Prijs i 1,50 (franco p, p. ! 1,65.)
7/HXu7^

«i

i'.d: I

, mei >.

separaat

MEDEDEELINGEN
VAN HET

RIJKSBOSCHBOUWPROEFSTATION

DEEL III
AFLEVERING 1 (1927)

MEDEDEELINGEN
VAN HET

RIJKSBOSCHBOUWPROEFSTATION

DEEL III
AFLEVERING 1 (1927)

INHOUD.
1. Voorbericht

5

2.

Personeel

5

3.

Commissie van Bijstand

5

4.

Cultuurproeven met Struikheide (Calluna vulgaris Salisb.) te Kootwijk,
door E. HESSELINK, Directeur van het Rijksboschbouwproefstation te Wageningen en H. ULTTIEN, Leeraar aan de Middelbare Koloniale Landbouw
school te Deventer .

9

with a summary in English.
5.

Verdere ontwikkeling van grove-den (Pinus silvestris L.) uit zaad van
verschillende deelen van Europa, door H. VAN VLOTEN. 1. i., Boschbouwkundige aan het Rijksboschbouwproefstation te Wageningen
Deutsche Ubersetzung.

25

1. VOORBERICHT.
Deze aflevering der Mededeelingen bevat o, m. een voorloopig bericht over
cultuur-proeven met struikheide op verschillende grondsoorten, en een opstel naar
aanleiding van de tusschentijdsche (2de) opname van de herkomstproeven met groveden te Kootwijk.
Voorts zijn in deze aflevering opgenomen de veranderingen in het personeel en
de Commissie van Bijstand sedert October 1924,
De Directeur van het Rijksboschbouwproehtation,
E. HESSELINK.

2. PERSONEEL,
Sedert de opgaaf in aflevering l, deel II der Mededeelingen, hadden de volgende
wijzigingen in het personeel plaats.
De bediende 1ste klasse J, HENSELER, werd met ingang van 1 Januari 1926
aangesteld tot Amanuensis.
Den boschbouwkundige H. VAN VLOTEN 1. i., is op zijn verzoek eervol ontslag uit
's Rijks dienst verleend met ingang van 1 Juni 1927.

3. COMMISSIE VAN BIJSTAND.
De periodiek aftredende leden: Prof. Dr, H. A. J, M. BEEKMAN (Voorzitter),
J. A. VAN STEYN en C. J, G. SlSSINGH, werden als lid (resp. Voorzitter) herbenoemd,
en wel:
Prof. Dr. H. A, J. M,
J. A. VAN STEYN
C. J, G. SlSSINGH

BEEKMAN

met ingang van 1 Januari 1925.
1926.
11
1927.
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I.

INLEIDING.

De Struikheide (Calluna vulgaris Salisb.) speelt op groote uitgestrektheden zulk
een voorname rol in het plantendek, dat wij daar spreken van „heidevelden".
Zoowel in de duinen als in het overige deel van ons land, buiten het stroomgebied
der rivieren en het polderland, wordt deze plant veelvuldig aangetroffen.
Hieruit volgt al, dat de struikheide niet gebonden is aan een bepaalde grondsoort.
Heidevelden vindt men zoowel op postglacialen en fluvio-glacialen als op praeglacialen bodem.
De bedoelde heidevelden mogen dan ook uiterlijk eentonig van karakter zijn, de
bodem is allerminst van eenzelfde kwaliteit. Dit verschil is deels oorspronkelijk, deels
nog vergroot door de heidevegetatie zelf, ofschoon er op gewezen dient te worden, dat
bijvoorbeeld in vele gevallen, waarin de heide het bosch heeft opgevolgd, de bodemtoestanden niet in de eerste plaats aan het heidedek behoeven te worden toegeschreven,
doch het gevolg kunnen zijn van bodem-achteruitgang tijdens de boschbedekking.
Niettegenstaande dit algemeen voorkomen van Calluna op diverse grondsoorten
zijn er andere, waar deze plant niet voorkomt of zich slechts langzaam vestigt. Dit is
b.v. het geval in de stuifzanden. Het voorkomen van heide wordt daar als een gunstig
teeken beschouwd en zoo doet zich de vraag voor: is de vestiging van Calluna in
stuifzand te bevorderen?
Ten einde iets van de levensvoorwaarden van de heide te leeren kennen, werd
door den eerst-ondergeteekende in den winter 1921/22 besloten, in navolging van
KOELSCH (13), te Kootwijk een proef te nemen, om de ontwikkeling van struikheide
op verschillende grondsoorten te bestudeeren. Tot het waarnemen en determineeren
der te verwachten plantensoorten, die zoo mogelijk reeds als kiemplant moesten worden
herkend, werd, na overleg met Prof. Dr. A, PULLE te Utrecht, diens assistent, de
tweede ondergeteekende, bereid gevonden.
Hierachter volgt een kort literatuur-overzicht, eene beschrijving van de genomen
proef en het resultaat der waarnemingen over de jaren 1922 t/m 1926^

IL

LITERATUUR-OVERZICHT.
„Ces végétaux de bruyère, c'est de la résignation
faite plante".
Mme SCHOUTEDEN—WÉRY, Dans le Brabant,
relations des excursions dirigées par
J. MASSART (1909) p. 175.

De belangrijkste factor voor de ontwikkeling van een typische heiformatie —
daarover zijn alle auteurs het eens — is een in alle jaargetijden hoog vochtigheidsgehalte
van de lucht. De eerste, die dit uitgesproken heeft, schijnt FOCKE (7) geweest te zijn.
Zijn opvatting vond ingang bij GRISEBACH en DRUDE en werd door GRAEBNER (8) in
zijn „Handbuch der Heidekultur" (p. 202—215) met talrijke meteorologische gegevens
gesteund. Hoe grooter de hoeveelheid neerslag, hoe minder de hei door andere factoren
wordt beperkt, zoodat zich volgens waarnemingen van ASCHERSON en GRAEBNER in
West-Noorwegen zelfs op de daken van de huizen een typische hei-vegetatie kan
ontwikkelen. Een tweede belangrijke factor is het kalkgehalte van den grond. In het
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algemeen namelijk schijnt de hei kalkmijdend te zijn (men denke b.v. aan het ontbreken
van de hei in onze duinen, behalve op sommige plaatsen in de binnenduinen, waar het
kalkgehalte veel geringer is, (zie STARING (20), VAN EEDEN (4), VUYCK (21), JESWIET
(10) en WEEVERS (24)), hoewel er genoeg voorbeelden van het tegendeel te vinden zijn
(zie b.v, KIRCHNER, LOEW en SCHRÖTER (12)). De oorzaak hiervan moet nu volgens een
deel der onderzoekers uitsluitend in de concurrentie der andere planten gezocht worden,
Dit is b.v. de meening van KRAUS (14) en van WEBER (22), die volhoudt, dat Calluna
noch door bemesting, noch door bestrooiing met kalk te verdringen is, zoolang hem
niet het licht door de kultuurplanten wordt benomen, WEBER (23) nam ook proeven
met een andere typische kalkmijdende plant, namelijk veenmos, die hij, in reincultuur,
zelfs in zuivere kalk kweeken kon. GRAEBNER (8) 1. c. p. 185, aanvaardt dit laatste
als een overtuigend bewijs, dat kalk ook voor hei niet schadelijk is, ondanks het feit,
dat RAMANN, wiens proeven hij zelf aanhaalt, voor de meeste kalkverbindingen het
tegengestelde vond van WEBER'S resultaat. Ook de resultaten, die PAUL (15) met
veenmos verkreeg, zijn in lijnrechte tegenspraak met die van WEBER. Rechtstreeksche
cultuurproeven met heiplanten, op kalk namen BÜSGEN en RAYNER. BÜSGEN (2) zag,
bij uitsluiting van concurrentie, een veel zwakkere ontwikkeling van hei op kalk, verge
leken met overeenkomstige planten op zandgrond. RAYNER vond iets dergelijks (16)
en bewees later (18), dat kalkaftreksels, aan den agar-bodem, waarop hij zijn kiemplantjes groeien liet, toegevoegd, een direct giftige werking op de wortels uitoefenden,
waardoor de mycorrhizazwam, die anders als symbiont voor den groei noodig (17) is,
ontaardt in een parasiet en de planten verzwakt. De toxische werking van kalk is
chemisch, maar niet het gevolg van het Ca-ion, daar Ca-sulfaat en Ca-fosfaat goede
voedingszouten zijn.
RAYNER voelt veel voor de theorie, dat onder invloed van de kalk, dus de
meer basische reactie van den grond, bepaalde stoffen in beter oplosbaren toestand
verkeeren, waardoor de plant ten' slotte dus door een te veel aan voedsel zou
verzwakken.

Hiermee zijn we tot het derde vraagstuk gekomen: is slechte grond voor den
groei van Calluna noodig, of speelt deze slechts een rol bij den strijd om het bestaan
met andere, sneller groeiende, dus meer eischende planten ? lien andere verklaring
voor de kalkvrees van sommige, planten, waarbij wordt aangenomen, dat er een bepaald
evenwicht tusschen de tweewaardige Ca-ionen en andere eenwaardige metalen, zooal?
K, Na of Mg voor een normale voedselopname noodig is, behoort in dit verband niet
thuis. Men vindt die uitvoerig besproken in het boven reeds aangehaalde artikel van
WEEVERS en in de dissertatie van BIJHOUWER (1).
RAYNER'S waarneming, dat de schimmel nóódig is voor den groei, is later door
CHRISTOPH (3) bestreden, maar in de meening, dat overmaat van voedsel nadeelig is,
staat hij niet alleen. Zoo zegt b.v. SCHRÖTER (19):
immer aber ist sie ein

„ausgesprochener Magerkeitszeiger, eine Pflanze mineralarmen Bodens, eine „oligo„trophe" Pflanze per excellence, die nicht nur auf besseren Böden der Konkurrenz
„anderer weicht, sondern durch Düngung sogar direkt geschädigt wird, an „Nährstoff„überschusz" stirbt!", en GRAEBNER zegt in zijn „Handbuch" op bl. 219: „Ein unbe„dingtes Erfordernis für das Gedeihen der Heidepflanzen ist das Vorhandensein eines
„nährstoffarmen Substrates; sobald der Heide- oder Heidemoorboden gedüngt wird,
„verschwindet die Heidevegetation ganz. Es ist nicht nur die auf nährstoffreicherem
„Boden den Heidepflanzen in der Gestalt der Pflanzenarten mit stärkerer Stoffproduk-
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iition erwachsende Konkurrenz, die die Veränderung der Flora bedingt, sondern die
„Heidepflanzen sind auch tatsächlich, wie ich mich durch Kultur mehrfach überzeugt
„habe, nicht im Stande, gröszere Nährstoffmengen, die für andere Pflanzen noch gering
„erscheinen, zu verarbeiten. Sie gehen an den charakteristischen Erscheinungen des
„Nährstoffüberschusses zu Grunde".
De planten groeien bij goede voeding welig, maar bloeien soms in het geheel niet
en gaan meestal 's winters dood. Bij nog betere voeding gaan de wortels dood.
GRAEBNER schrijft ook de schadelijke werking van kalk uitsluitend aan een te groot
gehalte aan voedingsstoffen toe. Daar enkele opmerkingen van anderen, o. a. WEBER
(22), HEIKINHEIMO (9), en FARROW, (5 en 6), die hei „welig liet groeien op rijken allu
vialen grond" hiermee in strijd zijn, is het aardig om de resultaten te kennen van een
proef, die door KOELSCH (13) genomen is. Hij liet op vier bedden, bestaande uit rivier
zand, hoogveen, bouwgrond en tuinaarde, heiplaggen groeien en zich uitzaaien, terwijl
op de helft van elk bed alle planten, behalve Calluna, gewied werden en op de andere
helft vrije concurrentie bestond. Op het hoogveen groeide de hei het slechtst, maar won
den strijd om het bestaan, die ze op de drie andere bedden verliezen moest. De groei
op bouwgrond was zeer welig, op tuinaarde echter al te goed, zoodat de planten geen
bloemen meer maakten, gevoelig werden voor vorst en ten slotte aan indigestie dood
gingen (p. 75).
De beschrijving van deze interessante proef bij KOELSCH is helaas zoo kort en
onnauwkeurig, dat het gewenscht leek, haar eens te herhalen en wat uitvoeriger te
publiceeren.

III.

KEUZE EN AANLEG VAN HET PROEFTERREIN.

Met het oog op de resultaten was het van belang het proefterrein met zorg
te kiezen.
In de eerste plaats was er rekening te houden met den grondwaterstand. Bijna
zonder uitzondering is die in de stuifterreinen zoo laag, dat het grondwater van geen
beteekenis is voor de vegetatie. Juist in die terreinen stelde men prijs op hei-groei.
Het was dus noodig, het proefterrein ZGO te kiezen, dat het grondwater diep genoeg
stond, ook in vochtige tijden.
In de tweede plaats was het gewenscht, dat de ondergrond regelmatig goed
doorlatend was, opdat de proeven niet door overmaat van water zouden lijden.
In de derde plaats was het wenschelijk, dat het terrein vlak was, opdat geen
regenwater zou wegstroomen over de bodemoppervlakte, of omgekeerd van andere
plaatsen zou toestroomen.
Eindelijk scheen het van belang, dat het proefterrein in de luwte lag, doch dat
niettemin de directe omgeving kaal was of uit laag houtgewas bestond, ten einde zooveel
mogelijk de toestanden als in het heuvelterrein te verkrijgen.
Aan deze voorwaarden voldeed een terrein in vak 6 te Kootwijk, waar de
bodem juist te voren diep bewerkt was en uit opgestoven zand bestond.
Op dit terrein werden in het vroege voorjaar 1922, door tusschenkomst van den
heer C. M. VAN 'T HOFF, Houtvester bij het Staatsboschbeheer, 6 proefveldjes
aangelegd.
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Ieder proefveldje is 3 X 6 M. groot. Nadat de bodem over deze oppervlakte
40 cM. diep was weggegraven, werden de gaten gevuld met de volgende grondsoorten:
I. de uitgegraven stuifzandmassa;
II. grof praeglaciaal zand zonder humus van Garderen;
III. de bovenlaag van oud bouwland uit Kootwijk;
IV. goede kweekerijgrond uit Loobosch;
V. de bovenlaag van goeden heigrond zonder vegetatielaag (meest rood zand) ;
VI. hoogveen uit het Kootwijkerveen (onderin de bovenste veenmassa met
heide en mosvegetatie, bovenop turf).
Van deze grondsoorten moeten III, IV, en V als oorspronkelijk geologisch 1)
gelijkwaardig worden beschouwd. III en IV zijn aangelegd op heide met „rood zand",
doch door bemesting en bewerking zijn de chemische toestanden verbeterd, de fysische
bodemtoestanden achteruitgegaan. De kweekerijgrond IV is zoowel in; chemisch als in
fysisch opzicht beter dan die van het bouwland III.
De perceelen liggen met tusschenruimten naast elkaar van noord naar zuid.
In de lengterichting O-W werd in het midden over ieder perceel één rij levende
heiplaggen gelegd. De rij heiplaggen had een dubbel doel. Eenerzijds moest deze zorgen
voor geregelden aanvoer van struikheide-zaden. Anderzijds was het van belang, om
de verdere ontwikkeling der heide op verschillende grondsoorten na te gaan, in
afwachting van de te verwachten zaailingen.
Voorts is de directe omgeving van de perceelen met Hypnum-mos bedekt om
overstuiving te beletten,
Van noord naar zuid zijn de perceelen gehalveerd door een ijzerdraad, met de
bedoeling, het oostelijk deel te wieden, d.w.z. alle vegetatie regelmatig weg te nemen,
behalve mossen en heiplanten. Daarentegen zou op de westelijke helft de vrije concur
rentie heerschen.
Het proefterrein is afgerasterd, om beschadiging door hazen of konijnen te
voorkomen.
Ten einde den eventueelen invloed van het wegvoeren van het wiedsel te kunnen
vaststellen, werd van 1923 af van ieder perceel het wiedsel van het N.O. deel op den
grond achtergelaten.
In 1922 hadden de meeste heiplaggen door droogte zooveel geleden, dat in het
begin van October 1922 een 2de rij plaggen naast de eerste werd gelegd op ieder
perceel.
AANTAL WAARNEMINGEN.
Afgezien van vluchtige bezoeken hadden nauwkeurige waarnemingen over de
aanwezige plantensoorten, hunne ontwikkeling en hun aantal plaats, en wel in;
1922 .......... 4 maal

')

1923

4

„

1924

3

„

1925

2

„

1926

3

„

Fluvioglaciaal diluvium.
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IV.
1.

RESULTAAT DER WAARNEMINGEN,

VEGETATIE IN DE OMGEVING VAN HET PROEFTERREIN.

In de naaste omgeving der proefveldjes groeien voornamelijk dennen en berken
met bei, Molinia, Aira flexuosa L., Agrostis vulgaris With, Triodea, Jasione, Carex
pilulifera L., enz. De meeste planten uit de omgeving werden wel eens of soms voort
durend op de veldjes aangetroffen. De volgende zeven soorten groeiden in de allernaaste
omgeving, zonder ooit als opslag te zijn waargenomen, althans herkend: Erica, Juncus
squarrosus L., Genista pilosa L., Campanula rotundifolia L., Festuca ovina L., Hypochoeris radicata L. en Carex ericetorum Poll,
2.

KORTE PERCEELSGEWIJZE BESCHRIJVING DER WAARNEMINGEN.

Op grond van nauwkeurige tellingen, beschrijvingen en schetsen is het overzicht
samengesteld.
PERCEEL I. STUIFZAND.

