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Een boom heeft dus die drie verschillende jeugdstadia,
die zijn vrij onafhankelijk van elkaar en kunnen een heel
verschillende tijdschaal hebben. Dat blijkt al bij de twee
genoemde sparren, waar de stekbaarheid maar 5 à 10 jaar
duurt, terwijl de bloei pas na misschien 20 jaar optreedt.
Extremer is dat nog bij de zilverspar (Abies): daar is de
jonge zaailing al niet meer stekbaar, alleen als je het ontwikkelende embryo in stukjes snijdt kun je uit één zaadje
een aantal bewortelde planten opkweken. En bloeien doet
de zilverspar, zoals we weten, pas na tientallen jaren.

Geen tijd voor seks
Het is verder van belang te vermelden dat de jeugdstadia
in zekere zin flexibel zijn, dat er binnen één soort verschillende vormen en tijdschalen kunnen bestaan. Bij veldiepzaailingen komen kurklijsten bij de ene plant wel en bij de
ander niet voor, ook binnen één zaaisel. Bij onze berken
(Betula pendula) heeft de Duitse boomgeneticus Klaus Stern
een populatie geselecteerd waarvan de zaailingen al in het
tweede jaar bloeiden; hij wilde die gebruiken voor genetische studies. Het verschil tussen vroege bloeiers en late
bloeiers komt ook in de natuur geregeld voor, en kan een
aanpassing in de overlevingsstrategie van een populatie
zijn. Zo heeft onderzoeker Hans Verwey van de Dorschkamp aangetoond dat de zwarte elzen (Alnus glutinosa) van
de natte elzenbosjes op het westelijke laagveen de aanleg
hebben om al op heel jonge leeftijd volop te bloeien. De
elzen van de vruchtbare beekdalen in het oosten daarentegen, die voorkomen in veelal gemengde bossen, beginnen
pas veel later aan bloei: om te overleven moeten ze zich
daar 20 meter omhoog vechten om boven in de kronenlaag te blijven. Nog even geen tijd voor seks. De ecologen
onderscheiden wel K-typen en R-typen. De K-type-planten
investeren veel in de vegetatieve groei van de plant, en
komen pas later met bloei en zaadzetting; de R-typeplanten maken zo gauw en zoveel mogelijk nakomelingen
en volgende generaties. Ze zijn wat meer onkruidachtig
en hebben misschien een wat kortere levensduur. Die
verschillen kunnen tot op zekere hoogte ook binnen één
soort bestaan, zoals bij die zwarte els en de berken van
Klaus Stern. Diens zaailingen, die al in het tweede jaar
bloeiden, zullen nooit vlot tot grote bomen uitgegroeid
zijn. Dit schept een dilemma voor degene die een zaadtuin
aan wil leggen: moet hij daarin ook klonen toelaten die
heel overvloedig bloeien? Aan de ene kant zal hij daar blij
mee zijn, want een zaadgaard heeft toch de taak om zaad
te leveren liever veel dan weinig. Aan de andere kant moet
hij wat achterdochtig zijn of deze klonen misschien een
meer of minder uitgesproken R-type vertegenwoordigen,
dus nakomelingen leveren die niet optimaal zijn voor de
aanleg van bos.

Waarom ontstaan
er kale takscheuten
in de buitenkroon
van een boom waarvan
de conditie vermindert?
Over wat er precies gebeurt wanneer een
boom ouder wordt en de kroon geleidelijk insterft
of ’teruggroeit’ is nog niet alles bekend. Er zijn in
ieder geval meerdere met elkaar samenhangende
mechanismen voor verantwoordelijk, zoals:
•

de wateropname en verdamping die moeilijker
worden wanneer de afstand tussen de wortels en
het punt waar het water verdampt groter wordt;

•

verandering van de hormonenbalans, waardoor
het uitlopen van de zijknoppen of slapende
knopen steeds minder onderdrukt wordt door de
hoofdknop. Dit is overigens een normaal proces
dat maakt dat de kroonvorm van veel oudere
bomen platter en ronder is dan die van jonge
bomen;

•

herverdeling van diverse voedingselementen en
energierijke verbindingen binnen de boom.
In het algemeen mag je stellen dat een boom
continu bezig is met het vinden van een optimale
balans tussen de aanmaak van koolhydraten door
fotosynthese en het verbruik ervan voor de eigen
energievoorziening. Delen die de boom meer
energie kosten in onderhoud dan dat ze opleveren
worden daarbij het eerst buiten werking gezet
en worden voorlopig in ‘slaapstand’ gehouden of
actief afgestoten (zoals bij de zogenaamde takreiniging het geval is), of sterven gewoon af.
Ongunstige groeiplaatsveranderingen (voorziening
van water en voedingselementen) en bepaalde
aantastingen zoals wortelziektes en bastkankers
kunnen het verouderingsproces versnellen.
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