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Larix decidua MILL. v ar. viminalis
op de buitenplaats ,,de Dorskamp" v an den heer PABST te Wageningen .
October 1925.

LARIXDECIDUA MILL. VAR. VIMINALIS NOV. VAR.
DOOR
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VALCKENIER SURINGAR

Latijnsche diagnose (volgens art. 36 der internationale nomenclatuurregels): rami ultimi (saepe jam secundi) ordinis omnes
perpendiculariter pendentes, ebrachiati.

Van deze Lorkensoort staat op de buitenplaats ,,De
Dorskamp" van den heer PABST te Wageningen een exemplaar, waarvan de takken der jongste (meest '2e of 3e)
orde loodrecht naar beneden hangen; zij bestaan uit 3 tot
5 jaargangen, zoodat derhalve de viminalis-vorm v66r
5 jaren is begonnen tc ontstaan; en toevallig was ik in een
viertal jaren niet op de buitenplaats geweest, zoodat
het zien van deze Larix een verrassing was; de boom
levert een prachtig gezicht op.
Een dergelijke ervaring had ik vroeger met Picea
pungens ENGELM., in het Kurhaus te Schlangenbad (bij
Eltville); het exemplaar <lat er v66r het gebouw stond,
had niets bizonders toen ik er de eerste maal kwam;
maar bij een tweede bezoek had het zich tot mijne verrassing tot een virgata-vorm ontwikkeld. En merkwaardig
was dat in de eerstvolgende ,,Mitteilungen" (van 1909)
der duitsche dendrologische vereeniging BEISSNER een
Picea pungens ENGELM. var. argentea virgata als nieuwe
vorm beschreef, gewonnen in eene boomkweekerij.
Virgata- en viminalis-vormen vormen een groep van
afwijkingen van den normalen habitus; bij Picea excelsa LK.
komen beide in reine en in alle mogelijke tusschenvormer
voor. Picea excelsa var. viminalis CASP. komt veel natuurlijk
voor in het gebergte van Zwitserland; en het kan opgevat
worden als een aanpassing aan den sneeuwval. Maar ik
herinner mij niet aldaar een Larix decidua MILL. var.
viminalis gezien te hebben. Er is in de literatuur wel een
virgata-vorm van de europeesche lorkenboom bekend;
zij wordt beschreven en afgebeeld in HEMPEL u. WILHELM:
,,Die Baume und Straucher des Waldes" I, p. 113 (1892);
en van hetzelfde exemplaar vindt men nogmaals beschrijving en afbeelding in de ,,Mitteilungen" der duitsche dendrologische vereeniging van 1905, p. 81 ; de afbeelding
geeft de boom in het landschap bij Rottenmann in Obersteiermark; fraai is ze niet.