De grond blijft hier in den zomer steeds stuif droog, alleen bij lang aanhoudende
regens komt er eenige verandering, zoo 'b.v. in den eersten winter en het voorjaar
groenige plekken, vooral langs alle randen, door den groei van een wier (Stichococcus
flaccidus Kütz.), dat op allerlei heigrond voorkomt, ook op II, b.v. en bij V, rood zand,
den grond zelfs geregeld in het natte jaargetijde met een veilige korst bedekt. Aan
het einde van den derden zomer, als het drie weken geregend heeft, komt er voor het
eerst, evenals bij II, V en VI, een sterke ontwikkeling van kiemplantjes van Aira
flexuosa L,, die het verder weten te redden, zoodat er in Augustus 1925 al één bloeit
en in den vijfden zomer ongeveer het vierde deel van den grond met, grootendeels
bloeiende, Aira's bedekt, In denzelfden regentijd ontwikkelt zich voor het eerst een
plek met Polytrichum piliferum Schreb., eenige exemplaren van de heispurrie (Spergula
Morisonii Boreau) en een heiplant op het ,,gewiede" deel aan den N.kant dicht aan
den rand, In den laatsten zomer heeft Polytrichum zich niet merkbaar uitgebreid, de
Spergula's zijn nog kleiner dan het vorig jaar, maar bloeien nog, de heiplant bloeit
nog niet en heeft geen ander gezelschap gekregen in het barre zand dan een aantal
kleine graafwespjes. De oude heiplaggen staan hier het slechtst van alle zes veldjes,
maar hebben althans dit voor, dat ze het volhouden kunnen tegen Aira, in tegenstelling
met IV, waar de laatste het, met behulp van Agrostis, wint. Ook heeft de hei zich in
de plaggen uitgezaaid, hetgeen er, evenals het voorkomen van de plant aan den rand
van het veldje, dus de vochtigste plaats, wel op wijst, dat misschien een kleine ver
betering in het vochtgehalte van den bodem tot een goede hei-ontwikkeling zou kunnen
leiden. Misschien zullen dan ook mettertijd op het ongewiede deel wel kiemplantjes
opkomen tusschen de jonge Aira-zoden,
II.

GROF BERGZAND VAN GARDEREN ZONDER HUMUS.

In den eersten zomer is de grond van het ongewiede deel ongeveer voor het vierde
deel bedekt met Spergula arvensis L., die in het tweede jaar al vermindert, om in 1924
langzaam te verdwijnen. Nog minder levenskansen hadden een tiental haverplanten,
één roggeplant, één Galeopsis spec,, één Illecebrum en één Lolium perenne L., die het
alle nauwelijks of in het geheel niet tot bloei hebben kunnen brengen. Verder kwamen
er in 1922 een Agrostis op, die snel groeide en zich uitzaaide, en zes rozetten van
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Carex pilulifera L.. Agrostis en Carex bleven domineer en, sinds 1923 met Rumex
acetosella L., het laatste jaar met Aira samen. Van de lagere planten is Stichococcus
niet belangrijk, Ceratodon purpureus Brid. verscheen na den tweeden winter en kreeg
gezelschap van Polytrichum piliferum Schreb, De laatste overheerschte al spoedig en
bedekt nu meer dan een vierde van den grond. Daarnaast komen nog voor, maar gering
in aantal: Polytrichum commune L., Dicranum scoparium Hedw., Hypnum cupressiforme
L. en Cladonia spec. In het tweede jaar werden behalve de al genoemde planten nog
gevonden: één Potentilla Tormentilla L., die het tot nu toe volhoudt, een enkele
Arnoseris, die weer verdrongen is en een berk, die snel opschiet. In den vierden zomer
hebben zich een enkele Triodea, Anthoxanthum odoratum L. en Jasione gevestigd en
in 1926 een kiemplant van den den.
Ondanks deze groote verscheidenheid van soorten is toch nog altijd slechts de
helft van het veldje begroeid. Het andere deel vriest op en vertoont aan de oppervlakte
korsten, door vrij groote spleten gescheiden. Bij het opvriezen komt het grint aan
de oppervlakte bloot te liggen. De heiplaggen zelf zijn in goeden staat, hoewel iets
minder dan bij VI, en komen het meest met die van V (rood zand) overeen, terwijl
bovendien de Aira niet zoo sterk overheerscht, Op dit veldje werden ook de eerste
kiemplanten van Calluna, in den tweeden zomer, waargenomen, zeven stuks, alle op
het ongewiede deel, en wel zes van die zeven onder de afgestorven spurrieplanten, waar
het zand al iets vermengd is met plantenresten. Op dezelfde plaatsen groeit ook veel
mosprotonema met de eerste knoppen, wat later Ceratodon blijkt te zijn. Ook het
volgend jaar ontstaan alle kiemplanten in het bemoste gedeelte (Polytrichum en Cera-,
todon) en in de schaduw van Carex- en Agrostiszoden. Eerst in den zomer van het
derde jaar vertoonen zich ook Calluna-kiemplanten op de gewiede helft, waar zich dan
veel Polytrichum heeft ontwikkeld, en wel op de N. helft, waar het wiedsel als bodembedekking blijft liggen, 13, en op de Z. helft, waar het wiedsel wordt opgeruimd, 4.
Dit alles wijst er wel op, dat de hei zich het best vestigt op die plaatsen, die door een
geringe bedekking, hetzij met plantenresten, hetzij door mosvegetatie, eenigszins tegen
uitdroging beschermd zijn. In plaats van concurrentie zou men hier eerder gunstigen
invloed van andere planten kunnen aannemen. De gang van de vestiging der heiplanten
op veld II ziet er als volgt uit:
9 Juli 1923
3 Oct. 1923
NN

Juli 1924
N

Sept. 1924
N

April 1925
N

5

6

7

25

13

41

18

2

5

5

'17

4

23

7

Z

Z

Z

Z

Z

Aug. 1925
N
110

82

17 bl.) (3 bl.)

51
55
(5 bl.) fl bl.)
Z

Nu, in den vijfden zomer, ziet het er naar uit, of de hei op het gewiede deel
het winnen zal van die der W. helft, waar Aira, Carex en Agrostis veel ruimte en
licht in beslag nemen,
III.

BOVENLAAG VAN OUD BOUWLAND UIT KOOTWIJK.

Den eersten zomer bestaat bijna de geheele vegetatie uit: 1. Spergula arvensis,
2. Arnoseris, 3. Rumex, 4. Raphanus, en dan volgen: Galeopsis speciosa Mill., Poly
gonum lapathifolium L., Chenopodium album L. en Ornithopus perpusillus L. De grassen
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zijn nog klein, alleen Panicum Crus Galli L. komt, hoewel armelijk, tot bloei. In den
winter is de grond bijna geheel met Ceratodon purpureus Brid. bedekt. In het tweede
jaar krijgt het gras, voornamelijk Agrostis, met een enkele Holcus en Weingaertneria de
overhand op de bouwlandonkruiden: Spergula en Raphanus en Polygonum komen niet
meer op, Arnoseris en Galeopsis houden het aan de randen nog twee jaar uit. Ornithopus
en Rumex, die ook in de natuur niet aan bouwland gebonden zijn, zijn tot op heden
in enkele exemplaren vertegenwoordigd. Rumex overheerschte begin 1923, maar was
nog in het eind van hetzelfde jaar gedwongen, door het maken van lange okselspruiten,
half-klimmend, het licht te zoeken. Ook Jasione, die in den tweeden zomer op den
voorgrond kwam, wordt steeds meer naar de uiterste randen verdrongen. Met de
akkeronkruiden verdwijnt ook in den tweeden winter Ceratodon bijna en het volgend
jaar geheel. In zijn plaats komen aan de randen Hypnum cupressiforme L. en
H. Schreberi Wild. en ten slotte Dicranum scoparium Hedw. In het derde jaar
domineert Agrostis met een weinig Holcus, tot er ten slotte vrijwel niets meer groeit
dan deze twee grassen. Ook Weingaertneria is geheel verdrongen. De heiplanten van de
plaggen groeien tamelijk goed, althans beter dan bij IV, maar werden eerst sterk
door Aira overwoekerd. Het laatste jaar wordt de Aira in het ongewiede deel naar
de uiterste punt verdrongen door Holcus, terwijl op het gewiede deel Aira het iets
beter volhoudt, maar de plaggen over een lengte van 0,5 M. door Agrostis zijn
vervangen, Op het gewiede deel heeft de hei van de plaggen lange slappe takken
gemaakt, die omvallen en tusschen het dichte grasdek komen te liggen. Natuurlijk is er
in de W. helft, waar zelfs Ceratodon verstikt is, nooit een enkele heiplant opgekomen.
Aan de O, kant was de opkomst van de hei als volgt:
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Deze grond is dus voor heigroei geschikt, mits de concurrentie van andere
planten is uitgesloten.
IV.

GOEDE KWEEKERIJGROND.

Ook hier voeren, evenals bij III, in den eersten zomer de eenjarige bouwland
onkruiden den boventoon; alleen zijn het hier soorten, die wat hooger eischen aan den
grond plegen te stellen dan Spergula en Arnoseris, ruderaalplanten dus. In de eerste
plaats zijn het Chenopodium album L. en Capsella, dan Triticum en Polygonum
lapathifolium L. Minder in aantal zijn Spergula arvensis L,, Viola tricolor L., Arnoseris,
Rumex, Ornithopus, Polygonum Convolvulus L., Agrostis, Panicum Crus Galli L. en
Setaria viridis P.B., terwijl Urtica urens L,, Solanum nigrum L., Galeopsis speciosa
Mill., Stellaria media Dill,, Trifolium pratense L. en repens L, en Geranium pusillum L,
slechts in één of twee exemplaren aanwezig zijn. Ook hier aanvankelijk als ondergroei
veel Ceratodon, die ook hier ten slotte verstikt wordt en aan de randen door Hypnum
en Dicranum vervangen. In den tweeden zomer domineeren Triticum en Poa annua L.1,
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(die het volgend jaar al weer verdrongen is), dan volgen Viola, Rumex en Chenopodium
en in weinige exemplaren: Ornithopus, Capsella, Arnoseris, Geranium, Spergula, Trifo
lium en Agrostis en één plant van Plantago lanceolata L. en Raphanus. In 1924 is
bijna alles Triticum, veel minder Rumex en nog minder Trifolium, Ornithopus, Agrostis,
Jasione en Viola. Het volgend jaar beslaat Agrostis ongeveer een vierde van de ruimte
en in dit jaar bedekt Triticum 3/5, Agrostis 2/5 van het veld. Van de andere planten
hebben vrijwel alleen Jasione en Viola stand gehouden.
De heiplaggen zijn door het hooge gras vrijwel niet te zien, waartoe ook Aira
meewerkt, die in de plaggen op dit veld het allerbeste groeit. Op het gewiede deel
staat de hei iets beter en bloeit aan de Oost-punt. In 1925 komen de eerste vijf
heiplanten op, in 1926 kwamen er zes nieuwe bij; aan den N.-O.kant zijn er nu vier,
waarvan drie in bloei, aan den Z.-O.kant zeven, dicht bij de bloeiende plag. Zonder
twijfel ligt de oorzaak voor de geringe opkomst voor een groot deel bij den slechten
toestand der oude planten, maar de schuld zal toch wel voor een deel ook aan bodemtoestanden zijn te wijten.
V.

GOEDE HEIGROND ZONDER VEGETATIELAAG (meest z.g.n. „rood zand").

In den eersten zomer ontwikkelt zich hierop niets, van den tweeden winter af is
bij vochtig weer de oppervlakte met één samenhangend vel van Stichococcus bedekt.
In den tweeden zomer vestigen zich een paar kleine Rumex-planten, die stand houden
zonder zich uit te breiden. Polytrichum komt in den derden zomer voor het eerst en
breidt zich geleidelijk uit, om nu meer dan een vierde van de oppervlakte te bedekken.
Dan komen er twee exemplaren van Carex pilulifera L. op en ten slotte in den vierden
zomer een groot aantal Aira's, tegelijk met de eerste 15 heiplanten.
In 1926 is ongeveer de halve oppervlakte met Aira bedekt, de hei heeft zich
in het grootste aantal op de ongewiede helft ontwikkeld en vertoont een duidelijke
voorkeur voor dezelfde plekken, als met Aira zijn begroeid. Beide ontwikkelen zich op
de vochtigste plekken,
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De oude plaggen zijn hier in uitstekenden toestand en staan alleen bij die van
VI eenigszins ten achter. Aira groeit daarentegen hier het best.
VI.

HOOGVEEN UIT HET KOOTWIJKERVEEN.

(Boven: turf; onder: bovenste lagen van het veen.)

Al in den eersten zomer komt hier Molinia op, die zich snel ontwikkelt en ten
slotte acht groote en eenige kleine bulten vormt, in de schaduw waarvan twee berken
opkomen, In den derden zomer verschijnt Aira, die zich weinig uitbreidt, en de eerste
Spergula Morisonii Boreau, die zich geleidelijk vrij sterk heeft uitgebreid, Triodea, die
in de plaggen voorkomt, heeft zich blijkbaar niet uitgezaaid. De mosvegetatie is en
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blijft uiterst gering en beperkt zich tot enkele verspreide Hypnum cupressiforme L.,
Dicranum scoparium Hedw. en Polytrichum spec. De heiplaggen winnen het hier van
alle andere, terwijl de Aira minder is dan bij V. Reeds in den tweeden zomer komt
er dan ook al een heiplant op, en wel op het' „gewiede" deel. Het is eigenaardig, dat
er hier op de O. helft steeds meer hei kiemt dan in het westen. Aan het wieden kan
het moeilijk worden toegeschreven, daar er in de eerste jaren heel weinig te wieden
viel. Ook het overheerschen van de Z.-W,winden kan geen verklaring geven, zoodat er
niets anders dan het toeval ') overblijft. Aan het eind van den derden zomer is de
verhouding West — Oost: 1 — 20,
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terwijl nu (Oct. 1926) van het gewiede deel de helft of meer met hei is begroeid.

V. SAMENVATTING EN CONCLUSIES.
Als we het geheel overzien, dan wil het ons voorkomen, dat in de eerste plaats
onderscheid moet worden gemaakt tusschen de mogelijkheid van a. het zaad om te
kiemen en van de planten om wortel te schieten; b. de planten om te concurreeren
met de overige vegetatie.
Bij de beschrijving van de waarnemingen op de perceelen I en II is gewezen op
het belang van vocht voor eerste vestiging. Deze waarnemingen zijn geheel in overeen
stemming met die in de vrije natuur, waar eerst hei-groei in de stuifzanden optreedt,
als vegetatieresten van mossen of grassen gevonden worden, Het is heel goed mogelijk,
dat het verschil in optreden van heiplanten op het gewiede deel der perceelen III en IV
ook samenhangt met vochtigheidstoestanden in den bodem. Uit de waarneming van
3 October 1923 blijkt een duidelijk verschil in vegetatie. III bestond vrijwel geheel uit
spurrie, IV grootendeels uit kweekgras. De gunstige invloed van spurrie-resten voor
heideontwikkeling is reeds gebleken op perceel II. Voorts is de uitdrogende invloed van
Triticum op den bodem voldoende bekend.
Inmiddels mogen we niet vergeten, dat de bezaaiingskans voor Calluna op
perceel IV veel geringer was dan op perceel III, omdat van de oude dubbele heistrook
op perceel IV, bijna niets over is.
Het verschil in de vestiging van Calluna bij de noord- en zuidhelften van het
gewiede deel van de perceelen III en IV moet o. i. het gevolg zijn van het wieden en
achterlaten van het wiedsel op het noordelijk deel (zie foto's). De hoeveelheid wiedse!
was n,l, een paar maal vrij belangrijk, zoodat kiemplanten kunnen zijn verstikt. Deze
verklaring wordt gesteund door de waarneming, dat op de andere perceelen, waar
weinig te wieden viel, de N.helft van het gewiede deel steeds meer heiplanten droeg
dan de Z.helft.
') Hieronder is dan ook te rekenen de mogelijkheid, dat de veenmassa op de 4 detailveldjes
niet homogeen is. Vooral bij hoogveen is het mengen van de grondmassa moeilijk.
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Wat dit laatste verschijnsel betreft, durven wij geen stellige verklaring te geven.
Wij hebben het willen toeschrijven aan het toeval, doch vermoedelijk zijn er nog kleine
verschillen in groeiplaatsomstandigheden, die wij niet hebben kunnen vaststellen.
Geringe groeiplaatsverschillen hebben groote beteekenis voor de vestiging van de heide.
Dit blijkt o. a. bij perceel VI. Hier ontwikkelden zich op het ongewiede deel enkele
krachtige pollen van Molinia coerulea. De vestiging van Calluna was zeer traag. Eerst
op 4 Juli 1924 werd hier 1 heiplant aangetroffen en nog wel aan den rand van het
proefveldje, Vermoedelijk nemen de Molima-planten zeer veel vocht uit den bodem.
Op geen andere wijze was deze achterstand te verklaren, want op het z.g.n, gewiede
deel, waar vrijwel niets te wieden viel, kwam veel hei op. Thans (1926) staan talrijke
jonge heiplantjes tusschen de Molinia-pollen, blijkbaar als gevolg van de vochtige weers
gesteldheid van het laatste jaar.
Uit de waarnemingen blijkt opnieuw, dat de vestiging van Calluna het moeilijkste
is bij stuifzand.
Naast de vestiging van de heide is uit de proef reeds een en ander gebleken
over de meer of mindere geschiktheid van de diverse gronden om een gesloten heivegetatie tot ontwikkeling te brengen.
Dit vindt men bij elk perceel afzonderlijk opgegeven, maar spreekt eigenlijk het
duidelijkst uit de bijgaande foto's van de perceelen I t/m VI, die in Augustus van dit
jaar (1926) gemaakt zijn. De Aira-pollen in de heiplaggen zijn daarbij gesnoeid, maar
zijn als zoodanig nog wel te herkennen.
Overigens zullen de volgende jaren moeten leeren, op welke stukken de heifor
matie het best stand houdt.
Opmerking verdient hierbij nog de ongelijke groei van de heiplaggen op het
gewiede, resp. ongewiede deel der perceelen V en VI, Op de gewiede helften is de
uitbreiding der plaggen veel minder dan waar de naburige bodem bedekt is.
Uit de perceelsgewijze beschrijving blijkt, dat de vegetatie zich de eerste drie
jaren zeer sterk gewijzigd heeft, vooral op de perceelen III en IV. Eerst in 1925 begint
er eenige stabiliteit te komen, doch het zal nog wel een paar jaar duren, voordat zich
een natuurlijk evenwicht ontwikkeld heeft.
Bij de vraag, op welke gronden de Struikheide het beste stand houdt, moet niet
alleen rekening worden gehouden met de oorspronkelijke eigenschappen van den bodem,
doch tevens gelet worden op de wijzigingen van de bodemtoestanden door de heidevegetatie.
De invloed van de heidebedekking op den bodem is o. m, afhankelijk van de
bodemkwaliteit. De oud-diluviale gronden zijn in het algemeen beter van kwaliteit
dan de jong-diluviale, De oud-diluviale zanden bevatten steeds meer of minder leem,
die in fijn verdeelden toestand de korrels omgeeft. In de jong-diluviale gronden
ontbreekt deze leem en daardoor is' de chemische en fysische bodemtoestand daar
in het algemeen veel ongunstiger. Op de betere gronden is nu in den regel geen schade
lijken invloed van eenige beteekenis door de hei-vegetatie op den bodem te constateeren. Daarentegen is de bodem op de armere gronden in vele gevallen meer of minder
achteruitgegaan door uitloging en vorming van bank (humuszandsteen).
In dit verband moge gewezen worden op het groote verschil in grooi van de heide
op verschillende gronden. Terwijl op de betere zandgronden de struikheide een hoogte
bereiken kan van 1,20 M., bedraagt de lengteontwikkeling op de armere gronden in
den regel niet meer dan 50 cM, Het kost op de betere zandgronden volstrekt geen
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moeite heistengels van 25—30 jaar oud te verzamelen. Volgens GRAEBNER (p. 218)
is 12 jaar de hoogste ouderdom, die hij vinden kon, KESO (11) telde 21—35 (-41)
jaarringen.

