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REFERATEN.
SOCI ÉTÉ FORESTI ÈRE D E FRA NCHE-COM T É
3 maan delijksch tijdschrift
Ie kwartaal. Maart 1928.

A . Jolget schrijft over het gebruik van den Oostenrijksche n
de n (Pinus nigra var. austriaca) in het hooge Saone gebied.
Hij wijst er in het bijzonder op dat de Oostenrijker zich
zeer goed leent voor beplanting in wijd verba nd b.v . o p
afstanden van gemiddeld 5 Meter. In tege nstelling met de
meeste andere houtsoorte n heeft de wijde sta nd zoo goed
als geen invloed op de rechtheid en hoogtegroei. daarentegen
ee n zeer gunstigen inv loed op den diktegroei en volgens
schrijve r zeer waarschijnlijk ook op de sne lle re en meer

volledige vorming va n kernhout. In verband hiermede wordt
het gebruik van deze houtsoort zeer aanbevolen voor
bebossching van te rreinen die men gelijkt ijdig ook nog
wil bestemmen voor veeweide (v.n.l. schapen). vooral op de
kalkplatea ux.
Door hier te planten op een ge midde lde a fstand van 5 M .
dus 400 boomen per H .A . kan in de ee rste plaat s bij gebruik
va n deze hout soort een behoorlijke hout opbreng st worden
verkregen. (S. geeft een voorbeeld van een 45 jarig bosch
met een ge middel de hoogt e van 14 M . en 180 M ' . hout).
doch bovendien groeit onder de scha duw der O ostenrijkers
rijkelijke r weide met mee r en bet ere g rassoorten die mind er

te lijden hebben van verbra nde n door de zonnehitte. U it den
aa rd der zaak moet het we idevee ged urende de eerste jar en
na aa nleg weg blijven of althans moeten de plant en voldoe nde
word en bescher md.
T enslotte wordt er op gewezen da t deze meth ode ook d e
weg is om dergelijke kalkgronde n op den du ur om te zetten
in regelmatig bo sch . D o or de Ooste nrijkers wordt een niet
te d icht maa r toch vo ldoende scherm ver kregen, waa ronder

andere soorten die het blijvende bosch moeten vo rmen - als
fijnspa r. loof houtsoorten, zilverden - gemakkelijk aanslaan.
T ro uwe ns ook bij de bebossching va n de kalkplateaux in
de A rdennen is reeds vo ldoende gebleken hoe' n waardevolle
soort de Oostenrijker -- juist als voorcultuur -- hiervoor is.
voo ra l op zeer opperv lakkige gronden.
RE VU E D ES EAUX ET F ORÈT S.
Maart 1928.
De heer Potel te Le Mans. beheerder van het voor ee nige
jare n ter gelegenheid van de in Frankrijk gehouden Neder-
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landsche bosch bouw-excursie bezochte fo rêt de Berce - een
va n de mooiste eikenbossc hen uit Frankrijk in het departement va n de Sarthe - schrijft over den aa nkoop door
den Staat va n het daar dicht bij gelegen forêt de Sill é, Dit
boschco mplex. circa 4000 H .A . groot. d reigde g rootendeels
te zullen worden gesloop t. daar de eigenaar alle loofbe omen
met op bors thoogte meer da n 50 c.M, omtrek en alle naaldboo men met meer dan 20 c.M. omtrek. op stam had verkocht. De Staat. hier toe in staat gesteld door toegestane
gelden uit het fond s du " Produit des Jeux". kocht niet alleen
de gronden. maar kocht bovendie n va n het reeds verkochte.
doch nog op stam staa nde ho ut (tijd va n ruiming was circa

10 jaar. 1923- 1933) terug . in totaal 17.500 loo fhoornen
(10.000 M 3) voo r 494.500 francs en 26.629 stuks naaldbeomen (5382 M 3) voor 3 15.000 fran cs.
G én eau deelt het een en ander mede over de houtpr ijzen
in F ra nkrijk gedurend e 1927. Over de geheele linie zijn deze
bedu idend naar beneden gegaan. in de eerste plaats in overeenstemming met de stijg ing va n de koer s van de Fransche
franc. Deze steeg 25 pCt.• het hout daalde evenredig. alhoewel
verschillend naar landstreek en houtsoort ; de beuk daalde
meer dan de eik. het naaldhout meer dan het loofhout. wa t
in 2 overzichtelijke tabellen voor de verschillende hout soo rten
en verkoopplaatsen nader met cijfers wo rdt aa ngegeven. De
prijzen van de eiken daalden gemiddeld 24 pCt .. beuk 30 pCt..
naa ldhout. dat in 1926 sterker wa s gestegen da n loofhout .
zelfs 42 pCt.. waaronder de zeede n tot 50 pCt.
A . Leqros, secretaris va n den Fran sehen bond tot bescher ming va n vogel s. doet interessante mededeelinqen over
het voorkomen van een reig erkolo nie in het S taatsbo sch te

