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Sc h m i t z, sous~inspecteur des Eaux et Forêfs: geeft een artikel over
de behandeling van het zoogenaamde .. futaie sar taillis" een bedrijfsvorm
die hij ons niet voorkomt. eCD soort gemengd bedrijf van hakhout en opgaand bosch. Hij wijst cr op dat in België deze bedrljfsvonn over het
algemeen te weinig op de juiste manier wordt toegepast: men spaart te
yeel boomen en krijgt daardoor het gesloten opgaande eikenbosch van één
leeftijd dat naar zijn meening voor het Belgische klimaat niet de meest
geschikte bedrijfsvorm is.
Bovendien Is men dan later genoodzaakt beuk onder te brengen. Dit i~
volgens schrijver het brengen van den wolf in de schaapskooi; de~ beuk
groeit in het eIken kronendak en de beheerder heeft niet den moed om
die prachtig groeiende beuken tijdig' op te ruimen.
En 50 jaar later kan men hoogstens nog een,- enkelen eik vinden in den
gesloten beukenopstand. Dit is een verschijnsel dat men inderdaad in Belgli!
- en niet hi België alleen c;:loch bijna overal waar men geen eerste klasse
eikengrond heeft, zoodat de eik van nature den beuk voorblijft .-- zeer
veel kan constateeren.
Zijn betoog is er dus op gericht om juist in België dezen beclrijfsvorm
- de combinatie van hakhout met opgaand hout, die in den loop der
tijden gebleken is hier op z'n plaats te zijn ......- te behouden en 'weer in
eere te hersteIlen.
Hij wil bij de hervorming van hakhout- in .. futaie sur taillis" beginnen
met een 150 stuks spaarteigen, zoo regelmatig mogelijk over het geheele
terrein verdeeld. Uit deze spaarteigen (griffés) zoekt men dan bij ecn volgenden
kap (na 30 jaar) de 50 à 60 mooiste exemplaren uit. die als .. baliveaux"
het tot een volgenden kap brengen. Hoofddoel moet steeds zijn om te zorgen
dat de onderopstand -- in casu het hakhout ......- niet te veel beschaduwd
wordt. Dit is de doorloopende bron, waaruit steeds de nieuwe .. griffés"
moeten komen.
Is dan eenmaal het "futale sur tailJis" volledig in exploitatie. dan zou·
hij hiervoor ongeveer de volgende norm willen geven:
80 griffés. die dus uit den kap worden uitgespaard.
"i0 baliveaux. die overblijven van de 80 .. griffés" van de vorige maal.
15 modernes. die, overblijven uit de "i0 baliveaux "van den vorigen kap.
6-8 anciens. die overblijven uit de 15 rnoderncs in den vorigen kap.
Deze bedekken in het begin "i0 % van het geheele terrein op het einde
(dus na 30 Jaar) 7011>.
Dit' is dus dan het maximum dat dan weer stelselmatig "ieder maal wordt
teruggebracht tot 40 %.
Hij komt dus op deze wijze nooit boven de 150 boornen en nooit boven
de 70 lh bedekking ·van den onderopstand (de 150 griffés bij het begin van
de hervorming bedekken bij het einde van de 2e periode hoogstens 50 %).
,G.D. geeft een résumé van een lez~ng van Woodhead over de ontwik~
keling der Europeesche bosschen in de verschillende perioden na den ijstijd.
Dit in het bijzonder gebaseerd op het stuifmeelonderzoek in de verschil~
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lende veenlagen. Dit onderzoek: is dan vastgelegd in diagrammen aangevende
de hoeveelheden stuifmeel van verschillende houtsoorten in de verschillende
veenlagen en de dikte van de verschillende turHagen. De resultaten hiervan
kan men dan verder aangeven door de sectoren van een cirkel. "Yaarvan
dus elke sector de procentische verhouding geeft van het aantal gevonden
stuifmeelkorrels van een bepaald, soort. zoodat men hierdoor voor elke
periode een soort .. pol1en~spectrum" krijgt. Dit onderzoek heeft zeer intI;:'"
ressante resultaten gegeven. die de andere methoden van studie over dit
onderwerp (fossielen en archeologische vondsten, geologische studi~n) zeer
gelukKig aan kunnen ·vullen.
De Ie ijspèriode heeft in geheel N. en midden Europa de bestaande
Hora vernietigd. Toen kwam de interglaciale periode gedurende welke de 80ra
van het gematigde klimaat weer terug kwam. Daarna. naar men aanneemt
ongeveer 9000 jaar voor Chr.. de 2e ijsperiode die minder streng was en
ook slechts ecn gedeelte van N. Europa heeft getroffen. Na den laatsten
ijstijd onderscheidt men dan nog de volgende perioden;
De Arctische (vanaf 9000 v. Chr.) met een toundra~80ra en overblijfselen
van de inter...glaciale periode.
De Sulj...arctische periode (8500.-7500 v. Chr.); palaeolitisch tijdperk.
Berk. wilg (vooral op de Engelsche eilanden en, in het Rhöne gebied), .
grove..den (Zwitserland echter sterk gemengd met berk. evenals in Finland).
De Boreale pen'ode (7500.-5500 v. Chr.) vastelandsklimaat. warm en
droog in den zomer; sterke ontwikkeling van het bosch. In, deze periode
breidt de Pinus zich overal zeer sterk uit. Hij bereikt hier zijn maximaal
verspreidingsgebied. Later ook het loofhout (eik die in het midden van
deze periode tusschen den berk sterk op den voorgrond gaat treden even~
als de iep en de. els, later ook de beuk).
De Atlantische periodc (5500 . . . . . 2500 v. Chr.) ,neolitisch tijdperk, zee~
klimaat warm en vochtig. Na een maximale uitbreiding te hebben verkregen,
gaat de grove-den in deze periode sterk terug. terwijl de els zich sterk
uitbreidt. Het snijpunt van de frequentie~curve van deze beide soçrten valt
samen met het begin van de Atlantische periode. Sterke veenvorming in
deze periode.
De Pinus gaat voortdurend in beteekenis achteruit en handhaaft zich in
vele .streken slechts als relikwie van vroegere perioden.
: De Subboreale periode (2500-500 v. Chr.). het bronzen tijdperk. weer
meer een ·vastelandsklimaat. De veenvorming gaat weer terug. de Pinus
gaat zich weer sterker ontwikkelen. echter meer plaatselijk en lang niet
op' die schaal als in de Boreale periode.
Sterke ontwikkeling in de, bosschen van Taxus (N.W. EUropa). Op het
einde van deze periode ook van beuk en haagbeuk.
In Engeland, Zweden en Finland zijn de stuifmeelkorrels van beuk zeer
zeldzaa.m en alleen in de jongste veenlagen. Rei d vindt ze· echter ook in
de veenformaties 'in Z. Engeland. gedurende de Atlantische periode. In
midden Europa en in het gebied van de Rhone vindt men de groote uit~
,brèiding 'van den beuk vooral vanaf de Subboreale periode. Terzelfder tijd
verschijnt'de Abies. Eveneens de els.
De opvolging van soorten in Zwitserland is de volgende: Ic berk en
Pinus. 2e FInus, 3e hazelaar, ie eik met iep, linde en hazelaar, Se beuk
en Ab!es.
Het optr~en van d'e verschillende houtsoorten in. de verschillende perioden
is yoor elk land weer anders, samenhangendE':: met ligging eQ. klimatolo..
gische factoren.
Uit ,dit alles blijkt wel dat juist de methode van het pollen-onderzoek
in de venen belangrijk materiaal kan verschaffen, voor de geschiedeniS der
Europeesche bosschen na den ijstijd. vooral als aanvulling op de resultaten
verkregen door de andere methoden van onderzoek.
Posk"in schrijft over de mededeelingen van Prof. Oppermann van
het proefstation in' Denemarken over procDen met verschillende rassen van
Douglas en Menziesii. twee soorten met een zeer groot verspreidingsgebied
waarvan de plaats van herkomst dus voor de geheeIe ontwikkeling van
groote befeekenis is.
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Ook een' kruising van Pieea sitehensis met Pieea alba in Déncmarkerl
geoogst. heeft zeef goede resultaten gegeven. Hij eindigt met de opmerking
dat de tijd voorbij is dat men kan volstaan met de kennis van soorten.
Men moet de rassen en de kruisingen bestudeeren"omdat hiervan,voor een
groot deel de resultaten ln onze oosschen afhankelijk zijn.
,
In de Chronique forestière deelt era h a y mede. dat ,hiJ een onderzoek
heeft ingesteld naar de ontwikkeling van Brunchorstia destruens oP' de in