De levensvoorwaarden voor de heiplant worden o. a. bepaald door voedselrijkdom
en vochtcapaciteit, die beide gunstiger zijn op betere gronden. Daarnaast moge echter
herinnerd worden aan het verschil in diepte der beworteling van de struikheide. Op de
armere gronden is de wortelontwikkeling zeer oppervlakkig, hetgeen stellig mede
oorzaak is van de stijfheid van de bovenlaag. In de betere gronden is de wortelontwikkeling veel dieper.
Deze verschillen in ontwikkeling hebben tot gevolg zeer ongelijke uitdroging *)
van den bovengrond en daaraan gepaard gaan nu overeenkomstige verschillen in
vertering van het strooisel. Op de betere gronden, waar de bodem dicht bedekt is en
de planten regelmatig over meer vocht beschikken en dit over grooter diepte weg
zuigen, is veelal een goede omzetting van het strooisel te constateeren, in tegenstelling
met de armere gronden, waar de humus-ophcopmg plaats vindt en deze aanleiding
geeft tot uitloging in vochtige tijden, met als gevolg loodzand- en bankvorming. Hoe
belangrijk de regelmatige bedekking van den bodem daarbij is, blijkt op plaatsen, waar
de heide is afgebrand of afgeplagd, waarna ook op betere gronden de bodemtoestand
snel achteruitgaat. De oppervlakte wordt zeer stijf en de vegetatie is, wat wortelontwikkeling betreft, geheel aangewezen op een dun laagje grond aan de bodemoppervlakte.
Omgekeerd kan de heide ook op armere gronden, waar nog geen verdichting
heeft plaats gehad, b.v, op stuifheuvels, zeer diepe wortels maken. Een onzer vond daar
wortels van meer dan 1 M. diepte. Uit een en ander blijkt, dat de hei-vegetatie zoowel
voor- als nadeelen kan hebben voor den bodem.
Het voorloopig resultaat van onze proeven is het volgende:
1, De heide vestigt zich in onze proefgronden het best op II (prae-glaciaal zand)
en VI (hoogveen), dan volgden III (grond van oud bouwland) en V („Rood
zand"), en ten slotte I (stuifzand) en IV (kweekerijgrond).
2, De heide heeft zich tot nu toe het best ontwikkeld op VI (hoogveen) en II
(prae-glaciaal zand), minder op V („Rood zand") en I (stuifzand) en wordt
verdrongen op IV (kweekerijgrond) en III (grond van oud bouwland).
De vroeger gangbare meening, dat de heide gebonden is aan arme grondsoorten,
verliest door deze proeven en de waarnemingen in de natuur haar grond.
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VI.

SUMMARY.

In order to get a better insight of the factors controling the growth of heather
in the spring of 1922 the following experiment has been taken.
Amidst the fir-woods in the neighbourhood of the windblown sands of Kootwijk
six rectangular fields of 3 X 6 m each have been digged out till a depth of 40 cm and
filled with the following soils respectively:
I.

The same quantity of windblown sand (fluvioglacial), which had been digged
out there.
II. Coarse gravelly sand from Garderen without humus (preglacial).
III. Upper layer of old arable soil from Kootwijk (fluvioglacial).
IV. Nursery soil from Loobosch (fluvioglacial).
V, Red coloured sand (fluvioglacial) not selected by windtransport.
VI. Mosspeat from Kootwijk,
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The numbers III, IV and V are originally equivalent, but number III and IV
have been improved by manouring and cultivating. In the middle of each field from
east to west a row of heather-sods has been planted and an iron-wire divides them
into two squares each, an eastern one, which was weeded after each survey but for the
heather-seedlings and the mosses, and a western one, where free competition between
Calluna and the other plants took place.
During five consecutive years surveys of the fields were made several times
a year, a short account of which follows here.
The vegetation of the environment consists chiefly of firs and birches with heather,
Molinia, Aira, Agrostis, etc. Although growing in the very neighbourhood, the following
species never have been found on any field: Erica, Juncus squarrosus L„ Genista
pilosa L., Campanula rotundifolia L., Festuca ovina L., Hypochoeris radicata L, and
Carex ericetorum Poll.
I.

WINDBLOWN SAND (FLUVIOGLACIAL).

After the long winter-periods of wet weather the soil is covered with a thin film
of Stichococcus, an alga which is frequently found on bare soil. In the third autumn
of our experiment after three weeks of rain Aira flexuosa L. is seen on the soil, which
is as dry as dust at other times. Then Polytrichum piliferum Schreb, too appears for the
first time together with some plants of Spergula Morisonii Boreau and also a single
seedling of Calluna, Polytrichum does not spread. Each year Spergula reappears though
more and more poorly, whereas Aira has succeeded in occupying about one fourth of
the area. At this time Aira flowers, Calluna does not yet do so. Here the old heathersods are growing worst of all, but on the other hand are strong enough to hold their
place against Aira, which wins the battle with the help of Agrostis on number IV.
Calluna has sown itself between the old sods too. Therefore it is quite possible that
here the percentage of moisture being slightly increased Calluna may develop well.
II,

COARSE GRAVELLY SAND FROM GARDEREN WITHOUT HUMUS (PREGLAÇIAL).

During our first summer about one fourth of the soil is covered with Spergula
arvensis L,, which diminishes during the next year and dies in 1924. Some other species,
viz. Secale, Galeopsis, Illecebrum, Lolium and also some Agrostis did not fare better,
none of which could increase. During 1922 six specimens of Carex pilulifera L. and one
Agrostis appeared and rapidly increased. Ever since Agrostis and Carex have been
dominating and during this last year Aira too. Rumex was rather numerous during
1923 and 1924, Ceratodon purpureus Brid. made its appearance after our second
winter. Polytrichum piliferum Schreb. after the third. The last-mentioned moss has
been getting on ever since. Now it is intermixed with some Polytrichum commune L.,
Dicranum scoparium Hedw,, Hypnum cupressiforme L, and Cladonia occupying more
than one fourth of the area. A Potentilla Tomentilla L., a birch and also some Arnoseris
plants appeared during the second summer, during the third one some specimens of
Triodea, Anthoxanthum and Jasione, and in 1926 a single seedling of Pinus were found,
Arnoseris has been pushed away in the course of the following years. In spite of this
great variety of species only one half of the area has been covered.
The heather-sods grow almost as well as on field number V, but are not so much
disturbed by Aira. In the second summer the first seven Calluna-seedlings were found
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on that part which had been weeded. For the number of seedlings found in the following
years see the diagrams on page 14,
It is obvious that these plants prefer the same spots as the mosses and that they
develop well in the shadow of Carex and Agrostis-plants, Therefore only during the
third year they made their appearance upon the eastern part, where only then much
Polytrichum did grow. The number of seedlings on the northern part, where the weeds
had not been removed as on the southern one, is considerably greater too (13 to 4).
As for the last year it seems that the part which has been weeded will beat the
western one, where the grasses enter into serious competition.
III.

UPPER LAYER OF OLD ARABLE SOIL AT KOOTWIJK (FLUVIOGLACIAL).

During the first summer the vegetation consists almost entirely of: i Spergula
arvensis L., ii Arnoseris, iii Rumex acetosella L., and iiii Raphanus Raphanistrum L.
while Galeopsis spec., Polygonum lapathifolium L., Chenopodium album L. and Ornitho
pus perpusillus L. are less numerous. Panicum Crus Galli is the only grass, which
though poorly, reaches the flowering state. During the next winter Ceratodon purpureus
Brid. covers almost the whole area. During the second year the grasses chiefly con
sisting of Aira with some Holcus and Weingaertneria-plants crowded out the ordinary
weeds of arable ground. Spergula, Raphanus and Polygonum do not return. At the
border only Arnoseris and Galeopsis hold their own for two years, whereas Ornithopus
and Rumex are to be seen till the present day though in a few specimens. During the
spring of 1923 Rumex was dominating, but as early as the end of the same year it was
forced to climb the grasses in order to reach the light. Jasione too which was rather
forward during the second summer is limited now to the very border. Just as all these
plants Ceratodon decreased during the second winter and was entirely absent during
the next one. As for the border Hypnum cupressiforme L. and Hypnum Schreberi Willd
and last of all Dicranum scoparium Hedw, occupy the place. During the third year
Agrostis with some Holcus-plants dominates. Hardly any other species but the firstmentioned one grows there now.
The heather-sods do fairly well, certainly better than on field number IV.
At first they are pushed aside by Aira, later on Holcus and Agrostis, the latter only
on the part which was weeded, supersede Aira. Of course Calluna never had any
chance on the western part. The amount of seedlings found in April and August 1925
is seen from the diagram on page 15.
The soil is apparently suitable for the growth of heather, provided that there is
no competition with'other species.
IV.

NURSEY SOIL FROM LOOBOSCH (FLUVIOGLACIAL).

Here too as on number III the weeds of arable ground dominate during the first
summer. First Chenopodium album L. and Capsella, secondly Triticum and Polygonum
lapathifolium L, Not so numerous are Spergula arvensis L., Viola tricolor L., Arnoseris,
Rumex, Ornithopus, Polygonum Convolvulus L., Agrostis, Panicum and Setaria viridis
P.B, The following species are represented by one or two specimens only: Urtica urens
L., Solanum nigrum L., Galeopsis speciosa Mill., Stellaria media Dill., Trifolium pratense
L., Trifolium repens L. and Geranium pusillum L. Here as on number III much Ceratodon
was found at first, which was smothered and substituted by Hypnum and Dicranum
as far as the border, During the second summer Triticum and Poa annua L. dominate,
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the latter is pushed away during the next year. Then Viola, Rumex and Chenopodium
are not so frequent and Ornithopus, Capsella, Arnoseris, Geranium, Spergula, Trifolium
and Agrostis are even less numerous, whilst one plant only of Plantago lanceolata L.
and of Raphanus could be found. During 1924 Triticum is far in the majority, next to it
Rumex comes, then Trifolium, Ornithopus, Jasione and Agrostis. During 1925 Agrostis
covers one fourth, during 1926 two fifth of the area. Of the other species only Jasione
and Viola can hold their own more or less. The heather-sods have been almost entirely
overgrown, partly by the luxuriant growth of Aira too. Upon the part which was weeded,
the heather thrives better and flowers on the most remote point. In 1925 we found five
seedlings, in 1926 six others and at the present time there are four of them on the
north-eastern and seven on the south-eastern part, all near the fructiferous sod. It is
however questionable whether this small germination is due to the lack of seeds only
or to edaphic factors too,
V.

RED COLOURED SAND (FLUVIOGLACIAL) NOT SELECTED BY WINDTRANSPORT.

Since the second winter after periods of wet weather the soil is covered with a
film of Stichococcus as on windblown sand (I). During the second summer some small
Rumex-plants appear. They do not spread but are living yet. Polytrichum was to be seen
for the first time in 1924 and now occupies more than one fourth of the surface. During
the same year two specimens of Carex pilulifera L. were to be found and during the
fourth one many Airas rose there together with the first 15 Callunas. During 1926 about
half the surface is covered with Aira. The majority of the Calluna-plants shows a
distinct preference for the same spots as Aira does, probably due to the same need
for moisture. For the number of seedlings found in the following years see the diagrams
on page 16, The old sods are only slightly inferior to those of number VI, Aira
however grows better here.
VI.

MOSSPEAT FROM KOOTWIJK.

The eight large Molinia-sods together with some smaller ones date from the first
years of our experiment. In their shadow two birches grow. In the third summer Aira
rises, which hardly spreads and also one Spergula Morisonii Boreau which had
increased little by little up to the present moment. As to the mosses there are only a
few sprouts of Dicranum, Hypnum cupressiforme L, and Polythrichum spec. Here the
heathersods winn from all the others, whilst Aira is backward compared with the
specimens on V. As early as the second summer the first Calluna-seedlings appear.
The number of seedlings during the following years is to be seen from the diagrams on
page 17, The fact that there are more seedlings on the eastern part than on the western
one is probably due to chance,
We may conclude that Calluna hardly sows itself on I and IV, fairly well on
III and V and best of all on II and VI. The old sods grow luxuriantly on VI and II
and pretty well on number V and I. They are pushed aside on IV and III.
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1. TUSSCHENTIJDSCHE OPNAME.

ZOMER 1926.
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STUK DER ZAADHERKOMST.
3. DEUTSCHE UEBERSETZUNG.

INLEIDING.
De opzet van de proef, waar het hier om gaat, is in de Mededeelingen van het
Rijksboschbouwproefstation, deel I, afl. 1, (1922) beschreven. Daar vindt men eveneens
de gegevens over de herkomst van het zaad, voor zoover deze bekend zijn. Genoemde
Mededeeling betrof verder de uitkomsten van het onderzoek van kegels, zaden, jonge
kiemplanten en de ontwikkeling van de planten tot hun Ilde jaar.
Daar het van fundamenteel belang is, bij proeven als de onderhavige niet alleen
het eindresultaat na tientallen van jaren, maar ook het verloop van de ontwikkeling
te kennen, werd besloten, om in 1926 eene nieuwe opname te laten doen, Hierbij is de
toestand beschreven, zooals hij zich in den zomer en het najaar van 1926 voordeed.
De cijfers van de lengte hebben betrekking op de ontwikkeling tot en met 1925, Deze
cijfers geven dus de lengte weer, die de boomen vijf jaren na de vorige metingen, in het
najaar van 1920, hadden bereikt.
Voor deze opname in 1926 was de Heer H. G. W. MEYS, cand. 1. i. KB. te
Wageningen eenigen tijd aan het proefstation te werk gesteld. Hem werden de metingen
en verdere waarnemingen op het terrein opgedragen en hij heeft het verzamelde
materiaal daarna in Wageningen bewerkt, Een woord van dank voor den door hem
verrichten arbeid is hier op zijn plaats. De resultaten van dat werk volgen hieronder.

1. TUSSCHENTIJDSCHE OPNAME. (Zomer 1926.)
De massafactoren cirkelvlakte op 1,30 M, boven den grond en vormgetal zijn
niet bepaald, volstaan is met hoogte en stamtal. Dit laatste beschouwd in verband met
den graad van sluiting en van volkomenheid van den opstand, kan eenige aanwijzing
geven, of het aantal uitgevallen exemplaren te wijten zou kunnen zijn aan de natuurlijke
afname van het stamtal, of aan een minder bestand zijn van de dennen van de
beschouwde herkomst tegen ons klimaat.
Bij de telling van het aantal uitgevallen exemplaren werd tevens getracht eene
scheiding te maken tusschen wat langs natuurlijken weg uitgevallen en wat levend
gedund was. Dit bleek echter niet nauwkeurig te bepalen.
Behalve over de sluiting van den opstand, werd nog aanteekening gehouden van
ziekten en beschadigingen, ontwikkeling, kleur, lengte en ouderdom van de naalden
(de waarnemingen hierover worden alleen in bepaalde gevallen speciaal vermeld),
toestand en begroeiing van den bodem en van het algemeene beeld van den opstand,
waarbij meer in het bijzonder gelet werd op boom- en stamvorm.
Zooals bekend, is de proef aangelegd in drie reeksen.
Gebruikt werd zaad van:
Partijnummer.
1
2
3
4
5
6
7
8

Herkomst (Provenienz).
Rijnpaltz,
West Hongarije,
Idem.
Oost Pruisen,
Riga.
Midden Zweden.
Hoenderloo (Holland).
Belgische Kempen.

Partijnummer.
9
10
11
12
13
14
15

Herkomst (Provenienz).
Zuid Frankrijk.
Noord Hongarije.
Schotland,
Belgische Kempen.
Idem,
Noord Duitschland.
Breda.