Riou lt-CJairmarais bij St . Om er (niet ver van de Belg ische
grens tusschen Rijssel en Ca lais). De kolo nie heeft den vorm
van een ellips met aan den kant van de n hoofdweg enkele
voorposten en bestond bij een opname in April 1927 uit
109 nesten. verdeeld over 82 boom en (alle eike n). De die ren
voeden zich me t vlsch. adders. schaaldieren. w eekdieren .
wormen, slakke n. insecten en voor een bela ngrijk gedeeite
ook met muizen . ra tten. molle n. Ze zijn dus meer nuttig dan

schadelijk. De reiger is een trekvogel. Ze verbli jven jaarli jks
van onge vee r Februari tot midden Augustus in hun kolonie ;
een klein gede elte blijft echter het qeheele jaar ter bewa king
van de kolonie. In de laa tste jaren worden proeven genomen
met het ..ringen" van jonge vogels om na te gaan of deze
ook terugkomen in de oude kolonie en waarheen ze trekken.
4 geringde exemplaren zijn teruggevonden (I aan de zuidkust van Engeland. I bij Valkenburg. I in de omgeving van
de kolonie en 1 in Belgisch Henegouwen).
Aan de Revu e des revues ontleen ik nog het vervolg en
slot van het artikel van Aug. Chevalier over de voor de
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pijpenfabricage gebruikte boomheide (Erica a rbo rea). Dit is
in Algiers. Tunis en ook op Corsica een belangrijke industri e.
die b.v, in de fabrieken te St. Claude 4-10.000 arbeiders werk
geeft. H et grootste gedeelte van de stoven, waaruit de pijpen
gemaakt worden. komt uit het noord oosten van Algiers
(4-7 milhoen K.G. per jaar.) De Vereenigde Staten trachten
bier bet ruwe bout rechtstreeks te koopen ; de fabrieken te
St. Cla ude dringen echter ste rk aan op uitvoerverbod ter bescherming van dez e voor hen zoo belangrijke industrie. In de
"maquis" der O ostelijke Pyreneeën is deze heide soort vrijw el
verd wene n. in die va n Al gi ers en Corsica komt zij thans nog
voldoende voor, al hoewel de schrijver van meening is. dat
ook hier d e exploi tatie bet er mo et worden geregeld. V erder
mo et in de tropische bosschen gezocht worden naar andere

so orten. die de Erica voor dit do el kunnen vervangen.
M ougin d eelt med e, d at d e cellulose van Pinus silvestris
gebruikt wordt vo or d e fabricage van sterk pakpapier en dat
volgen s te Grenoble gedane o nde rzoe kingen van Vidal en
Aribert ook het hout van den Oostenrijker hiervoor z éér
ge scbikt is.
April 1928,

C. M. M oller te Kopenhagen heeft in een Deenseli bo sch bouwtijdschrift een artikel geschrev en over zijn reisindrukken van

den Fransehen boschbouw. Een en ander naar aanleiding van
ee n door hem in 1925-1926 gemaakte studiereis door Europa,
waarvan hij 4 maanden in Frankrijk doorbracht. Hierva n
wordt in dit nummer een vertaling gegeven. Zijn opvattingen
zijn ook voor ons interessant . o mdat zij over het algemeen
volkomen d en indruk weerg ev en, dien ook d e Nederlandsche
boschbouwer medeneemt van ee n bezoek aan de Fransche
bossch en, speciaal aan die van het noord en en noordwesten
van Frankrijk. Wat hierbij d an voornamelijk opvalt is het
ex tensieve en vaak te veel s ystematisc he van het bedrijf.
eensd eel s ee n g evolg van het groote gebrek aan arbeidskrachten, doch voo r ee n g rooter ge de el te nog van de algemeen
heerach ende o pvatti ng, d at d e boscbbouw toch nooit een behoorlijke rente kan geven en dus alle kosten tot een minimum
dien en te worden beperk t.
D it komt in d e eerste plaats tot uiting bij den aanleg ,
waaraan in d e bier veel vo orkomende loofhoutbosschen (eik
met be uk) zoo goed als geen koste n worden be steed , alles
na tuurlijke verjong ing over een zeer lange period e. Eigenlijk
duu rt deze 40
50 ja re n, want reeds enkele dunningen van
te voren - d e dunning en g esch ied en regelmatig om de 10
jaren - hebben ..co upes pr éparatoires" plaats. dienende VOor
het vormen van goede zaadboomen.
D an volgt d e ..coupe d 'ensemencement ", die bij d e beuken
á

