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De beweging uoor natuurbescherming in Nederland door E. D. van
Dissel. 1 )
Het is gewenscht dat van deze zeer belangwekkende. voordracht althans
('enige korte aantcekcninge-n opgenomen zullen·.zijn in het N.B.T" zij 't
ook dat zIJ reeds van ecnigen tijd geleden dateert. Het N.B.T. moet toch
een soort archief 7,ljo, waarin van elke belangrijke uiting den boschbouw
betreffende, tenminste cenigerlei vermelding gemaakt dient te worden ..
Spr. wijst er op dat de beweging voor natunrbescherming haar oorsprong
vond In de Vcrcenigde Staten van Noord~All1erika en. vertelt uitvoerig
welken groaten omvang de maatregelen daar aannamen in den vorm van
reservaten, de "national parks".
Con wen t z (Pruisen) in 't bijzonder was het, die voor Europa den
stoot gaf ~an propaganda voor soortgelijke maatregelen, en aan hem
komt de verdienste toe een nieuw en belangrijk element toegevoegd te
hebben aan het Amerikaansche denkbeeld van natuurbescherming. n.I.
het wetenschappelijk belang ervan. D::>or dit laatste werd ook het begrip
natuurmonument van een veel wijcJere strekking.
Zoo kon in 1905 op initiatiëf van de Natuurhistorische Vereeniging
de oprichtingsvergndering plaats hebben van de Vereeniging tot behoud
van Natuurmonumenten. Spr. vertélt. .dan een en ander met betrekking
tot de vele en velerlei complexen die 1 dank zIj de ,groote activiteit van die
vereeniging als natuurmonumenten in haar bezit veilig zijn.
Naast de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten Iloemt ,spr.
lichamen als de A.N.W.B., de Bond Heemschut, provindale stichtingen
als het Utrechtsch en het Geldersch Landschap, meer locale organisaties.
instellingen als boomplantdagen . en dergelijke. en de pers·uitingen als
bewijzen dat er in Nederland een krachtige beweging gaande is op het
gebied der Natuurbescherming.
Op krachtige wijze wordt daaraan mede gewerkt door de Regeering
en haar organen.
Het Staatsboschbeheer toont dit rechtstreeks door tal van terreinen
binnen zIjn domein tot natuurmonument te hebben verklaard. waarvan
verschillende in overleg met de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu~
menten. Ook zijn tal van Staatsbosschen stellig even goed als natuur~
monumenten te beschouwen volgens de opvatting, zooals die in Neder...
land burgerrcht heeft gekregen. Maar bovendien streeft de moderne
boschbouw, zooals deze ook bij het Staatsboschbeheer meer en meer toe~
passing vindt. tevens naar schepping van schoonheid. De moderne bosch~
bouwer voelt den drang om naast de hoogste waarde aan opbrengst de
hoogste waarde aan natuurschoon tot stand te brengen. De leelijke kunst·
matige mijnhoutbosschen van groveden behooren. wat het Staatsb.osch.
beheer betreft. tot verschijnselen uit een voorbijgegaan tijdperk.
De Staat toonde verder zijn streven naar behartiging van deze be~
langen via de Noodboschwd. door de uitvaardiging van de Boschwet
1922. De daarbij ingestelde Boschraad betoonde gedurende zijn bestaan
1) Lezing, gehouden op 14 Dcc. 1928 voor het Aardrijkskundig Genoot.
schap te Utrecht.
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in verschillende gevallen zIjn activiteit en nuttigheid. Daarop volgde de
Natuurschoonwet 1928. De velerlei bemoeienissen die in verband met
deze wetten aan het Staatsboschbeheer werden opgedragen geven allen
waarborg dat het ten aanzien van deze zaken niet bij doode bepalingen
zal blijven.
Het wàchten is nu op een Natuurbeschermingswet van ruime strekking,
waaraan reeds gewerkt wordt en waarvan de verschijning reeds in de
J. R. B.
troonrede is aangekondigd.
Centralblatt für das gesamtc Forstwesen.
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Dr. Ir. Seh! m i tsc he k. Die Krankhciten und Feinde-der- Douglastanne.