het gebied van Rochefort (de kalkgronden aldaar) veel aangepla~te Oosten"
rijkers. waarover men zich enkele Jaren geleden zoo ongerust maakte. Hij
is hierover volkomen gerust gesteld. Over het algemeen zijn alleen de'
onderdrukte boomen thans plaatselijk nog: aangetast.
.
De heersc:hende boomen die later den hoofdopstand moeten vormen, zijn
absoluut gezond. Het schijnt dat de ziekte den boschbouwers heeft willen
aanwijzen welke hoornen ze zoo spoedig mogelijk moeten opruimen. Hij
eindigt met de opmerking "De Oostenrijker is en zal nog lang blijven. een
l zeer
voorname houtsoort voor de droge kalkgronden van België" wat
. volkomen klopt met wat wij gedurende onze excursie door· dit gedeelte
van de Ardennen van deze houtsoort hebben gezien.
..
Verder komt in deze Chronique nog het een en ander voor over de
bestrijding van muizen. die in België zeer veel schade doen aan de jonge
cultures. Dit knaagdier doet hier vooral in de bosschen veel kwaad en is
ook oorzaak dat de Oostenrijkers op de hierboven genoemde- kalkgronden
in de Ardennen op ouderen leeftijd niet met loofhout kunnen worden onder..
zlI.aid maar steeds moeten worden onderplant, wat uit den aard der zaak
slechter en bovendien veel kostbaarder is.

lu~

1929.

In dit ·nummer komt voor de in:I'eiding gehouden door Ros s e els
op het boschbouwcoDgres 1928 te Arnhem over de selectie in den boschbouw.
Deze inleiding is in haar geheel opgenomen in .het gedenkboek der
Nederlandsche H.eidemaatschappij, zoodat ·hier kan worden volstaan md
het volgende resumé van de conclusies:
Ic. in' lederen ·staat moet een or.gani·sati·e ,komen voor het oogsten van
zaden van' de bekende herkomst uit hiervoor speciaal uitgekozen
. 'élite· opstanden.
2e. Wanfl'ei:r de, onrstandighed:en dit maar eenigszins toelaten, moet mep
de bosschen zoovee} mogelijk aanleg.gen door zaaien, omdat ·hier ~
natuurlijke selectie veel grooter 15.
3e. De hoschbouwproefstations in·de verschillende landen moeten -een
naru"Wlkeu-rige studie maken' van de morphOIogische en anatomische
'eigenschappen van de verschillende Tassen van boomen uil! ver..
:'l"chill'ende streken en deze vergelijken met erkend goede physiologische ,eigenschappen van die rassen (als bijv. groeisnelheid. kernhoutvormfng. weerstand tegen winter- en voorjaarsvorsten. idem tegen
z!i:cktetto en·z.).
i
:
4e. Ook cytologische onderzoekingen zijn hierbij van he-teekenis, Q.a.
door vaststeJ:l.ing van het aantal chromosomen ill de ceUen acr ver..

schillende hierboven: 'bed'aelde rossen.