87
20-30'/0. bij de eiken 30-40% wegneem t. Nu zou men
zeggen. dat deze dunning steeds zou same nvallen met een
zaadjaa r. doch - hier is weer het sys tematische men
neemt zooveel mogelijk ieder jaar een gelijke opper vla kte
om ieder jaar een gelijke hoeveelheid hout te br engen. daar
de verjongingsslag en in verband met de uiterst zwakke dunningen verreweg het meeste hout leveren (± 75'10 van de-totale
productie). Gevolg is. dat het som s jaren duurt. eer na ee n
..coupe d'ensemencement" de natuurlijke verjonging - wa ar..
voor niet de minste grond bewerking w ordt toegepast - slaagt.
Is deze er voldoende. dan volgen één of enkele ..coupes
s écondai res ", d ie dienen om meer licht te geven. Ten slo tte
de ..coupe d éflnïtive", wanneer de verjonging ongeveer 2 M.
hoog is.
Tusschen ..coupe d'ensemencement" en ..coupe d éfinirive"
verloopen gewoonlijk circa 25 jaren, soms nog meer . Blijft
de natuurlijke verjonging onvoldoende. dan wo rdt bijqeplant,
doch zoo weinig mogelijk.
N a de ..coupe d éfinitive" volgt dadelijk he t vrijm ak en der
goedgevormde exemplaren tusschen de onge wenschte soo rten.
Dan komt de ee rste dunning op 4050-ja rige n leeftijd en
vervolgens gemiddeld iedere 10 jaar. wat ook hier weer
sterk systematisch ge schiedt: hoofd zaak is niet . dat het no odig
is. maar alleen. dat het betreffende vak aan d e beurt is. De
dunningen zijn overigen s zeer zwak : a l het hout. ook a l het
dunsel wordt op stam verkocht.
Schrijver komt tot de conclusie. dat de natuurlijke verjongingen hier in ieder geval zeer goedkoop en een nadere bestudeering alleszins waard zijn. In dit opzicht steken zij zeer
gunstig af tegen de Deensche ko sten van herbebossching.
die over het a lgemeen hoog zijn. In Frankrijk de regel ..Het
à

goedkoopste is het beste", in Denemarken .. Het meeste en

be ste. dat bereikt kan worden. zal ten slotte het goedkoopste
zijn". zonder dat men hierbij steed s voldoende rekent. hoe
hoog die kosten met rente op rente wel opl oopen.
Uit deze beide ideeën en systemen kan een mîddelweg
geboren word en : vermindering der aanlegkosten, zoo mog elijk met navolging van het Fransche systeem, echt er aangevuld door een oppervlakkige bewerking va n den bode m en
a bso luut brekend met het syste ma tische der •.coupes d 'ensemencement". Dan zullen om te beginnen geen 25 jaren noodig
zijn om een natuurlijke verjonging van 2 M. lengte te ve rkrijgen.
Wanneer dan verder het dunningssysteem ook meer rekening
hnudt met de eischen, die de boom en stellen. dan met die
van de boekhouding - trouwens de tegenwoordige opvattingen van de school van Nancy gaan al in die richting -r-,
dan zal het mogelijk zijn eenerzijds met betrekkelijk weinig
meer kosten de opbrengsten aanzienlijk te verhooqen, ander-
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zljds d oor verlaging va n het aa nleg ka pitaal de ren tabiliteit te
doen stijge n .
G eldt de hierui t door M öller voo r Den ema rken getrok ken
conclusie ook niet min of meer voor ons land ?