Ten einde de overschatting van den Douglasspar te voorkomen acht
schr. het noodig tijdig te waarschuwen VOor de gevaren, waaraan deze
boomsoort is blootgesteld. Uit het feit. dat tot nu: toe de Douglas weinig
last heeft gehad van ziekten en beschadigingen. mag niet worden afgeleid.
dat deze gunstige toestand zoo blijft. Deze toestand hangt ten nauwste
samen ,met het feit. dat het verspreidingsgebied nog nieuw is en de in,.
voer vrijwel uitsluitend plaats vindt door zaden. die heet •....·orden geëest.
De Douglasspar is thans reeds in het stadium gekomen. waarin de
parasieten hem in zijn nieuwe kunstmatige verspreidingsgebied volgen en
voor een deel reeds gevolgd zijn.
De volgende parasitaire zwamziekten treden op:
1. Phomopsis pseudotsugae. W i lso n.
Deze ziekte treedt op den groenen en den blauwen Douglas op, even ..
als op den lork. In 1928 voor 't eerst in Schotkmd ontdekt, bUjkt de, ziekte
reeds voor te komen in Engeland. Ierland. Nederland. Denemarken.
Noorwegen en Zweden. Het is een insnoeringsziekte. die zich uit in het
verwelken van topscheuten en takken. Het verschijnsel treedt op tot den
ouderdom van 25 jaar.
?:;
2. Rhabdodine pseudotsugae. S y d 0 w.
Deze zwam tast de naalden aan . .' De ziekte is ,bekend in de Ver. Staten.
Schotland. Engeland en .Ierland. De zwam veroorzaakt het afvallen van
naalden; ze is eenigszins verwant aan de dennenschotziekte (Lophoder..
mium). De naalden worden eerst bruin gekleurd in schE'rp begrensde
zonen. De grijze variëteit is gevoeliger dan de groene. In Schotland
blijkt deze ziekte zeer gevaarlijk te zijn. In Amerika wordt de zwam met
succes in de kwcckerljen bestreden met Bordeaux'sche pap met z;eep.
3. Adelopus sp.
Deze zwam is alleen nog bekend in Zwitserland, Engeland en Ierland.
De naalder). vallen geleidelijk af, de loten worden van binnen uit kaal.
Eerst worden de oudere daarna de jongere naalden aangetast. De naalden
worden in Maart eerst vlekkig~gcel in Mei geheel Ziekelijk geel~groen.
4. Moniliopsis Klebhani.
Deze zwam veroorzaakt het omvallen van kiemplantjes van coniferen,
meest niet ouder dan 30 dagen.
Van de schadelijke insecten, die in Amerika voorkomen hebben tot
dusverre 2 soorten den Douglas naar Europa gevolgd en wel:
1. GiJletca cooleyi. G i 11.
Dit is een wolluis. die in Engeland reeds vrij sterk is verspreid. Voor..
namelijk wordt de groene Douglas aangetast. Ofschoon de schade nog
niet ernstig is. slaat men toch met zorg de ontWikkeling van de luis gade.

2. Megastigmus spermatrophus. Wa c h t 1. .
Deze slUipwesp komt in het zaad voor, en werd reeds in 1893 ontdekt.
Thans komt ze in heel Europa voor. Vooral het zelfgewonnen. zaad
schijnt sterk door deze wesp te worden aangetast. Door het zaad aan een
gelijkmatige temperatuur van 20° C. bloot te stellen, verlaat het insect
het zaad en kan worden vernietigd.
J. L. W. B.
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Over het optreden van de zwam C~nangium abictis op l~jBrige za{Ji~
lingcn van Pinus silvcstris door Dr. L i es e, Eberswalde.
.
Voorjaar 1930 trad deze zwam in verschillende streken van Noord·

Duitschland weer schadelijk .op. .soms is alleen de, eindknop van het
zaailingplantje bruin en dood, maar in andere gevallen ook de naaJden.
Veelal ontstaan in de oksels der naalden zijknoppen. waardoor een ge·
heel afsterven van het plantje wordt voorkomen. Wel is waar krijgt het
plantje dan daardoor cene opeenhooping van takjes, die aan een pruik doet
denken en het noodig maakt, dat de plantjes weer eenstammig worden
gemaakt. .
Over het vraagstuk van het onderzoek van den boschbodem. ,door
Freiherr von Kruedener.