In VIe1'ban<t met de .gioote beteekenis van; deze houtsoort dient bet
onderzoek te beginnen bij den growden.
G i 0 t Qeeft verschillende gegevens en cijfermateriaal over den aanwas
van den grollèden in de Ardennen, Daar aanleiding van twee hle.rover
door ·hem aangdegde 'ProefVakken·. waa·rvaDi het eene op 38-jarigen
en Jtet andere op 33-jadgen ·leeftijd is ondenprant met beuk en zilverden
Ik VlC"stig uit dit artikel alleen de oaandacht op !het opgegeven oÇIcmid~
delde aantal stammen per ha in deze bosschen, op de verschillende leeftijden:

j
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17-30 j~ar i5ilQ.
30-33' iaar 1465,.
36-39
1107.
39-12 ,,,
934.
16-'50"
78>1.
50-51"
627.
Na de dunniny op 58-iarigen lee !tijd 267.

33-36 jaar
1fl:-16
51-58

1209.
869.
411.

Het aantal stammen per ha is niet hoog.

Een van de conclusies is dan ook:
De Pinus silvestris is !in 5I:erkc mate een ·lichthoutsoort,. die bij zijn

groei-ontwikkeling een steeds toenemende hoeveelheid Jicht behoeft.
Wat natuurHJk aHcen mogelijk is d'oor het scheppen vatlI een onder~
é~age.

D(devoy .geeft een' beschrijving van het Arboretum de la
.gelegen in de Ardennen op 5155 m booyte 'aan den weg
van -}'a Baraque de FraituIe naar Houffalize dus niet ver van: Roc:hefort.
De grond is van .goede kwaNteit, kleihoudend ,frisch en diep, open, doch
het !klimaat is op deze Ihoogte vrij. ruW met lange en koude winters, maar
veel .regen.
.
Het arooretum is in 1&02 aangel~. In prestatie staat tot nu toe de
Cedrogne~

Douglas bovenaan, zoowC'1 wat "hoogte aIs diktegroe::i betreft. Een zeer
gunstig figuur maken verder Abies wandis ~n Larix 'leptolepis. Ook de
Picea sitchensis.
De ~oothoutsoo~en zijn op deze hoogte niet van -groote heteekenis.
Hier staat onze -.gewone .- beuk :nog bovenaan, doch het dichtst' daarhij
komt de zilvC1'cschdoorn (Acer .çacçharinWIl') ~en soort 'Waaraan ook
hier te lande nog vaak te weinig aandacht wordt geschonken.
Sc:hrijver eindigt met de opmerking. dat 'hll tot zij!Il' spijt in 'het
arboretum niet :heeft gevonden de navol\]cnde soorten: TlSUça· hete~
phylJa, Chamaeçyparis Lawsoniana en Thuja .gigantca, waarvan vooral
de eerste twee zijns inz-iens van ,bcteekenis kunnen zijn voor -:te ibe..
bo-ssching van de Ardennen.
G. Ho
Revue des Eaux et Fórêts.

Mei 1929.
Ar n 0 1.d cl schrijft over de noodzakelijkheid van meerdere normali~
sèering en standaardeering in den internationalen houthandel. zoowel wat
betreft de douane als den handel zelf en de statisth:k.
Voor dcn houthandel moet ~n de eerste plaats eenheid komen. in de
wij'ze van opmeting waarvoor a·lgemeen het metrieke stetsel d~ent te
worden' ~ru;revoerd·. Verder - en dit zal minder gemakkeUjk zijn _ ook
in de maten zel·ve. Hiervoor is het vooral' noodig dat zij' die !het hout'
gebruiken - jn de eersb! plaats de architecten en bouwondernemers hierio medewerken' door :hout !f:e nemen van gestandariseerde a-fmetiogen.
die vaak rnm of meer zullen afwijken van de thans in versc:hiJ,lende
landen bestaand-e. Voorat i~ d:ez.e moeilijrkh-eidr \]root voor 'herstel van
alle bestaande bouwwerken. Zoo ·k:utmen de Vereenigdle Staten, die
meer .hebben te ,bouwen dan te VlCrnieuwen, dit bezwaar ~lijker
o,,"envÏImen dan landen· als Engeland ~n Frankrijk. Schrijver wijst er
dan lIlIog op. dat wat het naaldhout ·betreft, de uitvoerende landen dit .ge~
woanliJk afl-everen op Enogetsche maten. Engeland is 'll.1. tot nu. toe hier~
voor de voornaa.·mste a·fnemer.
Ook worclt echter een \]edecl.te afgeleverd in hiervan afw:ljkende
Fransche maten, terwijl, ten slotte 'Ook Hal:ë hout invoert van speciale
afmetingen. Bij- een regeling van dit pu~lt z.ullen dus vooral deze 3 landen
moeten trachten tot overeenstemmin.g te komen.
V<oor :het eikenrhout :ruILen de Pransche maten als type moeten gelden.
S. komt 4:ot de conclusie. dat een aJ:gemecne X'CÇ:Jeling van dit punt cdet
wo .gemakkelijk ,za,1 zijn door te voeren, echter wel voor bepaalde
gebruiksvormen als duigen. diwarsliggerR. enz•
. ye-rder is noodig norma·liseering ·van de contraçten met vooral zeer
nau:w1;eurige omschrijving van, de arbitrageregellng.
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Tenslotte is bet ook voor een betrouwbare en juiste statistiek van
1n- en uitvoer van hout in en uit de verschillende landen, van ,bet
grootste beIan'Q'. de .hoeveelheden op te .geven in dezelfde eenheden, niet
alken in bet metrieke stelse-t doch ook in -bijv. ro3 's.
Nu .gaat het! ook voor de landen die 'het metrleke stelsel gebruiken
nog -gcdeelte13jk per ton'. ~edteIijk per m3 , gedeeltelijk per ruimte ..