Dufrênoy schrijft ee n artikel over d e blaasroest {Pen de rmium) bij Pinussoo rten , a lsmede over de ..tusschen plan ten ,"
die deze over het a lge mee n 2-huizige zwam noodig heeft om
de besmett ing op andere exemplaren over te brenge n. D eze
plante n be hoeven niet in de o nmiddellijke nabijheid te staan.
daar de spo ren vele kilome te rs ver door de n win d worden
medeqevoer d .
In A merika te Woodgate (in de n staat NewYork) is o nlangs ee n Peridermium-soo rt ontdekt. die op den gewone n
g roveden voorkomt en zonder ..tusschenplant " rechtstreeks
va n den eenen op den ande ren boom overgaat. D eze Peridermium gelijkt niets o p o nzen P . Pini , doch is meer ide ntiek met P . gigante um. die in [a part den Pinus de nsiflora
aa ntast.
Deze zwam is hierdoor dus veel gevaarlijker en wordt
than s door het ..O ffice o f Ierest Pa thology" te W ash ington
in nauwk eurige studie genomen.

D onaid G. Fergu son. lector in bosc hbouw aan de Universiteit te Edinburqh, beschrijft de ve rschillende naaldhoutsoo rten in Britsch-Ïnd ié. D eze kom en hier in een be tre kkelijk
bep er kt ge bied vo or (Himalaya gebergte en in de berg en van
Birmam ë en A ssam ) tusschen 600 e n 4 tot 5000 M . hoogte.
O ok bij ons bek end zijn de volg ende soo rten:
Pin us e.xcelse , een zeer mooi e 'î-na aldlq e Ptnussoort (o p
2000-5000 M . hoogte). die zich hier zee r ge makke lijk nat uurlijk
verjongt. doch ve el licht vraagt. Groeit bij voorkeur op
vochtige. echter niet zure g ronden. Het hout is van go ede
kw alit eit.
Cedru s deodors (op 2000- 3000 M . hoogte) in de w estelijke
H imalya lev ert het beste hout . Zeer duurzaam .
Picea morinda lev ert geen duurzaa m hout. doch hout. dat
zeer goed is voor pap ier-fabricage. g ro eit op 2000- 4000 M .
hoogte. De jonge planten vragen beschutting tegen de zon.
V e rder ve rschillende [uniper ussoorten en T axus baccata.

G. H.
jOURNAL F ORESTIER SUISSE.
A pril 1928.
N ouvea ux but s de la silvic ulture; actio n de I'Ëta t pour les
a ttei nd re.
(Co nference à la r éunio n des directeurs des services foresti ers
ca nton au x à Z ürich 8/3 '28 par M. v . d. W eid ).

D oel va n den boschbouw is het bosch te be houden. te
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verbeteren en de opbrengste n zoowel in hout als in geld te
ve rhooge n.
Toch is er nog ee n en ande r te verbe teren .

De opbrengst in ge ld kan worden verbeterd door de wijze
va n houtverkoop te vera nderen. Gezien de solidariteit va n

houtkoopers en houti ndustrieelen wordt het hoog tijd dat ook
de houtprod ucenten ove r het geheeIe land één zijn.
Evenals in iederen tak va n voortbrenging moeten ook de
houtproducenten vereenigingen vormen zo odat de boschbezitter
bij den verkoop va n zijn hout niet alleen staa t. maar inlichti ngen
kan krijgen. op de hoogte va n de n prijs blijft en zelfs de '
vereeniging met den verkoop va n zijn ho ut kan be laste n.
Verder moet ee nheid w ord en gebracht in de classificatie
en de afmetinge n van het hout . Er moet eenheid zijn in maten
en in benamingen.
Vooral waardevolle hout soorten moeten worden gekweekt.
D e toeqanqs- en doorgangswegen in de bosschen zijn onvoldoende. veel koopers laten daa rdoor het hout te lang ligge n.
Tenslotte moeten de Zwitsers het geb ruik van hun hou t
uitbreiden. nieuwe houti ndustriën toepassen (auto tractie : hoeveel
geld gaat er jaar lijks het land niet uit aa n benzine).
(Enkele va n deze vo o rstellen kunnen den velen N ed erlande rs. die het buitenland altijd beter vinden dan hun eigen
land. leer en dat N ederland oo k op boschbouwgebied niet
ac hterlijk is. Ref.)
N og gewichtiger haast is de vermeerderin g va n de n opbrengst in hout. Z witserland voe rt hout in. Er is I milhoe n
H. A . bosc h waarvan 700.000 H .A. staa ts. kan tonn aal enz.
Deze bosschen geven 3 M ' . per jaar en per H.A.. de particuliere bosschen de helft. M en voe re den opbrengst op tot
" M' . Hi ervoor is eene pract ische bedrijfsregeling nood ig
voor alle bossc hen en voldoe nde personeel.
H et Code forestier van 1850 beval bed rijfsrege ling in alle
cantannale bossche n binn en JO jaar. In J 920. dus na 70 jaar.
was nog gee n derd e klaa r. Intusschen is sedert 1920 ee n
even groote o ppervlakte ingericht als in de voorafgaande
70 jaren.
Een groote vooruitga ng was de v ervang ing van den kaalslag door het plenterbedr ijf. en van de planting door zaaiing.
Het plente rbedrijf benut niet alleen beter de ruimte in den
grond maar ook de ruimte in de lucht. Een al te regelm atig
bosch is onvoo rdeelig.
"Het regel matige bosch" . zegt een Franschman , "is een
mooi huis. maar een leeg huis. waarva n allee n de dakk amers
en de kelder bewoond zijn".
Overal moet het plenterbosch worden ingevoerd .
T oename van het gebruik va n hout skool voo r motoren.