'
Indien, de bodem, het belangrijkste productiemidd,el van het woud.
schade lijdt. wordt de boschópbrengst op den duur geringer. al bemerkt
men dit soms niet on,middellljk. Jammer genoeg kan men bij çlen bosch~
bouw den bodem niet zoo snel en eenvoudig weer in 'orde ,brengen. als
dit in den landbouw veelal mogelijk is, Zonder zich van, den opbouw
\!,an. den bodem en het wezen van een boschbodem eene juiste voorstelling
te maken, zijn alle cultuunnaatregelen. als dunnen. gronc:jbewerken. drai~
neeren en bebosschen, een loterijspel.
. 0'
Een zich in zijn natuurlijken toestand bevindende boschbodem heeft de
hem eigene structuur, zIJn voor hem typisêh profiel en vertegenwoordigt
hij een bepaald bodemtype. De waterhuishouding in den. bodem wordt
door de i:';:orrelgraotte bepaald. Een grofkorrelige bodem kan het ~ater
niet uit den ondergrond opzuigen. laat echter het water gemakkelijk door.
Een wat fijnkorreliger bodem kan het wa(er uit den ondergrond opzuigen,
doch is daarentegen weinig, doorlàtend" De, fijnkorreligste bodem .kan
geen ~a!er: uit-den ondergron4 opzuigen er;, is zeer weinig dOoriatençl;
De bodem. in welken alle korrelg~oo~ten, zoo harmonisch mogelijk ver~
deeld zijn. heeft het grootstè yoor,tqr.epgingsvermogen.
,> ,
De boomwortels in den boschbodeDl ,dragen. levend of dood bij tot het
ontbindings~ en verrottingsproces. houden als een engmazig netwerk water
voedingszouten en slib vast én verhoeden dat de bodem dichtslibt
of -grofkorrelig wordt. Een zich in zijn natuurHjken toestand bevindende
boschbodem bemest en onderhoudt zich zelf.
De structuur en de .. physische eigenschappen van den bo~chbodem
spel.en de hoofdrol. veel meer dan de chemische. Van de structuur van
den bodem hangt het af of - en hoe eene bodembewerking geschieden
moet j evenzoo welke houtsoorten gebruikt kunnen worden. Eene houtsoort kan soms boven den grond niet veel presteeren. maar çlaarentegen
zeer veel onder den grond. Voor de andere houtsoorten .in een gemengd
bosch ,kan de ondergrondsche arbeid van de 'Vorengenoemde houtsoort
van groot belang zijn. In het algemeen dient aan den ondergrondschen
arbeid der houtsoorten evenveel aandacht te worden geschonken als aan
den bovengrondschen. Strooiselroof is bijna a,ltijd schadelijk. uitgezonderd
in gevallen van boschturf~ophooping. Stompenrooien brengt meestal na~
deel voor den bodem mee. _':'
Met de wisselwerking van klimaat. bodem en plantengroei. de biologie
van het bosch. dient te worden rekening gehouden. anders gaan onze
v. H.
bosschen langzaam maar zeker verloren.
Forstliche Woc.henschrift Silva.
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Knollenbildung bei Kiefer von J. L i e s e. Eberswalde.
'
.Jn verschillende streken van Noord Duitschland. vooral in Mecklenburg
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en Pommeren zIJn de laatste jaren opvallende bultvormige ~itwassen bij
den groven den waargenomen
Het betreft. hier een pathologisch. in de literatuur weinig vermeld.
verschijnsel. Door K i h I man '0 ·werden deze dennen áls een variëteit van
den gewonen groven den beschouwd:en'iaangeduid met den naam Pious
sil'lestris f. gibberosa.
Ook Kie i n vermeldt dezen naam in het handboek Lor e y. maar merkt
op. dat men hier misschien toch te maken heeft met een pathologisch
verschijnsel.
,
De uitwassen zijn in verschillennde grootte aan de boomen waar te
nemen; zeer groot ziJn zij aan·, de oudere stammen waar zij vaak ter
grootte van ± 15 cm diameter eri meer voorkomen. doch ook aan jongere
stammen kunnen zij aanmerkelijke afmetingen aannemen.