In den tekst worden de verschillende herkomsten met hun nummer aangeduid.
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Reeks I (Kootwijk) en II (Loobosch) zijn aangelegd op geploegden schralen
heigrond, reeks III (Rotonde) op oud bouwland (driestgrpnd).
In reeks I kan men drie bodemtypen onderscheiden (zie de publicatie 1922.
bl. 24).
De beschrijving van den bodem van reeks II behoeft eenige aanvulling, In de
publicatie was vermeld, dat in N°. 13 een essentieel verschil in het proefperk zelf
aanwezig was. Nu vertoont ook het hiertegenoverliggende perk N°. 5 (b.v. in vergelijking
met dezelfde herkomst in reeks I) een zeer slechten groei en daar bovendien ook de
aangrenzende gedeelten van de perken 1, 12, 13 en 14 duidelijk slechter groeien, moet
dit wel toegeschreven worden aan een bodemverschil.
Behalve de ook in de publicatie genoemde strook in N°. 14, die beter groeit door
overgewaaide kunstmest, moet nog vermeld worden, dat overal waar de perken aan
een singel van loofhout grenzen, ook een vrij breede strook langs dien singel een
beteren groei vertoont, zoodat er een essentieel verschil met de rest van het perk bestaat.
Nos. 2 en 9 behooren geheel tot die strook van sneller groeiende boomen en N°. 6 voor
een groot deel. Aan de W. en Z.W, zijde is die invloed van den singel grooter dan
aan de Z.O. zijde. Misschien moet aan de W. zijde ook nog gedacht worden aan het
inwaaien van stof van den harden weg.
Bij het ploegen zijn eenige voren ontstaan, die, zoowel in reeks I, als in in reeks
II, dwars door alle perken loopen. In deze voren en vaak nog eenige meters daarbuiten,
is de groei van de dennen zeer slecht.
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Ü§
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Schaal 1 : 4000
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Ten einde ook gegevens te krijgen over eene meer individueele ontwikkeling
van de dennen van verschillende herkomst, werd een gedeelte van ieder perk voor
eene afzonderlijke behandelingswijze uitgekozen. Zoodoende werden de reeksen I en II
gesplitst in Ia, resp. IIa (welke gewoon volgens de ter plaatse gebruikelijke methode
van dunnen zullen worden behandeld) en Ib, resp. IIb. Tot Ib en IIb behooren de
gearceerde gedeelten van de perken.
In principe is hier de eerste en verder iedere vierde rij en in die rijen de eerste
en verder iedere vierde boom, uitgekozen. De zoo dus over het geheele perk, in een
ongeveer 3 M. kwadraatverband uitgezochte boomen, zijn met een verfring gemerkt en
moeten nu langzamerhand vrijgesteld worden. Waar op de plaats, die in aanmerking
zou komen, geen of een niet voldoende levenskrachtig exemplaar stond, is, steeds in
een bepaalde volgorde, een van zijn buren voor vrijstelling uitgekozen.
Van deze zoo gemerkte boomen zijn alleen in reeks Ib gegevens verzameld.
De perken 2. 4, 9 en 10 van reeks I groeiden te slecht om betrouwbare gegevens
over de individueele ontwikkeling te kunnen verschaffen, I 8 en 11 en II 2, 9 en 4
hadden een te kleine oppervlakte om gesplitst te kunnen worden.
Van het onderzoek in de reeksen a is alleen uitgesloten Ia N°. 10, aangezien
hier een te groot aantal exemplaren is uitgevallen.
Bij de opnamen in reeks IIa werd zooveel mogelijk getracht aan den invloed
van den singel te ontkomen. Bij de lengtemetingen in de perken 6, 2, 9, 4 en 12 bleek
dit echter niet mogelijk. Bij de aan de Z.O. zijde gelegen perken 9, 4 en 12 lijkt mij
echter deze invloed niet zoo belangrijk. Van 6 en 2 wordt echter het beeld hierdoor
beslist vertroebeld.
Bij de lengtemetingen zoowel in Ia als in IIa kon de ploeg-voor vrijwel overal
worden vermeden. Op de cijfers voor het aantal uitgevallen exemplaren hebben deze
gedeelten en ook in IIa het beter groeiende gedeelte aan den singel een niet te onder
schatten invloed.
Ook moet bij beschouwing van de cijfers voor het stamtal zoowel als voor de
lengte in N°. 14 rekening gehouden worden met het hooge gedeelte.
Van de lengtemetingen in reeks I zijn uitgevoerd:
op bodemtype A: Ib, 12, 3 en 1. Ia, 9, 1, 12 en 8.
„

„

B: 16, 7, 5, 14 en 6. Ia 7, 5, 4, 14, 6, 2 en 3.
C: Ia, 11.

In reeks II moet rekening gehouden worden met eene afwijking van den bodem
bij IIa N°. 5 (en 116 13 en 5).
Het hooge gedeelte aan den singel heeft invloed op de lengtemeting in Ha 6
(gedeeltelijk), 2, 9, 4, (en 116 7).
Voor reeks III kunnen we, in verband met de betrekkelijk kleine oppervlakte
der proefperken en het vroegere gebruik van den grond, voor alle perken hetzelfde
bodem type aannemen.

De lengtemetingen in de reeksen Ia en IIa zijn geschied op proefvlakten van
1 à 2 Are, zoodat er ongeveer 150 à 200 boomen in ieder perk gemeten werden. Bij
het uitkiezen van de monstervlakte werd zooveel mogelijk gezorgd, dat deze het
gemiddelde beeld van den opstand weergaf.
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In de proefvlakten werd de lengte van alle levende boomen gemeten tot op cM.
nauwkeurig, tot en met de jaarscheut 1925.
Van Ia N°. 11 en van alle perken van reeks III werden, wegens de kleine
oppervlakte, op dezelfde wijze de lengten van alle boomen gemeten.
Het tellen van het aantal uitgevallen exemplaren is aanvankelijk uitgevoerd in
8 naast elkander gelegen rijen in ieder proefperk. Om een betrouwbaarder gemiddelde
te krijgen zijn later nog in ieder perk 8 rijen, regelmatig over het perk verspreid, geteld.
In reeks Ib werd van alle gemerkte boomen de lengte gemeten tot en met de
jaarscheut 1925 en daarnaast aanteekening gehouden van ziekten en beschadigingen
van iederen boom afzonderlijk.
Om eenigermate eene vergelijking te hebben tusschen de gegevens van de
verschillende perken op de verschillende bodemtypen in reeks I, zijn ook op ieder der
bodemtypen A en C een aantal dennen van Hoenderloo'sche herkomst gemeten. Op
bodemtype A werd in een strook dennen achter ieder der perken 9, 1, 2, 3 en 12, in een
aantal proefvlakten, ieder van 1 Are, de lengte der dennen gemeten. Men zal hier
echter wel rekening moeten houden met het feit, dat deze strook, die zeer smal is
(slechts enkele meters), aan de buitenzijde van het proefveld gelegen is en bovendien
grenst aan oud bouwland. Op bodemtype C werd een proefvlakte, groot 90 M2., gelegd
achter N°. 11. Uit de cijfers, die hieronder volgen, blijkt, dat het verschil in lengten,
evenals bij de vorige meting (1920), essentieel is, terwijl Hoenderloo en Schotland op
bodemtype C niet van elkaar afwijken,
Bodemtype
A

Perk N°.

7
11

B

l

ei

l

l

34,087

0,057

31,256
—

1—

—

C
fil
/

l

ei

0,331

40,518

0,297

—

39,578

0,445

l

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN.
Perk N°.

V

7 A—7 B
7 [A— 1 C

.

.

7 B— 7 C

.

,

7 C—11 C

.

.

.

.

. .

e2
V

e

V

3

«ü

2,831

0,388

0,623

1,869

6,431

0,354

0.595

1,785

9,262

0,628

0,793

2,379

0,940

0,742

0,861

2,583

Ten einde den invloed van den singel in reeks II na te kunnen gaan, werden
in het hooge gedeelte van de perken 7, 3 en 5 nog proefvlakken, ieder van 1 Are, gelegd.
Met de gegevens van N°, 7 op verschillende bodemtypen is in reeks I getracht
de verschillende resultaten der lengtemetingen op een bodemtype te corrigeeren. Aan
genomen werd, dat de gemiddelde lengte van verschillende herkomsten op een ander
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bodemtype evenredig zal veranderen. Zoodoende is uit de gemiddelde lengte van N°. 7
op de verschillende bodemtypen een omrekeningsfactor bepaald.
Door middel van de gemiddelde lengten, verkregen uit de metingen in het hooge
en in het lage gedeelte van de perken 7, 3 en 5 in reeks II, kon dit principe aan de
werkelijkheid getoetst worden.
De omrekeningsfactor zou bedragen:
Perk N°.

Gem. lengte
proefperk, 1,

Gem. lengte
weststrook. 2.

Factor 1 : 2.

5

16,691

35,056

0,476

3

27,439

36,029

0,762

7

29,918

34,750

0.861

De factor is dus voor de drie gevallen niet dezelfde, bovendien bestaat er
tusschen de herkomsten 5, 3 en 7 op de perken essentieel verschil ; in de weststrook niet.
Hieruit blijkt, dat aan deze correctie maar een zeer beperkte waarde mag worden
toegekend.

De resultaten, verkregen door berekening der gegevens van de opname zijn in
het hierachter volgende overzicht van lengte, uitgevallen exemplaren en algemeene
toestand neergelegd.
Verder werd, om de onderlinge vergelijking der gegevens mogelijk te maken:
1. een overzicht gemaakt van de verschillen der gemiddelde lengten (tabellen
I—IV, X) en aan de hand van de middelbare fouten nagegaan of deze
essentieel zijn, (tabellen V—VIII) ;
2. een frequentie gemaakt van de lengten in procenten binnen de verschillende
reeksen, (tabel IX) ;
3. de gemiddelde lengten in eenige grafieken overzichtelijk gemaakt, (grafieken
I, II, III en IV).
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TABEL I.
OVERZICHT VAN LENGTE, UITGEVALLEN EXEMPLAREN EN ALGEMEENEN TOESTAND
ZOMER 1926.

Aantal
metingen.

£
«—.«-W

I

1

Stamtal
per H.A.

O
T3
T3 I-.

"3 ?

% van de
uitgevallen
exempl.

Herkomst.

Lengte
gem. in dM.
t/m 1925 (T)

N°. van het
proefperk.

REEKS Ia.

Toestand van den
opstand.

Opstand gesloten, Bodemdek
naalden.

11

Schotland

39,578

0,445

116
alle boomen

12

Belgische Kem
pen

33,604

0,265

159
op 1 Are

23
23

15900

Opstand gesloten. Naaldendek.

1

Zuid-Duitschland

31,514

0,313

185
op 1,5 Are

37
39

12333

Gesloten met plaatselijk
slechte plekken.

7

Hoenderloo

31,256

0,331

26
29

16000

Opstand gesloten. Bodemdek
mos, naalden, soms gras.

op

160
1 Are

ü')

—

8

Belgische Kem
pen

29,676

0,303

182
op 1,5 Are

23
29

12133

Wel sluiting, maar nog niet
volkomen.
Bodemdek nog veelal heide.

14

Noord-Duitschland

26,810

0,228

211
op 2 Are

23
26

10550

Sluitingsgraad zeer ongelijk.
Meest nog niet gesloten.
Bodemdek heide; waar
gesloten, veelal gras of
naalden.

5

Riga

26,089

0,276

179
op 1 Are

14
14

17900

Er begint hier en daar slui
ting te komen ; daar bodem
dek mos, naalden, elders
heide.

3

West-Hongarije
(Krüppel-best.)

25,677

0,246

161
1 Are

29
26

16100

Op sommige plekken sluiting.
Bodemdek heide. Beter
dan 2.

4

Oost-Pruisen

23,155

0,310

155
op 2 Are

69
66

7750

Geen sluiting, veel blijvende
gaten. Bodemdek heide.

2

West-Hongarije
(Elite-best.)

23,060

0,212

201
op 2 Are

60
67

10050

Zeer onregelmatig, niet ge
sloten. Bodemdek heide.

6

Midden-Zweden

19,293

0,171

150
op 1 Are

23
24

15000

Aan de westzijde sluiting
(bodemdek gras en naal
den). Meer naar het midden
veel slechtere groei; geen
sluiting.

9

Zuid-Frankrijk

14,174

0,087

207
op 2 Are

41
41

10350

Geen sluiting.
heide.

')

op

Bodemdek

Niet onderstreepte cijfers geven aan het procent van 8 rijen naast elkaar geteld.
Wel
„
„
,,
,,
I, 8
„ verspreid geteld.
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TABEL II.
OVERZICHT VAN LENGTE, UITGEVALLEN EXEMPLAREN EN ALGEMEENEN TOESTAND
ZOMER 1926.

13

Belgische Kem
pen

38,897

0,257

12

Idem

34,467

0,147

7

Hoenderloo

29,918

0,369

2

West-Hongarije
(Elite bestand.)

28,048

0,390

3

West-Hongarije
(Kriippel-best.)

27,439

0,143

4

Oost-Pruisen

26,914

0,233

1

Zuid-Duitschland

26,833

0,173

Noord-Duitschland

26,117

0,181

9

Zuid-Frankrijk

20,095

0,154

6

Midden-Zweden

17,840

0,139

14

5

16,691

Riga

REEKS IIa.

0,082

Stamtal
per H.A.

°/o va nde
uitgevallen
exempl.

Aantal
metingen.

(if

(Middelb.
fout van

Herkomst.

Lengte
gem. in dM.
t/m 1925 (T)

N°. van het
proefperk.

REEKS IIa.

Toestand van den
opstand.

232

35,,
34 '

11600

Opstand gesloten, weinig
grasgroei, heide geheel
verdwenen.

242

28

12100

Als 13.

110

31
36

11000

Nog niet overal volkomen
gesloten; waar wel: geen
bodemvegetatie ; waar
niet : pinmos, heide, ook
gras.

42

9667

Sluiting nog niet bereikt.
Bodemdek gras of heide.

op 2 Are

op 2 Are
op 1 Are

145

op 1,5 Are

12

244

30
30

12200

Nog niet geheel gesloten
(minder dan 7). Bodem
vegetatie grootendeels
heide, hier en daar pinmos,
of gras 2).

140

67
62

7000

Zeer holle stand met groote
open plekken.
Bodemdek heide.

239

41
41

11950

Sluiting iets beter dan 7,
waardoor heide grootenverdwenen.

230

33
40
37
37

11500

Sluiting beter dan 7. Sterke
grasgroei.

12667

Sluiting onvolkomen. Toch
maakt heide hier en daar
plaats voor gras, mos of
een naaldendek.

19

16200

Op sommige plekken sluiting
en een naaldendek.

13250

Sluiting meestal nog afwezig.
Bodembegroeiing' pinmos
en heide.

op 2 Are

op 2 Are

op 2 Are

op 2 Are

190

op 1,5 Are

162

op 1 Are

265

op 2 Are

12

25
26

WESTSTROOK.

5

Riga

3

West-Hongarije
(Krüppel best.)

7

Hoenderloo

35,056
36,029

0,304
0,366

144
138 2)

34,750

0,538

116

—

—

Staan alle onder invloed
van den singel; sluiting
volkomen; geen onder
groei.

')

Niet onderstreepte cijfers geven aan het procent van 8 rijen naast elkaar geteld.
Wel
„
,,
,,
.,
„
,,
,, 8
,, verspreid geteld.

2)

De mindere sluiting wordt ook veroorzaakt door de veel ijlere boomen.
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TABEL III.
OVERZICHT VAN LENGTE, UITGEVALLEN EXEMPLAREN EN ALGEMEENEN TOESTAND
ZOMER 1926.

Aantal
metingen,

% van de
uitgevallen
exempl.

(Tf

Middelb.
fout van

Lengte
gem. in dM.
t/m 1925(1)

Herkomst.

Toestand van den opstand.

!

N°. van het
proefperk.

REEKS III.

12

Belgische Kem
pen

53,286

0,811

63

28

Maakt evenals N°, 8 ongeveer
denzelfden indruk als N°. 7 ;
is ook iets regelmatiger.

1

Zuid-Duitschland

51,000

0,880

54

35

Spreitype; zeer slechte boomen stamvorm, opvallend fijne
naalden, vrij veel uitvallers,
sterk beschadigd.

Breda

50,761

1,560

46

49

Veel meer spreivormtype dan
N°, 7, stammen vrij onregel
matig. Vrij veel uitvallers,
groote lengte en slechte
vorm.

3

West-Hongarije
(Krüppel best.)

50,732

0,493

71

22

Rechte stamvorm en beter type
dan N°. 2. Boom zeer spillig,
daardoor een zeer hoog
stamtal, stammen vrij recht,
slechts enkele spreivormen.

8

Belgische Kem
pen

50,339

0,634

56

36

Maakt ongeveer denzelfden
indruk als N°. 7 ; is iets
regelmatiger.

7

Hoenderloo

49,370

0,556

54

36

Maakt beteren indruk dan
N°. 15, wat boom- en stam
vorm betreft; evenwel toch
een vrij onregelmatige groei,
vrij veel uitvallers en vrij
sterk beschadigd.

2

West-Hongarije
(Elite-best.)

46,231

0,850

52

37

Veel meer spreivorm, slechte
stamvorm, meer uitvallers;
over het algemeen veel on
regelmatiger dan N°. 3.

14

Noord-Duitschland

45,897

1,006

58

33

Iets beter dan N°. 15, stammen
regelmatiger, betere spil en
minder uitvallers.

Riga

41.481

0,752

54

42

Mooie, regelmatige, kaars
rechte groei; zeer fraaie
opstrevende boomvorm,
sluiting tamelijk goed.

15

5

35

Oost-Pruisen

41,429

0,835

42

53

Lengtegroei sterker dan bij
Nos. 6 en 9; spreitype overheerscht. Stamvorm slecht
en sterk beschadigd; wel
sluiting maar toch vrij veel
uitvallers ; naalden licht.

10

Noord-Hongarije

37,656

2,152

32

64

Zeer weinig exemplaren, zeer
onregelmatig van lengte,
slechte vorm.

6

Midden-Zweden

33,806

0,389

67

24

Nog sterker spilvormers dan
N°. 9; lengtegroei minder
regelmatig; goed gesloten,
naalden tamelijk geelgroen.

9

Zuid-Frankrijk

32,979

1,198

47

41

Onregelmatige lengte, maar de
meeste boomen van een
goeden vorm, slechts enkele
exemplaren neigen tot spreivorm; lengtegroei kalm.
Naalden blauwgroen, kort.
Vrij veel uitvallers, waar
door plaatselijk nog geen
sluiting.

4

Herkomst.

°/o van de
uitgevallen
exempl.

Middelb.
fout van
(T)2

Aantal
metingen.

N°. van het
proefperk.

Lengte
gem. in dM.
t/m 1925(1)

VERVOLG TABEL III.

Toestand van den opstand.

/
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TABEL IV.
OVERZICHT VAN DE LENGTE, ZOMER 1926.
REEKS 16.

Lengte gemidd.
in dM. t/m 1925.
(1)

(Middelb. fout
van ( 1)2-

Aantal
metingen.

Hoenderloo

33.136

0,202

242

Belgische Kempen

32,498

0,207

221

Zuid-Duitschland

27,797

0,164

212

14

Noord-Duitschland

26,367

0,187

169

3

West-Hongarije
(Krüppel best.)

25,068

0,136

5

Riga

23,675

0,136

228

6

Midden-Zweden

22,407

0,143

221

N°. van het
proefveld.

7
12
1

Herkomst.

220
*
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GRAFIEK N°. I.
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TABEL V.
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN IN LENGTE TUSSCHEN DE VERSCHILLENDE
PERKEN VAN:
REEKS Ia.

Perk N°,

Verschil
(»).

(Middelbare fout
van v f

eo.

