. terwIjl de overige 7 weliswaar een laag gehalte
stoffen hadden. maar toch de ziekte hadden do.afstaan. Er kunnen inderdaad

geconsta~

werd gede ziekte
aan antizwakkere

mutaties van het virus ontstaan, maar dit is in Europa nog niet het gevat Bij de konijnen bestaat maar nauwelijks een neiging tot verhoogde immuniteit. Men verwacht dan
ook. dat de wilde konijnen over grote gebieden practisch geheel zullen verdwijnen. tot
heil van land~. tuin~ en bosbouw. Hazen, en ook andere dieren, zijn niet vatbaar.
De nadelen van het verdwijnen der konijnen betreffen voornamelijk de jacht, de jager,
de geweer~ en patronenfabrikanten. de wapen· en munitiehandelaren. poeHeren. bont...
handelaren enz. maar vallen in het niet tegenover de voordelen .In Australiè was in 2
jaren tijd de agrarische productie alreeds met 500 millioen gulden gestegen. cen bedrag.
dat men ook voor Engeland aan jaarlijkse konijnenschade schatte. In Frankrijk kon men
van gronden. die nooit iets opbrachten. na het verdwijnen van het konijn. het eerste jaar
al dadelijk twee keer hooien. In Engeland is thans bepaald. dat de overlevende konijnen
op de meest intensieve wijze moeten worden verdelgd.
In Nederland heeft de uitbreiding van de ziekte maar matig snel voortgang. Een
kaartje verduidelijkt dit. Vooral in de duinen is het herstel in groei van de vegetatie.
na het verdwijnen van het konijn. verbazingwekkend. De melkdistel. een goede zand...
binder, breidt zich bIjvoorbeeld enorm uit. Zelfs nieuwe planten verschenen. Het treft
ons wel sterk, dat in een jachttIjdschrift een artikel over dit onderwerp enthousiast
eindigt, maar met vermelding van het lichtpunt. dat de hazenstand snel toeneemt.
Voor de land.... tuin ... en bosbouw is dit laatste nu ook niet altijd aangenaam, maar het
verdwijnen van het konijn is toch een zegen. Na de iepenziekte en vele andere cala...
miteiten in de bosbouw. is hier nu gelukkig eens een geweldig verheugend nieuws. Het
is dan ook te hopen. dat de authoriteiten in ons land Engeland mogen navolgen. door
de overlevende dieren met alle ten dienste staande middelen te verdelgen. Door hulp aan
de verspreiding der myxomatose kan daaraan ook nog wel wat worden gedaan. In
Utrecht was de ziekte verleden jaar tot Leersum gevorderd. dit jaar tot Austerlitz en
er zijn aanwijzingen voor Baarn. maar toch gaat het nog lang niet hard genoeg.
Het is gelukkig. dat we nu eens een ongedwongen artikel over dit onderwerp moch~
ten aantreffen. Tot nog toe was men er alleen maar geheimzinnig mee en had men
medelijden met de dieren. die de uitoefening van ons vak beknotten. Zelfs de Fransman,
die de eerste zieke dieren in Frankrijk uitzette. werd voor een misdadiger uitgemaakt;
hij mag wel in een gouden lijstje worden gezet bij al onze leden I
Deze laatste alinea's zijn natuurlijk voor rekening van referent. maar daarvoor is hij
dan ook bosbouwer.
F. B.
Rubriek 8. Bosproducten en hnn ·verwerking en gebruik
812 : 174.7 Picea sitehensis
The quality of sitka spruce grown in Great Bl'itain. J. Bryan en F. G. O. Paerson.
The Empire Forestry Review 34 (2).1955 (1-44-159). Dit onderzoek naar de kwaliteit
van het hout van de sitkaspar. welke houtsoort in 1831 in Engeland werd ingevoerd
en sinds 1920 op grote schaal werd geplant. omvat de bepaling van het soortelijk
gewicht en de sterkte~eigenschappen. Er blijkt een nauw verband te zijn tussen het
soortelijk gewicht en de houtsterkte. De onderzochte houtmonsters zijn afkomstig van
28-52~jarige opstanden op 6 groeiplaatsen. waarvan 4 in Engeland en 2 in Schotland:
ieder monster bestaat uit 5 opeenvolgende jaarrJngen. zodat 'het radiale verloop van
de houtkwaliteit kan worden nagegaan.
Het soortelijk gewicht wisselt van 0.3 tot 0,4. met een gemiddelde van 0.334. De
dichtheid van het hout blijkt radiaal in de verschillende delen van de stam verschillend
te zijn. Rond het merg is het hout het zwaarst. het soortelijk gewicht daalt geleidelijk
tot de 15e jaarring en neemt vervolgens. naar de omtrek gaande. langzaam toe. Hetzelfde
verloop vertonen de sterkte-eigenschappen.
Daar de kwaliteit van het sitkahout dus blijkbapr de eerste 20 jaren geringer is
dan op latere leeftijd. moeten de houtteeltkundige maatregelen er op zijn gericht de
jeugdgroei en dus de breedte van de eerste 20 jaarringen zo gering mogelijk te doen zijn.
Het soortelijk gewicht correleert rechtlijnig met de breedtegraad. waarop de sitkaopstanden groeien. In Zuid-Engeland is het hout het zwaarst (s.g. 0.38), in NoordSchotland het lichtst ('.g. 0,3).
A. G.