Genoemde uitwassen slöan meestal dicht bij elkaar, maar kunnen ook
pleksgewijze voorkomen. Ook de plaats is verschillend. Bij eertige oudere
boomen kwamen zij slechts op de takken der kronen voor of aan den topscheut. Andere buo'men daarentegen 'zijn aan het onderste stam gedeelte
met deze uitwassen bedekt. De jongste den, welke de aantasting toonde,
was 18 jaar oud, terwijl vastgesteld kon worden. dat op 8~jarigen leeftijd
de ziekte was opgetreden.
De ronde uitwassen zijn aanvankelijk met de schors bedekt. welke
later dikwijls. door den abnarmalen g'roei, opeIisprin~t. waardoor wonden
ontstaan. Het uiterlijk der stammen doet dénkén aan eene in sterke mate
optredende maservorming. Ook het hout toont ongeveer het:zelfde beeld.
doordat het zeer warrelig van draad is.
In de boschwachterij Z,achow is ongeveer eene oppervlakte van 300 ha
aangetast, terwijl op 1 ha in dezen winter 400 fm hout om deze reden
moes~ worden gekapt. Opmerkelijk is, dat de aangetaste stammen bijna
steeds in groepen in de n3bijheld van elzeriboschjes staan. De uitbreiding
van de ziekte wijst op eene parasitaire aantasting.
Het 'hout werd microscopisch onderzocht, maar mycelium werd niet
aallg~troffen, terwljl infectie~proeven met bacteriën, welke mert in het
hout waarnam, zonder resultaat bleven:'"
Het aangetaste hoüt is voor tirhmérhotit ongeschikt daar het zich niet
laat bewerken. Ook voor bouwwerken is' het niet bruikbaar, aangezien
het hiervoor niet sterk genoeg is. '
.
Wellicht zal echter blijken. dat het gemaserde hout zich voor aridere
doeleinden, b.v. fineerwerk leent.
v. M.
<

Zeitschrift für Forst~ und Jagdwesen.
Prof. Dr. Ge h r har d t schrijft over den sr.ijd Bangasnde de llllrtwa5~
bcvordcrertde werking VBn sterke dunning en ,.schnellwUI..'hsbetricb".
Het is een antwoord op hetgeen W,iedemann en Dieterich
tegen zijn zienswijze hebben aangevoerd.
Zijn meerring aangaande opbrengsttafels verschilt van die der anderen hierin,
dat zij meer "öko)ogisch" te werk willen gaan, terwijl Ge h rh a l' d t
wemicht een 'voor een bepaalde methode van dunnlng samengestelde op~
brengsttafel. waarin verwerkt zijn de gegevens uit een zoo groot mogelijk
aantal van over een groote oppervlakte verdeelde opstanden van alle
mogelijke leeftijds~ en boniteitsttappen. Hij kant zich teyen plaatselijke
opbrengsttafels en wenscht deze van' algemeene geldigheid voor een
groot gebied. bijv. voor heel Duitschland.
Dergelijke opbrengsttafels zijn er nog niet en allerminst voor verschil~
lende methoden van :dunnlng. Alleen zeer lange doorvoering van de
proeven volgens dezelfde methode kan onaanvechtbare resultaten geven.
Doch aangezien hieraan vele bezwaren zijn verbonden, heeft Ge h r..
har d t theoretische (dus geen Realertragstafel) samengesteld, evenals
dat door Prof. 0 p per man n is gedaan. Vanzelfsprekend zijn daar..
op aanmerkingen te maken, maar dat is ook het geval bij de "Reaier..
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tragstafel" en in ieder geval hebben de theoretische het voordeel. dat zij
worden samèngesteld. door êen persoon. zoodat aan die samenstelling geen
verschillende opvattingen ten grondslag liggen en er geen ,lange reeks
van jaren bdloeft te verloopen, voordat de tafel klaar !s. Dit is vooral
vail belang voor de opbrengsttafels voor verschillende çlunr.ingsmethodçn._·
Ge h r har cl 't erkent tcn volle de onvolledigheid ervan en beschol,Jwt
ze als "kurzlebige Erzeugnisse ciner Wirtschaftsstufe"...
