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, schillende afmetingen zijn. meestal zoo, dat een overwalling

door den levenden bast gedeeltelijk weer mogelijk is. Soms
echter sterft zooveel bas" af, dat het geheele bov.enste gedeelte vim den stam dood gaat. De plant kan dan beneden
weer uitloopen, indien daar voldoende licht is. Het geheel
maakt een triestenindruk van een armelijke bosschage.
Uit de vergroè:iing is af te leit;len in welke jaren de aan ...

tasting is geschied en dan blijken dit jaren geweest te zijn
van ernstige nachtvorsten.

Uit het voorkomen van talrijke exemplaren in vorstlaagten
(Frostlöcher) is de vorstinvloed ontwijfelbaar. Bij nadere
beschouwing is mij gebleken, dat de aantasting vrij algemeen
is. In vele gevallen vindt gelukkig herstel plaats.
Prof. Dr. Joh a. We s ter d ij k was zoo vriendelijk mij
een beschouwing te zenden van R. Har tig getiteld:
Frost- und Frostkrebs 1880. De daarbij gevoegde teekeningen kwamen volkomen overeen met mijn waarnemingen.
De invloed van de vorst is te verzwakken door den eik

te mengen met beschermende houtsoorten als els, berk,
lijsterbes en vuilboom.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 22 Juli 1938.

GEWELDIGE BOSCHBRANDEN IN N.W. STATEN.
SEATTLE, 21 Juli. (Havas). De bevolking voert ee~ wanhopigen
strijd tegen een boschbrand. die reeds tien dagen woedt en die in het
noordwesten van den staat Washington tot dusverre 35.000 ha woud
verwoest heeft.
De brand dreigt zich nog uit te breiden tot een boschgebi_ed van

16.000 ha.
De staçl Campbellion verkeert in gevaar.

BRANDSTICHTERS OP HEETERDAAD BETRAPT.
SEATTLE. 22 Juli. (Havas.) Behalve Washington wordt ook de
staat Oregon en verder Britsch-Columbia door hevige boschbranden ge~
'teisterd. Het dorpje Forbes Landing in laatstgenoemd gebied. is geheet
door het -vuur verwoest. De vlamme:n bedreigen ook het kamp Comox.
waar 19 mitlioen m3 timmerhout liggen. opgeslagen.
Ten gevolge van de hitte van het vuur zijn in Oregon drie mensc:hen .
omgekomen.
Verder wordt melding gemaakt van talrijke daden van sabotage; ver~
scheidene brandstichters Vlerden op heeterdaad betrapt. Men veronderstelt.
dat velen brand stichtten in de hoop te worden aangenomen om te
blusschen.