meter, qedeelteHjk per 100 .tuks.
V1erder komt .:in, dit nummer voor een lezing door NIallkov,itcn.
Inspecteur des forêtJs toe Belgrado• .gehouden aan· de bosch~uwhoogeschooJ
te Nanc.y, over de boschbouwfoesfBnden van Yougoslavië in het bijzonder over de ook hij ons om ·hun· eikenhout ;bekende bosschen van
Slavonië.

Yougoslavlë heeft 13 millioen inwoners en "is circa 250000 km 2 groot.
28.3 % van deze oppervlakte Is beboscbt {ruim 7 millioen ha),
88.l8flo -hiervan is ~oofhout. "Waarvan drca % beuk en l/n zuiver eiken~
boscl>. Verder 59 % opgaand bosch. 24 %,hakhout, 6 % hakhout met
spaarteIgeD en- 11 % struikgewas; 47.7f/o van de he'boschre oppervlakte
is staatsbosch. 19 % gemeentebosch en 33.3 Pla particuliere bosschen. De
jaal'TijOCsche .. possibilité" wordt over hef algemeen niet overschreden.
VICe} houll wordt trltgevoerdl (in 1924 bedroeg de waardt'! van ne!
uitgevoerde hout 24: % V3111 de totale uitvoeTwnaroe). Htct hout gaat naar
aHe landen van :Europa. De verjonging .gaat bijna overal 'la:nqs oatuur~
lijken weg.
De !bosschen van Slavonië, een vlakke landtstr.eek. zich uitstrekkende
langs den linkeroever van de Sava. van Sissak tot Belgrado. over een
lengte van 400 km (gemiddelde hooÇJte boven de zee 80 ........ 100 m)
beslaan een oppervlakte van ± 210.000 ha.
De .grand is rijk, buitengewoon geschikt voor den eik. j)c enkele zeer
oude -booschen. die hier I nog VOOrkomen'. hebben een inhoud, vaD! 500600 m3 per ha en bestaan uit boomen van gemiddeld JO-12 'ms inhoud
per stuk.
Het Slavonisch eikenhout \s ~eeds beroemd qeweest. De prijs op
stam Is op het oogenbl1k gemiddeld circa 360 francs per m3•
In dit \led..,]te heeft men (vanal het midden van de 1ge eeuw) altijd
zeer sterk ·ge~ld. hier dus ver boven de "possibilité". met als gevolg.
dat van de heroemde eikenbosschen bi,tter weinig meer is over.gebleven.
De omloop is thanS va'stgesbeld! op sl'ecbts HO jaar en zelfs van -hout
van dez-en ,leeftijd za'} hier hinnen a'fzienbaren tlrrt' nIet w~l meet' te
vell-en zijn. tBovendien zijn- de clkcnbosschen sedert 1909 in sterke mate
aan het achteruitgaan en aan het afsterven (meeldauw, insectenvr.eterJj
(Lymantria cn Bombyx).
De Heer Mar k 0 v i t c h schrijft dit v.n]. toe aan het teÇJcnwoordige
z.i. foutieve systeem. dat de eik te vcel io eeosoortfge opstanden wordt
gekweekt. terw:i}} de oude bosschen steeds waren gemengd (esch, iep en
haa.g~Uk). 'Bovendien ds de stand wn deze eensoortige ~nbosschen
te dicht. Hierdoor kwijDende opstaDdeD. die gemakkelijker teD prooi vielen
aan meeldauw en. insectenvreterijec.
Dat dit eikcngebied geregeld eeDS per jaar door de Sava onder water
word~ .gezet. kan ook niet de reden zijn van den achteruit9ang der
cikenbosschen. Dit is art.l:J~J:· gebeurd walang de Slavonische bosschen
bestaan en' hierin wordt juist de oorzaak -gezocht van den -sterken aanwas
en de bijzonder -goede :kwaHteit'Cn van :het Slavonisch -eikenhout.
S. komt dan ook sJedhts tot dteze clnd:conclusie:
. Zor.g. dat de eik evenah woeger als mct9'Cul-Ien steeds heeft den iep
en den esch -en als dienaa'rs den haagbeuk en den ve1deichdoorn.
Dan krijgt ge ook weer Uw beroemde eikenhosschen van' vroeger
terug.
I
:
i
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F 'l a 'll 9 é r e schriJft over .genomen proeven met het gebruik ~n
exotische houtsoorten in de zuidelijke CeveDIlcn.
Toen het Franoohe bosChh<b""r door de wet van 2'8 Juli 1860. die de
herbehossching dn de ~ebergJtestre~en' ver.plichtend- -stelde, in. dit get;ned
gededtelitk door aall'koop maar voor -een nog veel- grooter goo!telte door
onrei.gening, zeer IQ'TOote comple}Cen "WOCste wonden ter bebosschiny kr-eeg.
stond bet .hierdoor plotseling' voor de taak om zonde-r vooraf opgedane
crvari,U'9 houtsoorten te moeten kiezen. die zoo spoedlg mogelijk tot ihet
gewenschte doel 'leidden.
Vbor -het loofhout was dit niet moeilijk. Er stonden verschiHende
lnheemsche soorten ter beschikking waarvan bekend was. dat ze hier
in 'al·le opzichten op haar plaats waren, ,te weten de beuk. de tamme
kasta:I1lje, de wintereik en de berk.
VIil11 !het naaldhout had men aHeen den zilverden', den grovcd-en en
den laricio v.do Gevennen.
Hiervan was de zilrverden niet te gebruiken.- op open terrein-en en op
de droge gronden. de Pious sll~estris niet boven de 1200 m hoogte cn
niet op de 9r_ kalkwonden.
De laricio van de Gevenoen had :in; dit gebied t;Jeen besten naam en
was ook onbruikbaar boven de 5 à 600 m hoogte. Oorspronkelijk werden
de volg:ende. naaldhoutsoorten gekózen: Europeesche laoriks, fijnspar.
ceder, beraden; Corsicasnsche den. Oostenrijker.
Geo rg e Fa·b re, cooservateur des Eaux ct Forets, die vaDsf 1870 ........ 1907
een van de voormannen is -geweest van de .geheele 'be-bossching in deze
streek. -heeft er echter vanaf .het ~n op aangedrongen. "dat ook andere
soorten zouden worden geprobeerd.
Hij begon met "in de omgeving van de verschill'ende woningen van
het boschpersoneel een 5()..ta!· -exotische naaldhoutsoorten aan te planten,
het begin van de in 1902 hier definitief ingerichte -4 pineta.
De resultaten- ve-rkregen met de 6 hierboven genoemde naal<llioutsoort'en
(thans bossche a van 60-65 laar)' en met de in de arboreta geplante
sOOrten WOTden in een volgen4: artikel nackr medegedeeld.
P 0 It e ·1, de vroegere beheerder van het beroemde forêt de Bercé thans gep,:nsioDccrd eD opgevolgd door D u c e 11 ier _ doet nadere mededeelln'glCn over net lsedert 1925 - door den Staat verkregen. aan dit bezit
grenzende forêt de Sil:lé (zie ook referaat Maart 1928').
Met de bebosschïng van ddt complex wordt krachtig voortgegaan.
terwijY het bezit n09 opnieuw is uitgebreId door aanKOOp van het Beis
de Pezé (495 ha).