,
De kern van het lllceningsversdiil tusschen hem en 'zijn aanvallers is
de vraag of door sterkere dunning (tot op zekere grens) de totale dik~'
houtoporengst wordt vermeerderd of niet. 0 iet e r 1 c h ,geeft wèliswaar
toe. dat het optimum van den totalen aanwas te vinden is bij h~~ middelma~
tigsterke, dikwijls herhaalde,' dunnlngsbedriJf en Wie d e m a n,n erkent,
dat sterke beukendunning een, zij het ook geringen, meerderen aaJ;lwas
boven de zwakkere' dunning vertoont, maar toch wijzen beiden de con~
clusies van Gehrhardt af.
Ge h r ,h a r d t zegt: De praktijk' moet voorloopig in de eerste plaats
onze dunningsleermeesteres zijn. Hij komt tot de conclusie, dat s.terke en
middelmatig~sterke dunning een grootere massa geven, dan zwakkere
dunhing. Verder wil hij niet afwachten tot nieuwe tafels zijn sa!Denges~eld,
want aangezien op zijn vroegst na 50 jaren d.e aanwasbevo'rderende
werking van sterke dunning wetenschappelljk en afdoende kan worden
vàstgesteld, komt het hem raadzàam voor, dat de praktijk aan een ·zoo.·:
danige opstandsbehandeling haar volle aandacht schenkt en dOQr proeven.
in daarvoor geschikte opstanden zichzelf een oordeel vormt.
. B.
Tee t 0 n'a.
Alleving 1/2, deel 23, 1930.

.. . '
Omtrent kultuurproeven met Acacia' decuirens op Java wordim mede ..
deelingen gedaan door Ir. F. W. K. deK I e I' k en Ir. H. W. Jap ing.
Het zijn gegevens, die verkregen werden sedert de publikatie over dit
onderwerp in 1924 door Ir. F1 K ram è r,) met daaraan verbonden beschouwIngen en gevolgtrekkingen. \ Genoemde houtsöort is nieuw voor
Java en het gebruikte zaad is afkomstig uit Zuid-Afrika, uit Australié en
van aanplant op Java. Hoofdprodukt is hierbij de cast, die een hoog looizuurgehalte heeft en gebruikt wordt 'in de leerlooierij: De boom wordt
on.geve~r 18 m hoog en is na ongeveer 7 jaar kaprijp. De schrijvers'
hebben gegevens verzameld omtrent looizuurgehalte en, bastopbrengst.
Het bleek dat in de behandelde proefperken een opbrengst verkregen
kan worden van 1500' tot 2000 kg droge bast per hektare en dat daarvan
het looizuurgehalte 25 tot 30 % bedraagt. Om een bedrijf voor looibast .. ~
winning loonend te doen z!jn, komen de schrijvers tot d~ meening, dat
zulks alleen te verwachten is op goede gronden gelegen boven 1000 m
zeehó6gte, waarbij alleen vlakke en matig hellende terreinen in aanmerking
komen; Met deze uitspraak is het nemen 'van een groote vlucht van deze
-,
.
~
kultuur uitgesloten te achteri. ' .
Door F. A.' Th. H. Ver b'e e k worden enkele mededeelingen gedaan
over den djativlihder (Hyblae puera era m)' in verband met het opstel
van J. L. P. Zondag" in het tijdschrift .. De. Indische Culturen. 1'eys-mannia': van 1929 over ..Waarnemingen _en opmerkingen over den djati ..
vlinder". Schrijver komt tot de slotSom, dat m~n ,zich voorloopig bepalen
moet tot ,het bij elkaar brengel]. van exakte welomschreven waarnerriingen
en eerst in de toekomst daüruit gevolgtrekkingen zal mogen maken.
Op de houfvoorziening van de I nlandsche bevolking op Java en Madoera wordt de aandacht gevestigd door J. G. We s 't r a. Na' op de
grootc behoefte 'aan hout voor Inlandschen woningbouw gewezen te
hebben, bepleit hij dè oprichting vall stapelplaatsen voor .dunningshout
.,
door het boschwezen "in houtárme streken.
De oprichting van"een djati-nlJturirmonument wordt door F. W. Sn e p~
van g ers bepleit en meent schrijver dat daarvoor. een oPPclvlalt:fe van
ongt'veer 1 % der boschoppervlakte bestemd mag worden~

,-
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Aflevering 3, deel 23, 1930.
..Bedenkingen tegen den opzet Ulln het djatibcdrij[", zooals die is kenbaar gema.lkt In Teccona. deel 22, 1929. worden door Prof. Dr. H. À.