3

E

v.

(#•
11—12

5,974

0,710

0,843

2,529

12— 1

2,080

0,578

0,760

2,280

1— 7

0,258

0,644

0,803

2,409

7— 8

1,580

0,634

0,796

2,388

8—14

2,866

0,531

0,729

2,187

14— 5

0,721

0,504

0,710

2,130

5— 3

0,412

0,522

0,723

2,169

3— 4

2,522

0,556

0,745

2,235

4— 2

0,095

0,522

0,723

2,169

2— 6

3,767

0,383

0,619

1,857

6— 9

5,119

0,258

0,508

1,524

12— 7

2,348

0,596

0,772

2,316

1— 8

1,838

0,616

0,785

2,355

1—14

4,704

0,541

0,736

2,208

14— 3

1,133

0,474

0,689

2,067

7—14

4,446

0.559

0,748

2,244

14— 4

3,665

0,538

0.733

2,199

5— 4

2,934

0,586

0,766

2,298

4— 6

3,862

0,481

0,694

2,082

,
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TABEL VI.
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN IN LENGTE TUSSCHEN DE VERSCHILLENDE
PERKEN VAN:
REEKS

Ib.

Perk N°.

V

e

v

e

v

3

7—12

0,638

0,409

0,640

1,920

12— 1

4,701

0,371

0,609

1,827

1—14

1,430

0,351

0,593

1,779

14— 3

1,299

0,323

0,568

1,704

3— 5

1.393

0,272

0,522

1,566

5— 6

1,268

0,279

0,528

1,584

1— 3

2,729

0,300

0,548

1,644

14— 5

2,692

0,323

0,568

1,704

3— 6

2,661

0,279

0,528

1,584

7— 1

5,339

0,366

0,605

1,815
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TABEL VII.
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN IN LENGTE TUSSCHEN DE VERSCHILLENDE
PERKEN VAN:
REEKS IIa.

Perk N°.

V

€

C

V

2

3e v

13—12

4,430

0,404

0,636

1.908

12— 7

4,549

0.516

0,718

2,154

7— 2

1.870

0,759

0,871

2,613

2— 3

0,609

0,533

0,730

2,190

3— 4

0,525

0.376

0,613

1,839

4— 1

0,081

0.406

0,637

1,911

1—14

0,716

0,354

0,595

1,785

14— 9

6,022

0,335

0,579

1,737

9— 6

2,255

0,293

0,541

1,623

6— 5

1.149

0,221

0,470

1,410

7— 3

2,479

0,512

0,716

2,148

2— 4

1,134

0,623

0,789

2,367

2— 1

1.215

0,563

0,750

2.250

2—14

1,931

0,571

0,755

2,265

3— 1

0,606

0,316

0,562

1,686

3—14

1.322

0,324

0,569

1,707

2— 9

7,953

0,544

0,738

2,214

3— 9

7,344

0,297

0,545

1,635

4—14

0,797

0,414

0,643

1,929

4— 9

6,819

0,387

0,622

1,866

1— 9

6,738

0.327

0,572

1,716
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TABEL VIII.

,

,

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN IN LENGTE TUSSCHEN DE VERSCHILLENDE
PERKEN VAN:
REEKS III.

f

2

Perk N°.

V

12— 1

2,286

1,691

1,30

3,90

1—15

0,239

2.440

1,56

4,68

15— 3

0,029

2,053

1,43

4,29

3— 8

0,393

1.127

1,06

3,18

8— 7

0,969

1,190

1,09

3,27

7— 2

3,139

1,406

1,18

3,54

2—14

0,334

1,856

1,36

4,08
3,99

£ V

e

v

3e

v

14— 5

4,416

1.758

1,33

5— 4

0,052

1,587

1,26

3,78

4—10

3,773

2,987

1,73

5,19

10— 6

3,850

2,541

1,59

4,77
3,78

6— 9

0,827

1,587

1,26

12—15

2,525

2.371

1,54

4,62

12— 7

3,916

1,367

1,17

3,51

12— 8

2,947

1,445

1,20

3,61

1— 7

1,630

1,436

1,20

3,60

1— 2

4,769

1,730

1,32

3,96

15— 7

1,391

2,016

1.42

4,26

15— 2

4,530

2,410

1,55

4,65

15—14

4,864

2,566

1,60

4,80

3— 2

4,501

1,343

1,16

3,48

8— 2

4,108

1,484

1,22

3,66

7—14

3,473

1,562

1,25

3,75

7— 5

7,889

1,308

1,14

3,42
3,81

2— 5

4,750

1,602

1,27

14— 4

4,468

1,841

1,36

4,08

5—10

3,825

2,904

1,71

5,13

5— 6

7,675

1,141

1,07

3,21

4— 6

7,623

1,224

1,11

3,33

10— 9

4,677

3,350

1,83

5,49

6— 9

0,827

1,587

1,26

3,78
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TABEL IX.
FREQUENTIE VAN DEN LENGTEGROEI IN PROCENTEN.
REEKS Ia.

6
2
4
9
Z. Fr. M. Z. W.H. 0. P.
(e. b.)

dM.

5
14
3
Riga. W.H. N.D.
(k. b.)

8
B. K.

7
Hoend.

1
Z.D.

12
11
B. K. Sch. 1.

6—15

64,3

27,3

13,0

14,8

6,3

2,4

5,7

3,6

1,3

0,5

0,6

16—25

33,8

61,2

52,0

47,2

38,6

43,7

37,5

23,4

22.0

21,5

12,6

4,5

26—35

1,5

11,3

33,0

34,7

45,3

48,5

44,0

52,0

46,5

46,0

42,9

18,2

2,5

3,1

10,2

5,6

12,7

19,4

29,4

30,1

42,7

60,3

0,5

1,2

1,6

1,3

17,3

36—45

—

—

46—55

—

—

—

—

—

—

—

.—

REEKS IIa.

12
B.K.

13
B. K.

5
Riga.

6
M.Z.

9
Z.Fr.

14
N. D,

4
O.P.

1
Z. D.

6—15

42,1

27,9

23,2

4,7

2,8

4,5

2,8

7.0

16—25

54,0

66,2

61,0

45,5

39,3

36,5

36,0

30,6

28,1

7,7

3,4

26—35

3,8

6,2

15,9

44,0

49,2

50,3

52,8

45,6

47,2

45,0

25,4

6,5

8,5

8,8

8,2

17,4

24,6

43,5

51,6

1,6

18,0

36—45

—

—

—

46—55

—

—

—

—

—

3
W.K.
(k.b.)

2
7
W.H. Hoend.
(e. b.)

dM.

—

—

—

—

—

—

1,2

REEKS III.

dM.

9
6
Z. Fr. M. Z.

10
4
5
N. H. 0. P. Riga.

14
N, D.

6—15

7
8
15
1
2
3
W.H. Hoend. B. K. W. H. Breda. Z.D.
(e. b.)
(k. b.)

—

16—25

1,7

7,5

3,1

2,4

1,9

1,7

26—35

46,9

54,0

43,7

9,6

13,1

8,5

5.7

36—45

32,0

37,5

31,3

59,6

55,7

25,7

38,7

46—55

4,3

1,5

18,7

28,6

29,8

53,3

56—65

—

—

66—75

—

—

3,1
—

—

—

—

—

—

12
B. K.

—

1,8

1,4

6,6

1,9

3,2

22,5

21,5

14,0

17,4

18,7

6,4

42,3

65,0

55,3

63,2

43,5

48,3

55,4

21,5

21,0

30,4

31,7

30,2

—

—

—

10,4

13,4

13,1

—

—

—

—

—

—

—

2,2

—

3,2
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TABEL X.
RANGSCHIKKING DER HERKOMSTEN NAAR HUNNE GEMIDDELDE LENGTE.
Proefperk
No.

Lengte in
dM.

Proefperk
N°. •)

Lengte in
dM.

Volgens de W. R. bestaat
essentieel verschil tusschen
Reeks

Proefperk N°.

I

11—12
12— 7
1—14
7—14
8—14
14— 4
5— 4
3— 4
4— 6
2— 6
6— 9

Meest
waarschijnlijke
volgorde.

REEKS I.

12
1
7
8
14
5
3
4

33,604
31,514
31,256
29,676
26,810
26,089
25,677
23,155

6
9

19,293
14,174

11

2

39,578

23,060

REEKS I GECORRIGEERD.
7
34,100
12
33,604
1
8
14
5
3
4

31,514
29,676
29,250
28,463
28,014
25,262

6
9

21,049
14,174

11

33,325

2

25,158

13

38,897

4
1

26,914
26,833

9

20,095

5

16,691

I gecorr.

7—1
12—8
11—8
1—5
8—4
14—4
5—4
3—4
4—6
2—6
6—9

II

13—12
12— 7
7— 3
2— 9
3— 9
4— 9
1— 9
14— 9
9— 6

III

12— 7
1— 2
15—14
3— 2
8— 2
7— 5
2— 5
14— 5
5— 6
4— 6

REEKS II.
12
7
2
3

34,467
29,918
28,048
27,439

14

26,117

6

17,840

REEKS III.
12
1

53,286
51,000

8
7
2
14
5
4

50,339
49,370
46,231
45,897
41,481
41,429

6
9

33,806
32,979

')

Abnormale gevallen.

15
3

50,761
50,732

10

37,656

13
12
7
1
8
3
2
14
5
4
10
6
9

11
15
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GRAFIEK N°. IV.

55

54
53
52
51

3; 15 ;1.

50
49
43
47
46

14; 2

45
44
43
42

4j 5

41
40
59
38
37
36
35

15

34

12;1

33

3

32
31

7

30

2,8

29

14

26

2

27

H

1 ;4 ;3

26

5;3

14
(13)

25

24
2;4

23
22

(H)

21

12

10

20

7

6

19

ia

12

3

17

7

14 ;

16

1; 8:14

13

15

3

4; 2

14
13

5; 4

12

2

11

6

5; 6; 9

9

10

9

1926 1920

8

REEKS I

1926

1920

REEKS H

1926

7

6
5

A
3

d.M. lengte.

1920

REEKS IŒ

Qrafieken der gemiddelde Lengten

47
Door vergelijking van de volgorde der herkomsten, binnen de reeksen gerang
schikt naar hunne gemiddelde lengte, zien we van de volgende nummers, dat ze een
abnormale plaats innemen, (d.w.z. er bestaat een essentieel verschil met de aan
genomen normale volgorde).
Reeks I Nos. 11 en 2,
Reeks II
,,
5 en 9.
Oorzaak bodemverschil:
111 (te hoog), II 5 (te laag).
Oorzaak invloed van een aangrenzenden loofhout singel:
II 9 (te hoog).
Onbekende oorzaak.'
I 2 (te hoog).
Bij de gegevens van de meting 1920 doet zich hetzelfde verschijnsel voor.
Laten we nu deze abnormaliteiten buiten beschouwing, dan kunnen we de
volgorde der verschillende herkomsten, gerangschikt naar hunne gemiddelde lengte, vrij
nauwkeurig aangeven als:
13, 12, 11, 7, 15, 1, 8, 3, 2, 14, 5, 4, 10, 6, 9.
Eene verdeeling in groepen, waartusschen essentieele verschillen bestaan, is hier
niet meer te maken.
Uit de Duitsche gegevens
ging distilleeren:
Herkomst
Lengte in dM.

(WlMMER)

12

1

30,2

31,2

(N°. 26) kunnen we de volgende opeenvol
14

4

5

11

9

24,9

22,5

18,5

16,6

RAUNHEIM '(13-j.)

Deze komt vrij goed overeen met de hiervoor afgeleidde. Alleen 11 wijkt geheel
af; deze groeit echter in Kootwijk op zeer afwijkenden bodem en kan vermoedelijk
daarom met de hier gevolgde methode niet geheel zuiver gecorrigeerd worden; de
herkomst is bovendien anders.
De cijfers van Raunheim, die vrij nauwkeurig aan de gegeven volgorde beant
woorden, wijken ook merkwaardigerwijze niet zeer sterk af van die voor proef reeks i
gevonden.
Alle gegevens samenvattend, kunnen we nog het volgende overzicht van den
groei der verschillende herkomsten maken.
Hierbij zijn deze behandeld in de volgorde, zooals die bij de voorafgaande
beschouwing als de meest waarschijnlijke volgorde naar de gemiddelde lengte werd
gevonden.
Nos, 12 en 13,
Deze zijn afkomstig uit dezelfde kegels, vertoonen een essentieel verschil in
gemiddelde lengte, N°, 13 is hooger en heeft daardoor meer uitvallers. Verder vertoonen
ze hetzelfde beeld. Ze behooren tot de best groeiende herkomsten, hebben echter een
hooger procent spreiers als N°. 7, In reeks III is het zelfs iets beter dan 7,
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N°. 11.
Alleen de gecorrigeerde waarde hiervan is te gebruiken. Bij vergelijking met
de Duitsche cijfers wordt echter twijfelachtig, of ook deze gecorrigeerde waarde wel
met de andere cijfers vergelijkbaar is.
De boomen zijn uit hun kracht gegroeid en de opstand is reeds lang gesloten
(47 % uitvallers). De boomvorm is slecht,
N°. 7.
Lengtegroei iets kalmer dan N°. 12; het procent uitvallers is iets hooger, hoewel
in reeks II de opstand nog niet geheel gesloten is. De kronen zijn iets voller.
In I en II is ook de vorm ontegenzeggelijk beter dan 12, in III is 7 vrij sterk
beschadigd, zoodat vergelijking moeilijk wordt.
N°. 15.
Alleen in reeks III geen essentieel verschil in gemiddelde lengte met 7. In vorm
echter wel verschil. Sterke overheersching van het spreitype. Vooral de slechte vorm
uit zich in het hooge procent uitvallers (49 %).
N°, 1.
Alleen in II een essentieel verschil met 7.
Wel sluiting, maar in I blijvende gaten, Lengtegroei individueel tamelijk ver
schillend. Over het algemeen slecht gevormde exemplaren; sterk beschadigd.
N°. 8.
Dezelfde herkomst als 12 en 13 (later gezaaid). Het vertoont met beide genoemde
perken van dezelfde herkomsten essentieel verschil in gemiddelde lengte. De vorm is
echter vrijwel dezelfde (vrij goed). In III lijkt ook hier de groei iets beter dan 7.
N°. 3.
Munt in alle herkomsten uit door een rechten stamvorm en een opstrevende kroon.
De kroon is echter veel ijler en ook de lengte van de individuen onderling veel onregel
matiger dan 7. In III zijn de boomen zeer spillig (zeer korte dunne zijtakjes), hetgeen
ook tot uiting komt in het zeer geringe procent uitvallers (22 %).
N°. 2.
Dezelfde herkomst als 3 (élite-bestand) ; heeft echter in tegenstelling hiermede
zeer veel spreiers en slechten stamvorm.
In I en III een essentieel verschil in lengte met 3, ook een heel ander karakter,
N°, 14.
Een iets hooger procent spreiers dan 7; in III en II vrij goed gesloten en in
III beter dan 15,
In I is de sluiting zeer onregelmatig, meest nog niet gesloten. Ook de lengte
is hier abnormaal laag, hoewel hiervoor geen bepaalde oorzaak kan worden gevonden.
De individueele verschillen zijn vrij sterk uitgesproken.
N°, 5.
Munt uit door kaarsrechten, regelmatigen, hoewel langzamen, omhoogstrevenden
groei en weinig beschadigingen. De individueele verschillen in lengte zijn vrij sterk, wat
misschien ook is toe te schrijven aan een sterker schaduwverdragend vermogen, waar
door meer kleine exemplaren in leven blijven, (Uitvallers I 14 %, II 26 %, III 42 %).
In III is het de herkomst, die het meest belooft voor de toekomst.
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N°. 4.
In I en II zeer holle stand. Slechte groei (type van spreivormers). Vrij sterk
beschadigd.
N°. 10.
In I is er haast niets meer van over. Alleen is het merkwaardig, dat enkele rijen
wel zijn blijven staan en een goeden groei en boomvorm vertoonen. In III ook zeer
weinig exemplaren met een slechten vorm.
N°. 6.
Doet in vorm vrij sterk denken aan 5; deze is echter niet zoo goed en er zijn meer
beschadigingen. In I is ook de lengtegroei geringer, in II iets beter.
N°. 9.
Boomen hebben wel neiging tot
allerlei beschadigingen te lijden. In III
vallers is daar voor een deel te wijten
groei is echter ook hier individueel vrij