Paul Buffault schrijft over ..onze rJrienden de IJOgels".
Nadat :hij een korte opsomming "heeft 'tIe.geven- van enkele voornaamste
soorten uit het taHooze Ihek van jnsecten, die .geregeld onze bosschen
bedreigen. stelt hij de vraa9 wat de mensch katJ doen tegen al, deze
vijanden. Bestrijden' -met ,gi.ftstoffen die de' ~nse<:ten d.'ooden? M die be..
striJdingen zijn kostbaar en ·hehben slechts gedeeltèliJk: succes. Het zijn
vnl. onze vogels die de inS"!ctenplagen kunnen voorkomen en het nood...
zakelijke --evenwicht :in de natuur kunnen' handhawn. Vandaar dat onze
boschbouwers alle middelen moeten aanwend-en om zooved in' :bun
vermogen is, den .yogelstand ·uit te ,breiden.
Hij :geeft dan enkele voorbeel<ien van de enorme hoeveelheden insecten
en larVen die door verschillende -vogelsoorten worden veroroero en
eindigt met een ty.pischr dubbeL geval- Vcin schade in net Staatsbosch van
Vrierron. doordat hier niet yolq.oende vogels "aanwezig wa.-ren. Doordat
hier de" bosschen enkele jaren achtereen door rupsen waren bevreten Qe~
worden. moest meer dan 200 ha zomereik worden geveld en opnieuw
heplant. De bepr~ing" gelukte .uitstekend dbch de jonge -:plantjes Werdeo
voor een -groot .gedee-lre- weer vemiel& door knaa:gdieren (muizen en
" ratten). Waren hier voldoende vogels qcwecst, dan zou uer waaTschijn.
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lijk in' de eerste plaats een dergelijke groote 'kaalslag niet noooig .geweest
zijrr. Waren verde,T de -roofvogels niet QeregelCl. door de jagers 'Op.geruimd ter 'besc'herming varu het v..iJ.Td. d'3.lll was in· de '2e plaats nooit
een dergeliJke schaae aan de Jonge beplanting -ontstaan. .

G. H.

Schwcizerische Zeltscp.rift fü,r; Forstw·ese~.··
Juni 1929.

Die Umwetterkatastrophe vam 2 August 1927.
De regeering van -het Kanton iLuzem heeft hierover rapport uit~
gebracht.
Om 3 uur een wolkhreuk. Tegen -4 uur vielen gedurende 10 minuten
vuistgroote lhagel..korrels·', Om half 5 vieIen t t 'weer ,antzaggeHJke massa's
water. Daarna
'het dbnker en begon- weer ~n :heviqe hagelbUi
gedurcnde 10-15 minuten. lisklompen soms van 1 kg gewicht vielen
neer. Tegen 6 ,UUT 5I:orm .met hevi'Q'en regen.
Het terreÏfrJ ,van· de .ramp hood een troosteloozen aanblik~ De weiden
zagen er uit alsof ze kort wa'l'en afgegraasd, .graan en aaTd'appels waren
gebed verwoest. Ven de moestti:inen was niets meer over. Boomen hij
duizendt?:n geknakt of ontworteld; Vuistgroote bastv.ronden door .den
ha,ge} g'e.stagen. Heele bosschen vemleIa, ook jon~ aanp1,atl:tingen. De
beken gezwollen. rotsblokken en z~nd meegevoerd, veel land over...
stroomd, vernield en onder zand bedolven. Daken en vensters· van' de
huizen ·kart en Jd:ein, meubels in tIe ·huizen. stroo, hooi· enz. in de schuren
bedorven. Kortom, nooit geziene vcrwoestill'gcp..
De schade werd a~'s volgt begroot (in milI'iooo.· Zw. francs) :
Ontwortelde en vernielde fruitboomen
1.5
Schade aan den fruitoogst:
0.9

werd

G"",
Graan
Groente

Over.zande en overstroomdIe .gronden:. afschuivIngen enz.
Schade aan .gebouwen
Bedorven voorraden
Schade aan de "bosschen