door F . Aubert.
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Binnenkort zal een tocht Parijs-Genève-Congo worden
georg aniseerd. met motoren ..au gaz des Ior ëts".
Ze blijken in Zwitserland hoe langer hoe meer bruikbaar
te zijn. ook bij het beklimmen van ste ile helling en met zware
vrachten. De Grimzelpas w erd in 6 uren beklommen met ee n
motorwagen die met vracht 6 ton woog. Afstand 35 K.M.
Einflusz der Periodizität d er W achstumser sche inung en
auf klim etische. p{lanzliche und thierisch e S ch ädigung en de r
H oIzarten von H . Burg er.
Schrijver toont aan dat he t optred en van ziekt en en be -

schadigingen a f ha nkelijk kan zijn van tijd va n ontluiken .
standplaats enz.
Een aa nplanting va n zom er- en wintereik, de eerste uit
België. de tweede uit de Sp essart werd Mei 1920 d oor late
vorst overvallen, D e wintereik liep daar g eregeld ongeveer
een week eerder uit. waardoor deze scha de leed . D e zom ereik werd niet beschad igd .
Ook het omgekeerde komt voor n.l. wanneer de vroeg
uitloopende soo rt zoove r vooruit is dat het blad reed s verhard
en volgroeid is. wanneer de late: soo rt nog teer en onont.. .
wikkeld is.
D e ro est van de fijnsparren (Chrysom yxa rhodod endn) tr eedt
in Zwitserland geregeld op en w el het eerst aa n de jongste
naalden. A an Noordhellingen is de schade het grootst omdat
de naalden hier later uitkomen en zich langzamer ontw ikkelen
dan aan de zonnekant, waar de tijd voor infectie ve el korter duurt.
lntusschen kan het optreden van de sparrenroest aan de
schaduwhel1ingen ook samenhangen met de verspreiding van
het a lpe nroosje. de tus sch enplant va n de zwam .
Eikenmeeldauw en eik enbladroller tasten veel ee rde r zomereik dan wintereik a a n. W aarschijnlijk komt dit omdat het
zom ereikenblad zacht er is dan dat van den winte reik .
Ui t tal van a nde re voorb eeld en (b.v. meik everbesch adiging
die aan zomereik w el. aa n w intereik niet vo o rkw am ) meent
de schrijver te moeten o pmaken dat het immuun zijn van
ho utsoo rte n teg en ziekten en beschadigingen vaa k g ezocht
mo et wo rden in de n tijd waari n het blad uitloo pt en dus
ook in den sta ndplaa ts.
de K.
BOOMENSLACHTING VOOR DE ROTATIE-PERSEN.
Beducht voor de snelle mind e ring va n de bo sschen in
Canada. de V . S. en Ska ndin avië. heeft de Engelsche •.Dail y
M a il", di e meer da n 12 milhoen gu lde n jaarlijks aa n papier
nood ig had. naar ande re bronn en uitgezien en in Newfoundla nd ee n pa pierfa briek gesticht. di e tha ns tot ee n stad je is
uitg egr oeid . D aar valt elken dag ee n heel bosch . om den
on verzadig baren muil van de papi erfabriek re voeden.