een goeden vorm, maar ze hebben sterk van
is de vorm en de groei vrij goed. De 41 % uit
aan eene plaatselijke beschadiging. De lengteverschillend.
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2, RESULTATEN IN HET BUITENLAND EN HIER TE LANDE.
VOORUITZICHTEN EN ONTWIKKELING VAN HET VRAAGSTUK DER
ZAADHERKOMST.
Met BATES kunnen wij zeggen: dat, hoewel de proeven, die de verschillen
binnen dezelfde boomsoort uit verschillende streken van Europa of Amerika
moeten aantoonen, niet oud genoeg zijn, om het definitieve bewijs te leveren, toch
iedere onderzoeker, die persoonlijk in contact kwam met dergelijke experimenten, over
tuigd is, dat het bestaan van deze vormen van groot praotisch belang is, even belangrijk
als de verschillen tusschen de soorten. Zeer terecht meent BATES dan ook, dat voor
het boschbedrijf van betrekkelijk weinig waarde is, om te weten, of men daarbij met
„botanische variëteiten", „geografische" of „klimatologische rassen" te maken
heeft (N°. 40).
Zelfs al hebben wij alleen met nawerking van modificaties te doen, ook dan
houden de verschillen hunne beteekenis voor de praktijk.
Wil men een boschbouwer van het practische belang van de herkomst van het
zaad overtuigen, dan bestaat er inderdaad geen beter middel dan een demonstratie,
zooals die door de hier in ons land en op vele plaatsen in het buitenland genomen
proeven gegeven kan worden.
Toch moet men bij de beoordeeling van genoemde proeven voorzichtig zijn. De
resultaten zijn niet absoluut zeker.
Zoo zijn b.v. bij de proef hier te lande de gegevens over de herkomst der zaden
niet zoo volledig, als men gaarne zou wenscben.
Verder waren de omstandigheden, waaronder de zaailingen zich in hun eerste
jaar ontwikkeld hebben, niet gelijk voor de verschillende herkomsten. Er zijn b.v, gelijke
hoeveelheden zaad per are uitgezaaid, terwijl de kiemkracht verschilde. Enkele num
mers hebben daardoor te dicht gestaan (N°, 11, pag. 15).
Dan zijn binnen het terrein van eenzelfde reeks proefperken groote verschillen
in den bodem aanwezig. In de publicatie van 1922 (N°. 11) is dit uitvoerig behandeld.
Er is toen getracht, het bezwaar te verminderen, zonder dat men het geheel opgeheven
achtte door de gevolgde methode. Het is echter onzeker, of eene verandering van den
lengtegroei door een anderen bodem bij alle herkomsten evenredig zou zijn.
Bovendien is het aantal reeksen beperkt. Hoe zou de ontwikkeling van de ver
schillende herkomsten in Brabant of in Drente of op een andere grondsoort op de
Veluwe geweest zijn? Een der drie reeksen van de Nederlandsche proef, III „Rotonde",
is aangelegd op een grond, die vroeger als bouwland gebruikt is. De dennen groeien hier
veel sneller dan in de andere reeksen, hoewel de grond van dezelfde geologische
hoedanigheid is.
Nu heeft deze reeks maar kleine proefperken en hunne onderlinge ligging is
indertijd alleen zoo gekozen, om den bezoeker in kort bestek een overzicht van de
verschillen te geven. Uit een oogpunt van vergelijkende proefneming is de rangschik
king op den duur niet juist, want door het verschil in ontwikkeling komen de lagere
herkomsten geleidelijk in de schaduw van de sneller groeiende. De perken zijn zoo
klein, dat een essentieel gedeelte van de boomen van meerdere herkomsten den invloed
hiervan ondergaat.
Toch kan men op grond van deze reeks waarschijnlijk achten, dat het belang
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van de herkomst op een beteren bodem van een andere orde is. De sneller groeiende
herkomsten bijv. „Breda", „België" enz. vertoonen hier over het algemeen een minder
goeden vorm, terwijl de weliswaar langzamer groeiende Riga-dennen een veel mooieren
vorm hebben.
Op den slechteren bodem van de reeksen I en II was het beeld van bepaalde
slecht groeiende herkomsten in 1920 reeds zoo, dat er nooit ook maar een eenigszins
bruikbare opstand van te verwachten was, eenvoudig omdat er niet genoeg boomen
over waren en degene, die er waren, buitengewone slechte eigenschappen vertoonden.
In de Rotonde is het anders. Wel zien wij evenals in andere reeksen ver
schillen in groeisnelheid. Riga-, Zweedsehe en Fransche dennen groeien ook hier lang
zamer dan de andere herkomsten. Maar het beeld van de langzamer groeiende opstan
den is in de Rotonde niet hopeloos. Men zou zelfs geneigd zijn, op den laatsten bodem
iets van den snellen groei op te offeren terwille van den goeden vorm der boomen.1)
De gegevens, die ons ter beschikking staan, zijn niet voldoende, om het boven
staande uit te maken. Maar wel is het een waarschuwing, dat meer reeksen op eenzelf
den bodem en meerdere series op verschillende bodemsoorten wenschelijk zouden zijn.
De resultaten zijn ook onzeker, omdat de boomen nog zoo jong zijn. Immers,
het zou kunnen blijken, dat bij bepaalde herkomsten de lengtegroei vroeger culmineert
dan bij andere. Men kan zich ook denken, dat de slanke, opstrevende, langzamer
groeiende vorm op den duur stammen met grootere takvrije lengte levert dan de sneller
groeiende breede vorm. KIENITZ (N°. 12) wijst er bovendien nog op, dat boomen van
vreemde herkomst, die jarenlang goed groeiden, door extreme klimatologische omstan
digheden in een bepaald jaar vernietigd kunnen worden, terwijl de inheemsche dennen
daartegen bestand blijken (vergelijke ook BATES (N°. 40)).
Ondanks alle bezwaren mag men de conclusie trekken, dat men bij het koopen
van zaad van grove-den voorzichtig moet zijn.
Uit dit besef zijn de maatregelen te verklaren, die men in verschillende landen
van Europa tegen gebruik van buitenlandsch zaad genomen heeft. In Zweden
kwamen al omstreeks het midden van de vorige eeuw de slechte ervaringen met dennen
uit buitenlandsch grove-dennenzaad ter sprake en werd in 1910 besloten, ingevoerd
dennenzaad te kleuren, om het als „buitenlandsch" te kenmerken. In Duitschland
bestaat al eenigen tijd een contrôle2), die een paar jaar geleden eene uitbreiding heeft
ondergaan.
In ons land heeft voor enkele jaren de Nederlandsche Heidemaatschappij (N°. 20)
een controle ingesteld. Thans is bovendien opgericht een contrôlevereeniging van kwee
kers en zaadproducenten onder den naam van „Vereeniging tot waarborg van de her
komst van zaad en planten van den grove-den (Pinus silvestris L.)".
Deze vereeniging ontvangt steun van Staatswege door benoeming van onpartij
dige personen als voorzitter, ondervoorzitter en controleur. Voor de eerste maal zijn
benoemd tot: voorzitter, E. D, VAN DISSEL, Directeur van het Staatsboschbeheer te
')

Interessant is in dit verband wat BüHLER in ,,Waldbau" op pag. 100 schrijft:

„Jedenfalls zeigen die französischen Föhren im Versuchsgarten auf Sandboden eine viel
ungünstigere Entwickelung als die hier auf Lehm erwachsenen Föhren",
2)

SCHWAPPACH, „Sicherung des Bezuges von

Herkunft",

Z. f. F. u. J. w. 1911, S. 514.

Kiefernsamen und Kiefernpflanzen deutscher
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Utrecht, onder-voorzitter, Dr. W. J. FRANCK, Directeur van het Rijksproefstation voor
zaadcontrôle, en controleur, G. OVERDIJKINK, Houtvester bij het Staatsboschbeheer.
Ook in België is men er over doende geweest (N°. 36), en bovengenoemde BATES
betoogt voor de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de noodzakelijkheid van ,,seedcertification" (N°. 40).
Alle maatregelen komen hierop neer, dat men gebruik van inlandsch zaad
zooveel mogelijk bevordert. Men kiest daarmede het zekere boven het onzekere. Immers,
als men in een land zaad gebruikt van boomen, die bewezen hebben in die streek goed
te groeien, dan gaat men zoo zeker mogelijk. Alleen zou er nog kans op kruisbestuiving
bestaan met stuifmeel, dat afkomstig is van ingevoerde minderwaardige boomen 1).
Men legt zich dus voorloopig bij het bovenstaande neer. Dat men nog niet
verder is gekomen, ligt niet aan te geringe belangstelling voor het vraagstuk, hetgeen
wel blijkt uit het uitvoerig historisch overzicht van SCHOTT in 1904 (N°, 2).
De grove-den komt onder zeer uiteenloop ende omstandigheden van klimaat en
bodem voor, en vertoont in de verschillende deelen van Europa een zeer uiteenloopend
uiterlijk. Deze verschillende vormen gaven al vroeg, namelijk in het begin van de
achttiende eeuw aan de botanici aanleiding tot onderzoek en beschrijving. LINNAEUS
was de eerste, die op deze verschillen de aandacht vestigde. Sindsdien zijn talrijke
verhandelingen verschenen, waarin de schrijvers tot de slotsom kwamen, dat zij binnen
de soort Pinus silvestris L. verschillende vormen, botanische variëteiten, of zelfs
meerdere soorten moesten onderscheiden.
Toch zou volgens SCHOTT (N°. 2, pag. 310) door de botanici in dien tijd niet,
zooveel aandacht aan de verschillende vormen geschonken zijn, als niet de houthandel,
speciaal in masten voor schepen, de vraag naar de waarde der verschillende vormen
had wakker'gehouden. In het bizonder werden de Schotsche- en Riga-den om hun
mooien vorm geroemd. Engeland kon voor zijn scheepsbouw over den Schotsche-den
beschikken. Frankrijk echter was op het buitenland aangewezen.
Men kwam daarom in Frankrijk op de gedachte, om zich onafhankelijk te maken,
door den Riga-den in eigen land te telen (DUHAMEL DU MONCEAU, LEMGNNIER e. a.).
Daarbij werd echter zonder meer aangenomen, dat de eigenschappen van dennen uit
een bepaalde landstreek ook op een andere groeiplaats bij de nakomelingen tot uiting
zouden komen. Van de resultaten dezer pogingen is helaas later door de revolutie niets
meer bekend geworden.
In deze periode kwamen de talrijke onderzoekende botanici en politici tot het
inzicht, dat de soort Pinus silvestris L. in haar groot verspreidingsgebied verschillende
vormen te zien gaf, over wier systematische en praktische waarde men het niet eens was.
De vraag naar de erfelijkheid van de verschillende vormen was niet urgent,
zoolang alleen de houthandel er belang bij had. Pas teen men hoopte zelf de mooie en
geschikte vormen in eigen land te kunnen telen, werd deze vraag belangrijk. Van af
dat oogenblik eischte het vraagstuk eene andere behandeling.
Toch zal blijken, dat nadien de „beschrijvende" methode geenszins voorgoed tot
') Oorspronkelijk beperkte men zich tot de politieke grenzen, vooral, omdat het toezicht op
den invoer van zaad daardoor gemakkelijk was. Intusschen is men in Duitschland er toe overgegaan,
binnen het Rijk verschillende gebieden te onderscheiden. Daarbinnen worden ook inheemsche opstanden,
waarvan het vermoeden voorligt, dat zij door kruisbestuiving met buitenlandsche minder goede
nakomelingen kunnen geven, en opstanden, die door hunne herkomst minderwaardig zijn, van de
zaadleverantie uitgesloten (N°. 25).
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hare ware beteekenis teruggebracht werd. Nog in 1916 verscheen een publicatie van
NILS SYLVEN, waarin ook wel experimenten aangehaald worden, maar toch in hoofdzaak
descriptief wordt gewerkt (N°. 8). Ik ga op een onderdeel dezer publicatie even wat
dieper in, omdat dit geval zoo mooi bewijst, hoe noodig vergelijkende experimenteele
onderzoekingen zijn,
NILS SYLVEN onderscheidt op grond van zijn onderzoek een Midden-europeesche
den, Pinus silvestris septentrionalis SCHOTT, en een Noord-europeesche-den, P. silv, lapponica (Fr.) Hn. , Als een der karakteristieke verschillen tusschen beide typen noemt S,
den leeftijd der naalden. De noordelijke vorm heeft volgens hem naalden, die vijf en
meer jaren oud worden, terwijl ze bij den zuidelijken vorm in tegenstelling daarmee
maar twee tot vier jaren blijven leven (N°, 8, pag. X). Door een onderzoek van GUNNAR
SCHOTTE is echter intusschen experimenteel bewezen, dat de bedoelde hoogere leeftijd
van de naalden in het Noorden niet eene erfelijke eigenschap is. Het is een modificatie,
die bij alle dennen uit verschillende deelen van Zweden, uit het Noorden en het Zuiden
optreedt, als men deze op een plaats onder dezelfde uitwendige omstandigheden brengt
(N°. 19, pag. 399—400).
In het Noorden behouden alle dennen onafhankelijk van hunne herkomst de
naalden drie tot vier jaar, in het Zuiden twee jaar lang.1)
De studie van NILS SYLVEN heeft echter hare beteekenis daarom nog niet ver
loren; het materiaal vormt een onmisbaren grondslag voor experimenteel onderzoek in
de kwestie lapponica contra septentrionalis. Wil zulk een onderzoek goed zijn, dan
moet eene beschrijving van de planten met wier zaad men werkt, voorafgaan.
Uit het bovenstaande moet men concludeeren, dat alleen het vergelijkende expe
riment ons verder kan brengen,
VILMORIN zag de noodzakelijkheid hiervan in en nam voor het eerst een verge
lijkende proef. Van 1823—1840 zaaide hij in Les Barres sur Vernisson naast elkaar
partijen grove-dennenzaad, die uit verschillende landen (Frankrijk, Duitschland,
Engeland, Rusland) geïmporteerd waren. Deze proeven maakten het hem mogelijk voor
de eerste maal aan te toonen, dat zaad van verschillende herkomst planten leveren kan,
die in groei van elkaar afwijken. Helaas zijn de wetenschappelijke resultaten van
Vilmorin's proeven gering. Wel zijn er enkele beoordeelingen in de literatuur, maar
geregelde waarnemingen hadden niet plaats. Zoo werd in 1878 de rechte stam en
smalle kroon van den Riga-den tegenover die van Hagenau zeer geroemd, In 1906
worden, beide herkomsten als bijna even mooi beschreven. H. MAYR constateerde ook
bij den Riga-den in Les Barres een vrij groot aantal kromme stammen en vond overigens
de verschillen ook niet noemenswaard. Hij schrijft daaromtrent in zijn „Waldbau auf
naturgesetzlicher Grundlage", pag. 125:
„Die Föhre von Riga, die in ihrem Optimum unter 100 Stämme noch nicht einen
aufweist, der eine Schaftkrümmung besässe, ist im lufttrockenen und warmen Zentral
frankreich unter den gleichen Verhältnissen mit der süddeutschen Föhre ebenso krummschaftig wie diese."
Is nu de vorm van den Hagenau-den verbeterd of die van den Riga-den slechter
geworden? Het is bij gebrek aan periodieke waarnemingen onmogelijk te beslissen
1)

Merkwaardig is, dat NlLS SYLVEN zelf in zijne publicatie wel veronderstelt, dat de groots
verschillen, die hij bij zijne beschrijving tusschen de twee vormen constateert, gtringer zouden worden,
als men beide onder de zelfde omstandigheden zou brengen.
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(Engler N°, 6, pag. 353). Zeker zou dus alleen zijn, dat de van een geheel andere streek
in Les Barres ingevoerde Riga-den op den duur daar ter plaatse blijkbaar gelijk staat
met den den, die uit Hagenau is ingevoerd, terwijl de eerste in het begin een beteren
vorm vertoonde dan de laatste. Volgens de nieuwste beschrijving (Pardé N°. 14) in 1922
heeft de Riga-den een mooieren vorm en een längeren takvrijen stam, de Hagenauer
daarentegen heeft over het algemeen een minder rechten stam, maar een grooteren
diameter.
Toch duurde het nog geruimen tijd, voordat ook in andere landen exacte proeven
werden genomen. Intusschen werd in den loop van de 19de eeuw de vraag naar de
herkomst van het zaad ook in andere landen hoe langer hoe meer urgent. De handel in
dennenzaad had zich zeer uitgebreid, waardoor steeds meer zaad uit verschillende
landen geëxporteerd en in andere landen geïmporteerd werd. Door het toenemen van
kunstmatige verjonging, de omzetting van loofhout-bosschen in naaldhout en ont
ginningen tot bosch nam de behoefte aan zaad steeds grooter afmetingen aan, In Zweden
voerde men zaad in uit Zuid-Düitschland, in. de hoogere lagen van de Alpen werd zaad
gebruikt, dat afkomstig was uit het laagland. Hierbij deed men buitengewoon slechte
ervaringen op. Veel werd er over geschreven en gediscussieerd; vaak werden meeningen
en hypothesen verkondigd en van andere zijde weer bestreden, zonder dat men op
exacte waarnemingen steunde.
Daarnaast begonnen verscheidene onderzoekers, zooals ClESLAR en MAYR, aan
het einde van de 19de eeuw met exacte onderzoekingen. Van eenheid in de opvattingen
omtrent den aard en het belang der verschillende vormen is geen sprake. SCHOTT
schrijft (N°. 2, bladzijde 448) hiervan:
„Am Schlusz dieser historischen Zusammenstellung der Autoren über das Für
und Wider der Kiefernformen wollen wir noch einmal kurz rekapitulieren, was sie uns
gelernt haben. Von LINNÉ, DUHAMEL DU MONCEAU und DESFONTAINES bis auf unsere
heutige Zeit VON SlEVERS, ClESLAR und H. MAYR finden wir die ärgsten Widersprüche
in den Ansichten der einzelnen Autoren. Wie in einem Kaleidoskop stellen sich im
Laufe des Jahrhunderts die Formen der Kiefer dar, jeder neue Schriftsteller bemüht
sich daran zu rütteln und zu schütteln, um uns in neuen Bildern seine Ansichten auf
zutischen.
Nachdem der Leser durch diese Wirrwarr von systematischen, physiologischen
und geographischen Arbeiten geführt worden ist, wird er grollen und fragen, wozu
dieses Eingehen auf mannigfaltige Schriften. Es sollte aber zeigen, dass in dem über
hundertjährigen Streite schon viele Meinungen geäussert worden sind, dass aber abge
sehen von den jüngsten Versuchen, noch wenig bewiesen ist, und dass noch ein unermessliches Arbeitsfeld vor uns liegt
"
Uit het voorgaande blijkt dus wel, welke belangstelling het vraagstuk reeds vroeg
getrokken heeft. Dit is volkomen te begrijpen, omdat, bij gebruik van een bepaalde
houtsoort, het zoeken naar een ras met een betere productie een van de weinige
mogelijkheden tot opbrengstvermeerdering in den boschbouw is (N°. 43, pag. 5).
Het besef, dat slechts experimenteel onderzoek een afdoend resultaat brengen
kan, werd steeds grooter.
Een belangrijke stap in de goede richting was dan ook de poging, om tot inter
nationale samenwerking te geraken, In 1900 werd in de vergadering van het internatio
nale verbond van boschbouwproefstations te Zürich een werkplan voor proeven over
zaadherkomst door H, MAYR voorgesteld en door de vergadering ter navolging aan
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de leden aanbevolen. Pas in 1906 werden echter meer positieve besluiten genomen om
tot uitgebreide proeven te komen. Men besloot toen door de proefstations of andere
officieele lichamen, zooals het Staatsboschbeheer, van verschillende landen kegels te
laten leveren, waarvan de herkomst gewaarborgd was. Uit deze kegels werd in den
zaadeest te Eberswalde het zaad gewonnen en aan de proefstations gedistribueerd.
De bedoeling hiervan was, te voorkomen, dat uiteenloopende resultaten aan
afwijkende omstandigheden bij het springen der kegels geweten zouden kunnen worden.
Overigens werden de deelnemers aan de proef vrijgelaten in de uitvoering.
De groote verdienste van de internationale proef ligt hierin, dat men hetzelfde
authentieke materiaal uit verschillende streken onder zeer verschillende omstandigheden
vergelijken zou.
Daarnaast staan de uitgebreide experimenten van A. ENGLER (N°. 6) en GUNNAR
SCHOTTE (N°, 19) in Zwitserland, en Zweden. Beiden gebruiken materiaal van bekende
herkomst en brengen het zaad onder zeer uiteenloopende omstandigheden van bodem
en klimaat, wat bij de geologische en geografische gesteldheid van hun land mogelijk is.
Op een andere basis staat de proef van WALTHER in Hessen (N°. 9). Bij deze