1.1
0.2
0.2
0.3

1.5

0.4

0.3
Te zamen 6,-1

De schade aan het bosch bestond hierin, dat vele jonge culturen op~
nieuw heplant moesten worden, ter.wijl de aangroei der boss<;:hen onder 60
jaar gering was. De omqewaaid'e 'houtmassa bevatte 20 % meet' hrand..
hout dan eene zdfd.'e, in normale omsta,ndi'Jhed.en cjekapte 'hoeveelheid.
Hij werd 20 frant:s per m3 Jager gescbat.
Aan st'Cun. vergoeding enz. werd' 0,9 milIioen francs biJeengebracht.
EinfillSZ des Waldes allf den Wasscrabflllsz bei Landregcn. door H. Burg er.
Het boschbouwproefstation is opmrerk7:aam .gemaakt op het feit,. dat
er ond'Cl' de ingenieurs nog 'Steeds zijn. die niet gaooven kunn-en aan
den gunstigen invloed van de bosschen aan den .bovenloop der bergbeken
op den regclmaHgen afvoer van. het water, en dienten-gevolge ook geen
voorstanders ·van dergelijke bebo..!lschinqen zijn,.
Er is reden voor een :l<eker scepticisme want (en dit heeft Prof. Eng Ier
lar,en' geleden ook zelf betoogd) er is ~n oogenb1ik dat het 'bosch en
de boscbgrond geen water meer ihevatl:en kunnen, zoodat de goede wer~
king dan ophoudt. De sceptici (om niet van ..teQenstanders~· te spreken)
nu .beweren, dat de .geval·Jen. waarin ·het bosch geen -gunstige uitwerking
had, mdn5tens even .taldjk .zjjn·,als de tegenovergestelde ",gevallen en nu
geeft Burger een aantal cijfers aan de metingen van. het. Boscbbouw...
proefstation ondeend, waaruit bHjkt, dat in: 2:3' geval·l'en (uit het bekende
Rappen~ und Sperhelgraben~proefterrein) waarin aan, beide beken .. eyen~

r
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veel ~n Vliel, slechts 3' maal geen qunstige werkin.g van ,het bosch
werd Vastgesteld.
,.
.
, Dat wil ""Wen dat !letbchoorlljk beboschte, Spe<belwabengobie<l als
regd minder water !:osHet dan het ontving, terwijl het betrekkelijk ka,le
Rappenograbengebied spoedd.g na de r~n:bui zijn' water reeds kwijt was.
,MeI: djfers wordt dit aangetoond.
Dat de reguleering der bergbekcn door de ingenieurs evenmin in ane
gevaHen, afdoend is, bewiJzen volgens den schrijver dc dagbladberichten.
Natuurlijk moeten de bebosschingen een zekere uit.gestbe1ttlieIa hebben-:
van kleine boschgcbi:eden mag men .geen aI te groote verwachtingen
koesteren. Ook de plaatseHjke omstandi9h~en (vervat dücte van de teeJ...
laag) hebben .groote? inv.loed op de snel'heid van· den waterafvoer.

Reiches Blühen der Fichte.
Ui,t Hem wordt <bericht, dat in en om deze stad een zeer sterke

.v.ond'.

De IStuifm'CeJkorrels van de sparren vormden
"rwavelreg-en" plaats
dichte, qeelachti~ wolken en ovem! viel: de gele .. zwavelI'!egen" in de
straten.
De "Na.tionoai. P' a. rkk 0 D1I m i IS sP ion" bracht verslag 1lÎt
over het Zwitsersche Natuurmonument bij Zemez.
Het wild' wordt er 'Steeds talrijker .nu het met rust wordt ;relaten.
Volgens .de parkwachters zijn! er
113 herten,
251' reeën,
1357 gemzen,
102 vossen.
71 Auerhoend'C1's.
2'33 k<mhoendcrs,
431 lSlleeuwhoenders,
58 !ha.:elhoenders,
17 roode patrijzen (Steinhuhn = Caccabis).
Steenbolclcen venn<eerdeTen zich eenigszins; ze zijn' in 1920 weer ingevoerd. maar door de wIe toeristen worden ze naar bIjna Qnhereikbare
oorden verjaagd en zijn daar m'oellijk na te gaan.

Juli/August 1929.
Studienreise fûr Gebirgsforstbeambte 1929.