J. M. Beekman en Prof. A. te Wechel besproken. Schrijvers
wIjzen er op. dat, te oordeelen naar de beschikbare gegevens, het nieuw
ingevoerde djatibedrijf meer ,'overeenkomt met een djiltl.aankapbedriJf
dan met een djati.boschbedrIJf. Het toekennen aan den gelclsçhieter (het
Gouvernement) van 6 % rente is misleidend zoolang grond~ en bosch.
kapitaal niet ten volle in de boekhouding zijn opgenomen. Zulks moet
te eeniger tijd een ongunstigen invloed hebben op de verzorging van
genoemde kapitalen,
Door Dr. Ir. eh. Cos ter worden de verkregen uitkomsten van het
onderzoek omtrent "hct ringen, van den djati (Tectona grandis LJ.)"
ingeleiQ. Onder ringen verstaat men" in Indië algemeen het wegkappen
rondom den voet van den stam van een strook bast en spinthout. waar..
door zoowel ~e dalende voedingsstoffenstroom als de opstijgende trans..
piratiestroom verbroken worden. Na bespreking van de voor.. en na ..
deelen van het ringen. zoowel van houttechnische als van boschbouw..
kuod,ige en "ekánomische zijde, komt schrijver tot het voorstel, om het
djatihout nat te kappen, de ruwe stamstukken naar 9c centrale stapelplaats te vervoeren en d?ar op standaardmaten te verzagen. M
Omtrent "de broedtijden der vogels in West.. en Oost..Java" geeft
H. J. V. S 0 d y de door hem verzamelde gegevens. Deze loopen over
2704 JavaMdata en 123 vogelsoorten. Schrijver meent de Java'sche vogels
naar hun broedtijden te kunnen onderscheiden in seizoenbroeders en door...
Ioopende broeders. Voor alle vogels -tesamen is de hoofdbroedtijd de
maa~d Mei en de $Iapste maanden zijn Oktober en November. F.W.S.
Bulletin de la Société Centrale Forestière de Belgique.
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Ros s C' els schrijft over de boschbouw~xcursie 1929 naar het Groot..
hertogdom Luxemburg. Luxemburg heeft 32 <J'~ bosch (België 18 %).
32.a per inwoner (België 10 a). Van de bosschen 'bestaat 101}~ uit
naaldhout, 90 % uit loofhout (België 30 % uit na,aldhout en 70!fo loot..
hout). De bedrijfsvorm voor het naaldhout is kaalslag mrt kunstmatige
verjonoing. voor het loofhout een soort plenterbedrijf.
'
M. G. schrijft over het gebrUik van X-stralen voor het onderzoek
van hoornen en palen, teneinde na te gaan of ze inwendig nog gezond
en goèd zijn. Het gezonde hout laat de stralen vrljwd ongehinderd door.
waardoor holle en rottende gedeelten, vreemde lichamen, insectengangen
en noesten op de plaat dUidelijk zichtbaar worden.
Rotte plaatsen. ook die nog slechts gedeeltelijk in venveering zijn.
komen op de foto uit als meer of minder donkere ,vlekken. De grootste
dIkte van aldus te onderzoeken boomen is tot nu toe circa 50 cm diameter, doch hangt, zooals duidelijk is ook eepigszins af van de zwaarte
en hardheid van de houtsoort. Ook voor telefoon.. en, telegraafpalen is
de methoude zeer bruikba<.1r. Amerika is met dit onderzoek begonnen.
doch het is Ie verwachten, dat het weldra algemeen en op groote schaal
zal kunnen worden toegepast. Vooral voor het onderzoek van waarde...
volle park. en laanboomen kan dit van groote beteekenis worden.
De Chronique forestière bevat verschillende waardevolle aanwijzingen
voor het oogsten en bewaren van eikels en· betreffende de beste wijze
van planten van boomen. Verder een uitspraak van de ..Tribunal de Ja
Seine", die den eigenaar van een boom, die inwendig vergaan was, en
die gevallen was op een trein en schade had veroorzaakt aan het ma~
teriaal en aan een der reizigers. en welke eigenaar deshalve om schade...
vergoeding door de Spoorwegmaatschappij was aangesproken, vrijsprak
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