proef werd gebruik gemaakt van zaad, geleverd door Firma's Keiler en Appel, te
Darmstadt; alleen dat uit Hessen was geen handelszaad, en gewonnen in den zaadeest
van den Staat. Hierbij is alleen het land van herkomst vermeld; eene beschrijving van
de moederboomen, de nauwkeurige ligging van hunne groeiplaats, grond, klimaat, enz.,
kon daarbij niet gegeven worden, In deze wijze van handelen schuilt een onzekere
factor. Men is van de herkomst nooit absoluut zeker.1) ENGLER wilde van. proeven op
dergelijke basis niets weten. Deze onderzoeker kent slechts wetenschappelijke waarde
toe aan proeven met zaad, dat door de proefstations of andere officieele lichamen of
personen, die voor de herkomst borg kunnen staan, verschaft wordt, Allren dan is men
van de herkomst absoluut zeker (Centralbl, f. d. ges. Forstwesen 1907 S. 84). Die
onzekerheid bestaat bij gebruik van handelszaad inderdaad, maar toch heeft men een
groote mate van waarschijnlijkheid, dat de zaden werkelijk uit de landen komen, waar
voor zij zijn opgegeven.
Toch hebben deze en dergelijke proeven hunne beteekenis, omdat zij onder het
noodige voorbehoud ter vergelijking en aanvulling kunnen dienen. Zeer terecht schrijft
KIENITZ (N°. 12, p. 91):
„Die Zahl der Standorte, von. denen Kiefernsamen zu weiteren Versuchen genom
men werden sollen, muss wesentlich vergrössert werden".
Immers, wanneer wij hier in Nederland met zaad van één dennenopstand bij
Rudzanny uit Oost-Pruisen slechte resultaten, krijgen, dan behoeft daaruit nog niet te
volgen, dat zaad van alle andere plaatsen in Oost-Pruisen hetzelfde resultaat geeft.
Nu komt het handelszaad zeker niet alleen van denzelfden opstand als bij de inter
nationale proef, maar het is bovendien een mengsel van verschillende opstanden,
In 1904 schrijft SCHOTT nadrukkelijk (N°. 2, p. 531), dat het zijne bedoeling was,
om van elke herkomst een gemiddeld zaaisel te krijgen,
1

)

Het is zuiver een kwestie van vertrouwen, In dit verband zijn onderzoekingen, als van

SCHREIBER (N°. 38), HESSELINK (N°, 33) en SCHMIDT (N°. 37, 42), toe te juichen, waarbij getracht
wordt aan het zaad of de daaruit ontstane planten kenmerken te vinden, waardoor de herkomst
gekarakteriseerd wordt. SCHR. en H. zoeken het in de richting van het wortelquotient, SCHMIDT probeert
het met de serologische methode en kiemproeven bij verschillende zuurgraden.

56
„so dass nicht aus dem einen Gebiete die Samen z.B. nur von kräftigen Böden
und alten Beständen, in dem anderen Distrikte nur von schlechten Böden und jungen
Beständen stammten."
Daarom liet hij al het zaad, dat hij uit een bepaald gebied kreeg, mengen.
Hij voelt dus het zelfde bezwaar als KIENITZ, hoewel hunne motieven verschillen.
Het beeld van de nakomelingen van één bepaalden opstand uit een geheele landstreek
kan te goed of te slecht zijn, en zou dus tot verschil of gelijkheid tusschen twee her
komsten doen besluiten, waar dit feitelijk niet aanwezig is,
De wijze, waarop SCHOTT het bezwaar meent te hebben ondervangen is echter
onvoldoende. Men is absoluut onzeker, dat de verschillende partijen handelszaad van
één landstreek samen het gemiddelde vertegenwoordigen. Men zou zich dus zeker
wanen, terwijl men alleen kan zeggen, dat het beeld niet zóó eenzijdig zal zijn als bij
gebruik van zaad van een enkelen opstand. Op zich zelf staande is dus de beteekenis
van de proeven van SCHOTT en WALTHER niet zoo heel groot, vooral wanneer men
maar een enkele reeks heeft. Ook de Nederlandsche proef zou op zich zelf geen groote
waarde hebben, hoewel daarbij geen handelszaad, maar zaad van authentieke herkomst
is gebruikt. De beteekenis dezer proeven neemt echter toe, wanneer men ze onderling
en met andere proeven, zooals de Zwitsersche en de internationale proef, in ver
band brengt.
Of wij nu zaad van gegarandeerd bekende herkomst of handelszaad gebruiken, in
beide gevallen doet zich nog een ander bezwaar voor. Er zijn in verschillende landen
wel eens dennen uit andere streken geïmporteerd. Daarom kan handelszaad nooit
absolute zekerheid geven, dat het zaadmengsel geheel van autochthone dennen afkomstig
is. En zelfs bij zaad van gegarandeerde herkomst is men niet altijd zeker autochthoon
materiaal te krijgen. Wanneer wij met landen te maken hebben, waar de grove-den in
historischen tijd is ingevoerd, zooals Nederland en België, kan men zelfs zeker zijn, dat
men daar geen autochthoon zaad heeft. Waar het oorspronkelijk dan wel vandaan komt
is onzeker. Zoo weet men ook bij de internationale en Zwitschersche proef niet de
oorspronkelijke herkomst van de dennen, die het Belgische zaad geleverd hebben.
Hetzelfde is het geval bij de dennen van Belgische en Nederlandsche herkomst, welke
bij de proef in Nederland gebruikt zijn. Men weet alleen, dat de boomen gedurende
twee generaties in beide landen goed en gezond gegroeid zijn. Maar omdat men in die
landen dennen uit verschillende streken heeft geïmporteerd, bestaat bovendien nog het
gevaar van onzuiverheid door kruisbestuiving. Al zou men van autochthone moederboomen zaad winnen, dan kan het nog gevormd zijn door kruisbestuiving met stuifmeel
van allochthone boomen.1)
ENGLER veronderstelde, dat het door hem gebruikte Belgische zaad daar oor
spronkelijk uit Lijfland zou zijn ingevoerd. Zijn betoog op dit punt is zwak. Hij vindt,
dat de Belgische dennen in Zwitserland en in den Pfalz een bijzonder goeden groei

1)
Wij weten uit de onderzoekingen van BUSSE, dat de afstand, waarover het stuifmeel getrans
porteerd kan worden zeer groot is; volgens hem zelfs haast onbegrensd (N°. 31, p. 229); voorts, dat
het stuifmeel zoowel in drogen als in vochtigen toestand met behoud van zijn kiemkracht gedurende
40—60 dagen bewaard kan worden en dat bovendien zelfs in jaren van geringen bloei hoeveelheden
stuifmeel geproduceerd worden, voldoende voor een kruisbestuiving over uitgestrekte oppervlakten. Of
de bevruchting toch niet bij voorkeur of uitsluitend door stuifmeel van boomen van dezelfde herkomst
in de omgeving plaats vindt, daarin hebben wij geen inzicht,
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vertoonen, de „Oostpruisen" in groei en vorm er veel op lijken en alleen in winter
verkleuring afwijken. Hij schrijft op bladzijde 357 van N°. 6:
„Höchstwahrscheinlich aber ist er (de opstand, die de moederboomen van het
Belgische zaad voor de internationale en Zwitsersche proef heeft geleverd) aus
westrussischem Samen oder, um die geläufige Bezeichnung zu gebrauchen, aus Samen
der Riga-föhre entstanden. Dafür spricht besonders die grosse Ähnlichkeit der belgischen
Föhre mit der Ostpreussischen".
Uit het Belgische en Oostpruisische zaad stonden hem planten van 5 en 6 jaar
ter beschikking, maar het zaad uit Lijfland was (volgens de tabel op de bladzijden 222
en 223) pas vier jaar later gerijpt en uitgezaaid. ENGLER heeft dus den Riga-den zelf
niet met de twee andere kunnen vergelijken.
Dat men niet maar zoo eenvoudig de redeneering van ENGLER mag volgen, blijkt,
wanneer men zijne veronderstelling aan de resultaten van elders toetst.

Bij de internationale proef te Chorin gedraagt de Belgische den zich volgens
KIENITZ (N°. 12, p. 86) geheel anders dan de Riga- en 4,e Oostpruisische den, die daar
ook onderling verschillen. De dennen van Belgische herkomst behooren volgens hem
tot een zeer karakteristiek ras. Zij vertoonen niet zooals de Oostpruisische en Rigadennen de gele winterverkleuring en groeien in. hunne jeugd sneller. Trouwens ook
ENGLER constateerde in Zwitserland het verschil in winterverkleuring bij de Belgische
en Oostpruisische dennen. Specifiek „Belgisch" zullen volgens KIENITZ de kenmerken
der Belgische dennen niet zijn, omdat de boomen daar pas gedurende twee generaties
groeiden. Hij meent daarom, dat de Belgische den van Lanaeken, die bij de inter
nationale en Zwitsersche proef gebruikt is, eerder uit Hagenau (in den Elzas) in België
geïmporteerd zou kunnen zijn, dan uit Riga; en waarschuwt er nadrukkelijk voor te
concludeeren, dat alle Belgische dennen, hetzelfde goede resultaat zullen geven. Er zal
zeker ook wel zaad uit Zuid-Frankrijk en Hongarije geïmporteerd zijn.
WlMMER (N°, 26) komt ook tot de slotsom, dat de hypothese van ENGLER niet
juist kan zijn, en de Zuidwestduitsche den waarschijnlijk identiek geacht moet worden
met den Belgischen den. Hij tracht deze veronderstelling waarschijnlijk te maken aan
de hand van eene mededeeling in den 4den Band van Mosers Forstarchiv in 1788:
,,
dass die „Griesheimer" schon damals einen schwunghaften „Tannen"Samenhandel betrieben haben, wovon „der gröszte Teil nach Frankfurt geht, jedoch
auch von inländischen Aufkäufern aufgekauft und selbst nach Holland gebracht
wird".... WlMMER meent, dat het zaad dus ook wel naar België geëxporteerd
zal zijn.1)
MÜNCH (N°. 22, 29) is het ermee eens, dat de Belgische dennen in geen geval
van Baltischen of Oostpruisischen oorsprong zijn, vooral door het verschil in winter
verkleuring, wat z. i. er op wijst, dat zij in een zacht winterklimaat thuishooren. Nog
minder kan naar zijne meening de Belgische met den Darmstädter of Hagenauer den
identiek geacht worden. Bij alle proeven in Duitschland en in Zwitserland zijn de Bel
1)

WlMMER schrijft op bladzijde 552:

„Da Holland und Belgien damals noch ein Staatswesen war, so ist es sehr wahrscheinlich, dass
der Samen auch in Nordbelgien Verwendung gefunden hat".
Uitgesloten is dit niet, maar wat Engler (bldz, 358 N°. 6), voor den tijd van omstreeks 1819
aanhaalt, geldt niet voor de periode waarover WlMMER schrijft (vöör 1788),omdat van 1714—1790
het latere Belgie als de Oostenrijksche Nederlanden tot Oostenrijk behoorde.
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gische dennen scherp van de Zuidwestduitsche te onderscheiden, MÜNCH besluit daarom
aangaande den Belgische den:

„Ein sicheres Urteil über das Wesen der in Deutschland viel verwendeten belg.
Kiefer erfordert noch genauere forstgeschichtliche Studien, die zur Klärung dieser
wichtigen Frage sehr erwünscht wären".
De Oostpruisische den wordt overigens door MÜNCH bijzonder geroemd (N°. 29,
bi. 159) en gelijkgesteld met de „Höhenkiefer" in Duitschland.
„In Geradschäftigkeit und Feinästigkeit wetteifert sie mit der Höhenkiefer und
in der Raschheit des Jungwuchses steht sie ach ausserhalb ihrer Heimat gegen andere
Rassen kaum zurück".
Volgens ENGLER heeft de Oostpr-, Westruss.-den bewezen, dat hij in Westelijke
en Zuidelijke streken met zacht klimaat, evenals in het gebergte met ruw klimaat, dus
onder zeer uiteenloopende klimatologische omstandigheden, goed kan groeien (n.l. in
Frankrijk (Les Barres), België en Nederland, Pfalz en Zwitserland). Hij heeft dus een
bizonder groot aanpassingsvermogen aan het klimaat. ENGLER meent daaruit te kunnen
besluiten, dat deze den zeer waarschijnlijk het oorspronkelijke ras vertegenwoordigt,
waaruit alle andere fysiologische rassen, buiten zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied
(het Baltische), onder langdurigen invloed van klimaatsomstandigheden ontstaan zijn.
Ook in België, waar men eveneens aan de internationale proef heeft deelgenomen,
zijn intusschen resultaten gepubliceerd (N°. 18). Bij de zes serie's, op verschillende
groeiplaatsen, is gebleken, dat de Belgische dennen tot nu toe sneller groeien dan de
Riga-dennen. De „Oostpruisen" groeien over het algemeen beter dan de Riga-dennen
en staan in enkele serie's naast de Belgische dennen bovenaan,
In Nederland is bij de herkomstproef zaad gebruikt, dat in een ander jaar
gerijpt is. De Belgische dennen zijn bovendien van een andere plaats in België ver
kregen, maar het Oostpruisische zaad werd weer in dezelfde houtvesterij gewonnen
als bij de internationale proef. Merkwaardig is daarom, dat de „Oostpruisen" een
resultaat geven, dat zoo geheel afwijkt van de boven weergegeven uitkomsten. Op alle
drie reeksen in Nederland wordt „Oostpruisen" gekwalificeerd als: typisch beeld van
spreivorm, slechte stamvorm, sterk beschadigd, hoog percentage uitvallers, in reeks
I en II, bovendien slechte sluiting met blijvende gaten; de groei is middelmatig tot
langzaam. De Oostpruisische dennen lijken dus hier niet in het minst op de „Höhen
kiefer" zooals ze volgens MÜNCH in Duitschland! doen, en zouden dus onder de omstan
digheden waaronder de proef hier te lande genomen is, de grens van hun bijzonder
groot aanpassingsvermogen aan het klimaat overschreden hebben. Het lijkt mij zeer
onwaarschijnlijk, dat de minder goede grond, waarop in Nederland de proef genomen
werd, het slechte beeld veroorzaken zou, waar ook op de Rotonde een soortgelijk resul
taat is gevonden. Het is natuurlijk niet onmogelijk, dat het zaad van een anderen
opstand in dezelfde houtvesterij gewonnen is en dat deze opstand slechtere nakome
lingen geeft.
De Riga-dennen groeien evenals bij de buitenlandsche proeven veel langzamer
dan de Belgische, die als overal elders tot de snelste groeiers behooren. De Riga-dennen
hebben over het algemeen een bijzondere neiging om recht en met slanke kronen op te
groeien en het aantal uitvallers is, mede in verband met hun langzameren groei buiten
gewoon gering.
In geen geval, noch bij de internationale proef noch bij de Nederlandsche, wordt
dus de veronderstelling van ENGLER, dat de Belgische dennen als nakomelingen van
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Riga-dennen te beschouwen zouden zijn, bevestigd, ten minste niet op grond van een
soortgelijken groei.
Dus ook RUBNER'S voorschrift, namelijk (N°. 23, bl, 162):
„Vollkommen klar sehen wir also bezüglich der Kiefernrassen trotz alles bisher
angestellten Untersuchungen und Versuche auch heute noch nicht;
berechtigt ist aber bereits jetzt sicherlich die Forderung des Anbaus guter
heimischer Kiefernrassen, vorausgesetzt, dass es sich um autochthone Rassen handelt.
Nachdem aber in Westdeutschland die Kiefer nur wenige ursprüngliche Ver
breitungsgebiete hat, wird man bei der Samenwahl begreiflicherweise nach der besten
Rasse greifen, und das ist nach unseren bisherigen Erfahrungen zweifelsohne die
ostpreussisch baltische Rasse 1) und vielleicht auch die Schwarzwaldkiefer", kan niet
juist zijn, omdat daaruit blijkt, dat hij zich geheel op ENGLER baseert.
Het geval van de Oostpruisische dennen is een bewijs, dat een enkele proefreeks
op zich zelf maar een zeer betrekkelijke uitkomst kan geven, en dat bovendien het
vraagstuk gecompliceerder is, dan men volgens de opzet van de verschillende proeven,
ook de internationale proef, zou vermoeden.
Zelfs voor deze grootsch opgezette proef heeft men in elk gebied slechts in èèn
jaar van een bepaalden opstand zaad gewonnen en uitgezaaid. Dat het noodig zou
zijn, om de proef nog eens met zaad van dezelfde moederboomen, in een ander jaar
gerijpt, te herhalen, is niet voorzien. Tenminste, er is geen aanwijzing, dat de opstan
den speciaal voor dat doel gereserveerd zouden blijven, zooals in Zweden en Zwitser
land met de moederboomen, die het zaad voor de proeven geleverd hebben, gebeurd is.
Men kan dus niet meer uitmaken, of het zaad van denzelfden opstand, maar in een ander
jaar geoogst, eenzelfde resultaat geeft,
Ook heeft men geen rekening gehouden met de vraag, of zaad uit dezelfde streek,
maar van een anderen opstand een gelijke uitkomst geeft. Nog een ander bezwaar, dat
voor alle houtteeltkundige veldproeven geldt, mag bij de onderhavige proeven niet ver
geten worden. Het resultaat hangt voor een groot gedeelte af van klimatologische
factoren, die in verschillende perioden zeer kunnen uiteenloopen. Men kan toevallig
een bijzonder goede of slechte periode treffen, en juist in de eerste levensjaren van
de boomen kan dat van beslissenden invloed zijn. Men zou de proeven dus meerdere
malen moeten herhalen.
Een moeilijkheid van anderen aard is, dat men zelfs bij de internationale proef
alleen tot en met het winnen van het zaad uit de kegels geheel voor gelijkheid van
alle factoren zorgde, maar dat verder elk proefstation naar eigen inzicht is tewerk
gegaan. Een algemeen voorschrift voor deze proef, waaraan ieder zich te houden had,
is niet verkregen.
Zoo zien wij, dat de plantwijdte zeer uiteenloopt. Het plantverband is b.v. in
Chorin 1,3 X 0,3 M., in België en Hessen 1,0 X 0,5 M. enz.
Ook over de wijze van verzamelen der gegevens is men niets overeengekomen,
Over het algemeen zijn in jonge opstanden slechts lengtemetingen verricht, in Sachsen
(N°. 28) werd ook de diameter gemeten, alleen in België (N°. 18) heeft men de massa
bepaald. Maar terwijl nu in Chorin (N°. 12) op strooken van vijf meter breedte van
alle boomen de lengte is gemeten en het arithmetrisch gemiddelde daarvan als maatstaf
1)