Hiocwe1 voor den Ned':erlandschen boschbouwer van geen beteekenis, is
het toch S()IM goed kenni5 te nemen van het werken en streven van
vakçenooten uit ber.gachtige streken, die weer met heel andere moei.liJk~
heden te woI\5telen -hebben dan: onz-è duin .., stuimmd.. en hefde..ontgir.ners.
Het werk van den Zwit~rschen boschbouwer ihestaat voor een niet
onbelangrijk gedeelte uit het aanleggen van berg;wegcn, he~ reg-elen van
den waterafvoer der her.gbeken, het terrasseeren van stcile belIingen om
afspoeJ.in'9 of ontstaan van lawinen te voorkomen. Bebosschfug van vele
dezer gevaarlijke terreinen blijft natuurlijk niet açhterwege. De Zwitser..
sche Boschmspectie heeft voor 1929 eCn 6~daagsche studiereis voor
boschbeambten .georganiseerd ten einde hen versclu11end"e werken op dit
gebied~ zoowel geslaagde als mIslukkingen. te doen bezichtigen.
Bezocht werden verschillende werken in de cantons Glarus. St. Gallen
en . GraubUnden. dus in het oosten des lands. De gehee1e reis, alsmede
gegevens en beschrijvingen woroien aangegeven en bewijzen boe de
Inspectie er zor.g VOOl' draagt, dat de Z"\V'.Îtsersche noutvester in zijn
vaak eenzame standplaats niet vereenzelvigt en op de hoogte blijft van
zijn taak.
Neue pedologische Untersuchungen und ihre Anwendbarkeit auf forst ..
liche Probleme.
Naar aanleiding van bovengenoemde studiereis werd door Dr. E. Hes z,
Forstinspe1ctor te Be:1'lI):. over dit onderwerp eene leZing gehoud"en.
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De boschbouwer heeft er voor te :torogen, dat de .goede eigenschappen
van den bodem door doelmatige 'behandeling van :het 'bosch behouden
blijvCD. Daarvoor is het Doodig. dat hij op de hoogte zij van de wissel..
werking, die er bestaat tusschen het gesteente. de verweringsproducten. den
humus en den opstand. Klimaat. ondergrond. grond en plantengroei staan
nauw met elkaar in verband. De samenstcllibg vaD het gesteente. aie vroeger als
basis ,gold bij dre 'beoordeeling van den daatbovenH,ggenden 'Q'Tond, ls

slechts tot op zekere hoogte maatgevend. Een mineraalrijke ondergrond
kan b.v. onder den -invloed 'ilëln een ongunstig ·klimaat een onvruchtbaren
.grond als dek hebben. doordat deze laatste .is uitgcl.oogd.~ V:rOCCJeI' .ging
men het gehalte aan plantenvoedende stoffen na om over den grond
te kunnen oordeelen. De moderne pedologie echter onderzoekt ook het
ontstaan en de omvorming van den grond. vanaf de verwering van het
gesteente tot op heq~n. De invloed die de mineralen op elkander uit.oefenen en de wiJze van voorkomen :in den bodem bij verschillend kl!Î. ~
maat en veT'schiHenden- pl'anten~oei is de ~aatste jaren het onderwerp van
diepgaande studie geworden.
Spr. behandelt nu achtereenvolgens den invloed Van :het klimaat op
den bodem, de concentratie der waterstofionen, en den invloed van het
plantendek, voora~ in :het bosch. op ,bodem en bodemvorming.
Zunlck ZU," Holz.schwelle.
Een opstel van Oberbaurath Leonhard. waarin vermeld wordt dat op
de spoorlijnen W83!" veel sneltreinen rijóen, de ijzeren dwarsliggers door.
houten vervangen worden, omdat deze laatste een rustiger en gerulsch.loozer .1oop van den trein ten'gevolge- hebben.
Een en ander is van belang voor den houttcler.

lournal forestler Suisse
Juli! Augustus 1929
L'enseignemcnt forestier supérieur en Turqnic, door Badoux.
Een Turksch boschbouwkundige Mashar Bey heeft 3 maanden aan de
boschbouwschooI te Zurich gestudeerd en lange studiereizen 9"cmaakt door
Duitschland'. Hij .heeft den schrlJver het volgende verteld:
De Turksche boschbouwsc-hoo) is 1&55· te Coustantinopel opqerlcht.
De eerste profo!ssor in de boschbouwwetenschappen was de Heer Tasey
een Franschman.
In 1~80 werd de -boschbouwschool samengevoegd met de Hoogere
lalldbouwsch901-.,Van lSSO tot 1908 dTOCg de inl'ichtinog den naam van
Hoogere Land.. en BoschbouwschooL In> 1908 werden' ze wëderom ge ..
scheiden. Tot 191i7 kwam -haar -leerplan: in- hoofdzaa1c met de boschbouw~
schooi te Nanc.y overeen. Dc cursus auu'I'de 2 jaren. Vanaf :i9U werd
het onderwijIs op Duitschen leest geschoeid en éluuOO'e de oursus S jaren.
De standplaats Constantinopel werd: 190& veranO'erd in Bagee- Köy,
15 km daarvaedaan. Het gebouw staat in een boschcomplex van 5000
hectaren. zijnde a-llemaal loofhout. meest rik en' heu~, dat als hakhout,
hakhout met 5paarte1gen en opgaand hout wordt .geëxplOiteerd. Naa.id..
hout is er zeer weinig, n.L e-enig plJnboscli.
In 1929 waren cr :!:: 60 studenten.
Er zijn 10 professoren, waarvan i de boschbouwvakken en 2 cultuur.techniek doceeren.
Aan het 'cind Wil' elk jaar wordt een overgangsexamen afgenomen.
Het einddiploma geeft recht op eene staatsaanstelling.
De boschoppervlakte van T'll'I'kije wordt op 6 .., n~Hlioen hectaren
geschat. waarvan 5 millioen hectaren opgaand hout. Een $Cheiding tus&chen St·aa~s-. Gemeente.. -en particuliere bosschen l;i no.] m1:t gem.)a~.
De Staat 'beheert ze anc.
E< zijn 200 boschbeambten.

<
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L' cxploitation foresrière au 'Parag1lay door Nov e r r a'z.
Uitvoer van hout en houtproducten ~s voor Paraguay een voórnaam
bestaansmiddel. De "republiek 'is dbor de Rio Paraguay In 2 ze:-r wrs..:hillende stukken 'ierdeeld:
1. de Chaco: de uit-;xestcekte vlakte tusschen deze ~ivier en Je ~taten
Argentinië en BolivIa.
r '
2. ei:g:en~iJk Paraguay, het heuvel· cn bergland tusschcn Je rivieren
Paraguay en Parana.
'
De Chaco is vlak. Regenval 900 mm, zeer onregelmatig over de jaargetiJden verdeeld. De 9rond is ikle,i·achtig, soms zandig, met een sterHc,
. ondoorlatendle mefl9l!}' als ondergronct Hlet .grondwater is sterk zout·
houdend. Rivieren zijn er "\V'e:inig. Br zijn· uitgestrekte moerassen. Bosch
vindt .men dn hoofdzaak. in meer' of minder breed'c strooken langs de
rivieren. In de Savenen .treft men" verspreide. kleinere groepen aan. Hbut..
soorten: PaIma lI1.egra en Quebracho--colorado. vaak gemengd met tal
van waardetooze houtsoorten. die een ondoordrin1:'lbaar struikgewas vor..
men. Woor ~e quebracho veeb voorkomt. vooral, lan1:'ls de Rio Paraguay,
zijn fabri;,!ken van quebracho..~xtract, terwijl hier ook veel werkho-ut
wordt ;gewonnen en :trit.gevoerd naar Europa en Noord..Amerika. De ex..
ploitatle staat 'SOms met verspilling .gelijk. Dé qtle-bracho groeit langzaam,
natuurlijke 'V'CTjongi.n-g acht men onmogelijk. Men rekent dat over 30
jar.en de voorraad is uitgeput, hoewel steeds meer op zuinig heheer
wordt aangedrongen.
Het eigenlij~e Paraguay Is vruchtbaarder, meer geaccidenteerd en rijk
aan rnV'Îe'ren. Hi-er bevinden zich: Uitgestrekte en dichte bosschen. De hout..
soorten, die men hiCi" .uitvoert zijn: quebracho, notenhout (noot ven
Tucuman) en eik. die alle hooge prijzen maken (tot 150 gld per m3 ).
Er wordt jaarlijks 100,000 m3 uitgevoerd.
In !het alrgemeen vindt men de bruikbare houtsoorten .zeer ver.spreld en
ook Wer is het te weezen', dat de _voorraacfi spoedig zal, zijn ~itçJ'~put.
Vooral de Ced~olorado (Cedre1a tubiflora 8ert.) '15 9czocTtt en Joopt
gevaar te worden ,uitgeroeid. De exploitatie geschiedt in hoofdzaak door
maatschap.pIJen en particulieren.
Y'

•

Les effets de la sêcheresse de 1928 dans la forêt du pied du Jura vaudois
door Barh ey.
Schrijver heeft waarnemin1Jen gedaan in het Forêt de Otas5a{lne en
komt. waals te verwaclJten was tot tal van tegenstrijdige waarnemingen.
in dien zin. dat het afsterven der :houtgewassen zich zeer verschHI.pnd
voordoet. Waarschijnlijk 'speelt de v...'Ortekoncurrentie hie:- een voorname
roOI. Het meest hebben de 1-4..}arige sparren. r.lverdeunen, lOMen, beuken
en groene Douglas geleden. Weymouth en blauwe Douglas leden zeer
weinig.

September 1929.
Le mêlèze en Suisse door B a cl 0 u x.
Wat de eik in de Zwitsersche dalen is, is de lorJe in de ber.g,en. De e~k
echter is in de laagte op veel plaatsen verdwenen en vervangen door den
spar. en ook: de ~ork \Schijnt Z1ch mocilijk te kunnen handhaven. Vooral
zijne moeieHjlre natuuclijke verlonging is oo~aak, dat de Jonk niet meer
het groote verbreidiugsgebted) :heeft van vroCtger. En evenals de eik
behoort ook de Jork tot de meest waardevoOlIe houtsoort€n:. Uitgestrekte
lorkenbosschen ·ventoonen niet de minste neiging lot natuurlijke verjonging
en andere houtsoorten nestelen zièh er voor in de pfäáES: ioodat de
lork .geleidelijk verdwijnt. Soms ook bet"f:: men gemeend- door onderplanting van spar den ·bodem te moeten dekken. Door den snellen groei
dezer houtsoort, werkte men het verdwijnen ·.l'an den ~ork in de hand.
De spar neemt dan zijn ,plaats in.
Doel van ~t artikel is, na te gaan wat er tegen q.edaan kan worden.
Een voorname rol ,bi} het verdwijnen der forken speelt een 'bladroller
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(Tortrlx pinicolana Zeil), die de naalden' beknaagt co doet verdorren.
zoodat het bosch. gedurende den zomer rood is. terwij'l de doode naalden
tegen Allgust1m afvallen. T. pinicolana (die voor ons land, van .get'D
beteekenls is). werd eerst voor korten tijd door Th 0 m a 0 n en N ä gel i
nader bestudeerd.
(Hot artikel wordt vervolgd·.)
Société suisse pourl'étude des carburants de remplacement door A u b e rt.
Zomer 1929 ds deze vereenigin9 te Bern opgericht. Oe Raad van-Beheer
bestaat uit 13 leden, waaTvan -4 tot her boschbeheer behooren. en de
anderen tot den Boerenbond, de Tour:inçrclub e.a.m.
Doel van de vereeniging is. .proeven te nemen met door houtskool

gestookte motoren en te

t~chten

deze te verbeteren.