Cursiveering van mij.
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gebruikt, zijn in Tharandt van een aantal rijen telkens op 10 meter lengte de vier
langste boomen uitgezocht en gemeten. Hoe in België de bepaling van de lengte en
de houtmassa plaats had, wordt in de Belgische publicatie niet aangegeven. Hetzelfde
geldt voor de verhandeling van WlMMER (N°. 26) met de boomen over de proeven in
den Pfalz. Dit verschil in de wijze van opmeting is oorzaak, dat de absolute cijfers niet
direct vergelijkbaar zijn,
Een ander zeer belangrijk bezwaar is, dat de boomen van een herkomst, naarmate
zij ouder worden, meer invloed op elkander uitoefenen, Hoe beter een herkomst groeit,
hoe meer onderlinge concurrentie. Zijn in een proefperk veel uitvallers, dan kan de
rest der individuen van de grootere ruimte profiteeren, Hierdoor blijft dus niet alleen
de factor klimaat verschillend, maar komt er een andere factor bij, die het resultaat kan
vertroebelen. KIENITZ wijst (N°. 12, pag. 85) op dit bezwaar en geeft aan, hoe men dit
in Pruisen tracht te ondervangen. Hij schrijft:
,,Es besteht nun die Gefahr, dass die für das hiesige Gebiet gut geeigneten Rassen
durch den dichten Schluss, in dem sie stehen, ungünstig becinflusst werden und zu einem
Stillstand oder wenigstens zu einer Hemmung in der Entwicklung kommen."
Hij heeft daarom in de dicht staande proefperken laten kappen.
,,Was aber nicht eine Bestandespflege durch Aushieb schlechter Stämme
bezweckte, sondern lediglich die Gleichmässigkeit der Verteilung des Bestandes för
deren sollte."
KIENITZ raakt hiermede aan een fundamenteele kwestie van de herkomstproeven
Deze proeven zijn opgezet met den wensch dadelijk bruikbare resultaten voor
de praktijk te leveren. Daarom werden de proefperken beplant, als bij den aanleg van
een opstand in de praktijk gebruikelijk is. Men verkrijgt op deze wijze een uitkomst, op
grond waarvan het belang van het vraagstuk voor de praktijk wordt aangetoond.
Het vraagstuk wordt echter daarmee niet opgelost. Daarvoor zouden de boomen
gedurende hun geheele leven nooit in zoo dichten stand mogen komen, dat deze exem
plaren doet uitvallen of tot dunnen noodzaakt.
Ook voor de herkomstproeven geldt, wat LÖFFLER schrijft (N°. 15, pag. 211):
„Auf jeden Fall müssten die einzelnen Bäumchen sofort im entgültigen Abstand,
also in ziemlich weiten Verband ausgepflanzt werden. Eine Durchforstung kann es auf
diesen Zuchtflächen ja nicht geben, da dauernd gleich grosse Nachkommenschaften
beobachtet werden sollen. Weiter Verband ist auch dazu nötig, um Nachkommenschaf
ten, in denen Krummschaftigkeit oder gewisse ungünstige Verzweigungsverhältnisse
erblich sind, mit Sicherheit auszuschliessen. Diese Eigenschaften treten eben nur bei
genügend grossem Abstände mit voller Deutlichkeit hervor, während sie bei engem
Schluss mehr oder minder unterdrückt werden
Auf dem Zuchtgelände muss sich jedenfalls jeder Baum frei und ungehindert
entwickelen können, damit seine Anlagen, so weit das möglich ist, zutage treten."
De voor de uitvoering van dit idee noodige bedekking van den bodem tusschen
de te onderzoeken individuen, kan op verschillende wijzen bereikt worden. De beste
overeenstemming met de omstandigheden, waaronder de boomen in het bosch opgroeien,
zoude men benaderen met exemplaren van dezelfde herkomst, zonder dat deze de te
onderzoeken planten in hun vrije ontwikkeling kunnen belemmeren.
Ook in Nederland heeft men, onafhankelijk van de aangehaalde literatuur, het
bezwaar gevoeld. De proefperken zijn daar, voor zoover hun grootte dit toeliet, in
twee deelen gesplitst, zooals hierboven ook al beschreven is. Op een van die deelen
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wordt om de drie meter een boom vrijgesteld, zonder dat daarbij een selectie in de
een of andere richting plaats heeft. Het spreekt vanzelf, dat het veel te laat is, om het
gestelde doel geheel te bereiken. De meeste herkomsten zijn al geruimen tijd gesloten.
Een gedeelte van de te onderzoeken boomen is dus al verdwenen, en daarbij had vanzelf
een selectie naar de snelste groeiers plaats.
Ook in hun vorm hebben de boomen al te veel invloed op elkaar uitgeoefend.
Het vereischt overigens een groote zelfoverwinning van boschwachters en arbeiders, die
gewend zijn bij het dunnen een selectie toe te passen.
De andere gedeelten van de proefperken worden verder behandeld volgens de
rationeele dunning, zooals die ter plaatse gebruikelijk is. Daardoor zal dus bovendien
tot op zekere hoogte kunnen blijken, hoe de dunning het beeld vermag te wijzigen, en
wat onder de gegeven omstandigheden met de verschillende herkomsten is te bereiken.
Waar ook in dit opzicht geen eenheid tusschen de verschillende landen bestaat,
zullen de resultaten hoe langer hoe minder vergelijkbaar worden. Gaat men zooals
KIENITZ tewerk, dan zullen de verschillen, wat de vorm van de stammen en kronen
betreft, tusschen verschillende herkomsten tot op hoogen leeftijd blijven bestaan. Wordt
echter rationeel gedund, dan zullen de verschillen op den duur genivelleerd worden,
zooals ENGLER meent te moeten veronderstellen bij de proeven van VILMORIN in Les
Barres (Naturw. Zeitschr. f. Land-u, Forstw. 1913, pag, 447),
Het zou dus zeer wenschelijk zijn, meer eenheid in deze proeven en hunne
verdere behandeling te brengen; daarnaast waren de onderzoekingen met gezamenlijk
verkregen authentiek materiaal van een grooter aantal plaatsen van elk gebied uit
te breiden en meerdere malen te herhalen.
Misschien kan het weer opgeleefde internationale verbond van boschbouwproefstations deze vraag opnieuw onder oogen zien.

62

LITERATUUR.
1. 1881. BOOTH, Einfluss des Samens auf die Pflanzenerziehung. Zeitschr, f. F. u. J.
wesen S. 333—338.
2. 1904. SCHOTT, Pinus silvestris L., die gemeine Kiefer. Beiträge zur Systematik und
Provenienzfrage. Forstw. Centr, bl. S. 123, 307, 436, 515, 587.
3. 1908. FABRICIUS, Zuchtwahl in der Forstwirtschaft. Naturw. Zeitschr. f. F. u.
Landw. S. 416,
4. 1910. FRASER STORY, Seed experiments with Pinus silvestris. Transactions royal
Scottish arboric. Soc. Vol, 23, Part II.
5. 1911. SOMERVILLE, Experiments with Scots pine seed from various sources. Quar

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

terly Journal of Forestry.
1913. ENGLER, Einfluss der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der
forstlichen Holzgewächse. Mitt. der Schweiz. Centr. Anst. f. d. forstl.
Vers. w. Band X.
1914. SCHOTTE, GUNNAR, Kiefernpflanzen aus Samen verschiedener Heimat. Medd,
fr. Stat. Skogsförs, anstalt, H. 11. Sid. 61—107, X, XI.
1916. SYLVEN, Den nordsvenska tàllen. Idem H. 13—14, Sid. 9—110, I—XII,
1921. WALTHER, Versuchsfläche mit Kiefern verschiedener Herkunft. Mitt. d. d.
dendrol. Ges. S. 305.
1922. FABRICIUS, Holzartenzüchtung. Forstw. Centr. bl. S. 86.
1922. HESSELINK, De beteekenis van het zaadvraagstuk voor onze grove-dennenbosschen. Meded. v. h. Rijksboschbouwproefst. Deel I, afl. 1.
1922. KIENITZ, Ergebnis der Versuchsanpflanzung von Kiefern verschiedener Her
kunft in der Oberförsterei Chorin. Zeitschr. f. F, u. J, wesen S. 65—93.
1922. OPPERMANN, Die Weisskiefer in Jütland. Das forstl. Versuchsw. in Däne
mark,
1922. PARDÉ, Les races du pin sylvestre dans le domaine des Barres. Revue d.
Eaux et Forêts pag, 412—421.
1923, LÖFFLER, Grundlagen, Aufgaben und Ziele einer forstlichen Pflanzenzüch
tung, Tharandter forstl. Jahrbuch. Heft 4—5.
1923. MÜNCH, Die Kiefernrassen Deutschlands. Silva. S. 315.
1923. MÜNCH und KÜNKELE, Die Herkunft der Pfälzischen Kiefer. Forstw. Centr,
bl. N°, 11.
1923. QUAIRIÈRE, Expérience internationale sur l'origine du pin sylvestre. (Notes
sur les résultats obtenus en Belgique,) Bull. d. 1. Soc. Centr. For, d,
Belgique, pag. 379—389.
1923. SCHOTTE, GUNNAR, Tallfröets Provenienz. Medd. fr, Statens Skogsförsöksanst., H. 20, Sid. 305—400.
1924. DIRECTIE DER NED. HEIDEMIJ., Reglement voor de controle op de herkomst
van zaad en planten van grove den (Pinus silv.) ingesteld door de Ned.
Heidemij. Tijdschr, d. Ned, Heidemij., blz. 142.
1924. HERRMANN, Zur Frage der Rassenbildung bei der Kiefer, Mitt. d. d, dendrol,
Ges. S. 75—80.
1924, MÜNCH, Beiträge zur Kenntnis der Kiefernrassen Deutschlands. Allg,
Forst-u. J. Zeit. S. 540—556.
1924. RÜBNER, Die pflanzengeografischen Grundlagen des Waldbaues. S. 156—163.

63
Die Bedeutung der forstl, Pflanzengeograf ie für den practischen
Waldbau. Allg. Forst-u. J. Ztg, S. 138.
SAATGUTAUSSCHUSS DES REICHSFORSTWIRTSCHAFTSRATES, Beschluss des
R. F. W. Rates betreffend Beschaffung einwandfreien Saatgutes für die
deutsche Forstwirtschaft, u. s. w. Zeitschr. f. Forst-u. J, wesen S. 637—642.
WIMMER, Beiträge zur Biologie der Kiefer. Forstw. Centr, bl. S. 534—554.
BURGER, Einfluss von Rasse, Boden und Erziehung auf die Stammform der
Föhre, Zeitschr, f. Forst-u. J. wesen. S, 231—236.
GROSS, Anbauversuche mit Kiefern verschiedener Herkunft, Mitt. aus der
Sachs, forstl, Versuchsanst. zu Tharandt, Band II, Heft 5.
MÜNCH, Beiträge zur Kenntnis der Kiefernrassen Deutschlands. Allg. Forst-u.
J. ztg. S. 89—123, 151—175.
APPEL, Errichtung einer Station zur Züchtung von Forstpflanzen, (Neue
Wege und Anregungen), Forstw. Centr, bl. S. 430—437.
BUSSE, Kiefernpollenflug und forstliche Saatgutanerkennung. Tharandter
forstl. Jahrbuch S. 225—231.
GRAF, Die Pfälzer Kiefer, Silva N°, 7.
HESSELINK, Een en ander over de wortelontwikkeling van den grove-den en
den Oostenrijkschen den, Meded. Rijksboschbouwproefstation. Deel II,
Afl. 3.
KIENITZ, Vergleichender Anbauversuch mit einheimischen Holzarten ver
schiedener Herkunft 1878—1925. Zeitschr. f. Forst-u. Jagdwesen. S.
397—415.
OPPERMANN, Der Kiefernpollenflug in Kopenhagen am 25. Mai 1804, Tha
randter forstl, Jahrbuch, S. 404—408,
POSKIN, Importation de graines de pin sylvestre. Bull, d, 1, Soc. Centrale
Forestière de Belgique, pag. 190—199,
SCHMIDT, Herkunftsermittlung bei Kiefernsaatgut. Silva. S. 233,
SCHREIBER, Zur Frage: „Saat oder Pflanzung der Lärche. Mit Beiträgen zur
Kenntnis des Wurzelsystems der Lärche und Fichte. Centr. bl. f. d. ges.
Forstwesen. S. 78, 147.
VANSELOW, Die Kiefernrassenfrage in Hessen. Allg. Forst-u. J, Ztg, S,
273—287,
BATES, Better seeds, better trees, Journal of Forestry, Vol, XXV, pag. 137.
BURGER, Einige Gedanken über die Vererbungsprobleme. Zeitschr. f. Forst-u,
J. wesen. S. 193,
SCHMIDT, Reaktionsempfindlichkeit von Keimlingen, Forstarchiv. S. 81, 133,
WECHEL, TE, Opbrengstvermeerdering in den boschbouw. Rectorale rede
9 Maart 1927. Wageningen.

24. 1924. RUBNER,

25. 1924.

26. 1924,
27. 1925,
28. 1925,

29. 1925,

30. 1926.

31. 1926.

32. 1926.
33. 1926,

34. 1926.

35. 1926.

36. 1926.
37. 1926.
38. 1926.

39. 1926.
40. 1927,
41. 1927.

42. 1927.
43. 1927.

64

3. WEITERE ENTWICKLUNG VON KIEFERN (PINUS SILVESTRIS L,)
AUS VERSCHIEDENEN TEILEN EUROPAS IN HOLLAND.
Der Versuch, von dem in dieser Mitteilung berichtet wird, ist in den ,,Mededeelingen van het Rijksboschbouwproefstation Deel I. Afl, 1. 1922". zum ersten Male
beschrieben (Nr. 11). Damals sind die Daten über die Herkunft, soweit diese bekannt
waren, und die Beobachtungen an Zapfen, Samen und Pflanzen bis zu ihrem elften
Jahre veröffentlicht.
Da es bei Versuchen wie den vorliegenden von grundlegender Bedeutung ist,
nicht nur das Endergebnis, sondern den Verlauf der Entwicklung zu kennen, fand im
Sommer 1926 einen neue Aufnahme statt,
AUFNAME IM SOMMER 1926.
Die Massenf aktor en, Kreisfläche auf 1.3 m über dem Boden und Formzahlen,
sind nicht bestimmt worden, nur Länge und Stammzahl, Die letztere in Verbindung
mit Schlussgrad und Vollkommenheit des Bestandes kann man als Andeutung dafür
ansehen, ob die Anzahl der abgegangenen Pflanzen durch natürliche Verminderung der
Stammzahl oder durch geringe Widerstandsfähigkeit der betreffenden Kiefern gegen
unser Klima verursacht ist.
Ausser über den Schlussgrad wurden Aufzeichnungen über Krankheiten und
Beschädigungen, Entwicklung, Farbe, Länge und Alter der Nadeln (hiervon werden
die Resultate nur in bestimmten Fällen besonders erwähnt), Zustand des Bodens,
Bodenflora und über das allgemeine Bild des Bestandes, hauptsächlich betreffs Baum
und Stammform, gemacht.
Bekanntlich ist der Versuch in drei Reihen angelegt. Dabei wurden Samen von
der Herkunft gebraucht, wie auf Seite 27 angegeben. Weiterhin werden die Prove
nienzen mit ihren Nummern angedeutet.
Reihe I (Kootwijk) und II (Loobosch) stocken auf armem Heideboden, Reihe III
(Rotonde) auf früher landwirtschaftlich genutztem Boden von derselben geologischen
Beschaffenheit,
In Reihe I kann man drei Bodentypen unterscheiden (Nr, 11, S. 24),
Die Beschreibung des Bodens in Reihe II muss ergänzt werden. 1922 ist mit
geteilt worden, dass ein essentieller Unterschied innerhalb der Versuchsfläche 13
angetroffen war. Nun wächst auch die gegenüber liegende Nr, 5 im Vergleich zu
derselben Provenienz in Reihe I, sehr schlecht und, da auch angrenzende Teile von
1, 12, 13 und 14 wesentlich langsamer wachsen, muss man auch hier einen Unterschied
im Boden annehmen.
Ausser dem früher (1922) schon genannten Streifen in Nr, 14, dessen schnellerer
Wuchs durch Überwehen von Kunstdünger erklärlich ist, muss noch darauf aufmerksam
gemacht werden, dass überall, wo die Versuchsflächen an einen anschliessenden
Laubholzstreifen grenzen, ein breiter Rand der Kiefern viel besser wächst, sodass ein
essentieller Unterschied in der Länge mit dem Rest der Versuchsfläche besteht. Nr. 2
und 9 gehören ganz zu diesem Streifen und Nr. 6 zum grossen Teil. Im Westen und
Südwesten ist der Einfluss des Laubholzes grösser als im Südosten. Vielleicht muss
man den grösseren Einfluss an der Westseite zum Teil der Landstrasse zuschreiben, von
der Staub in den Bestand weht,
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Beim Pflügen der Heide sind seinerzeit Furchen entstanden, die sowohl in Reihe I
als auch in Reihe II in allen Flächen vorkommen. In diesen Furchen und häufig noch
einige Meter ausserhalb ist das Wachstum der Kiefern sehr schlecht.
Um auch noch eine mehr individuelle Entwicklung der Kiefern verschiedener
Provenienz beobachten zu können, wurde ein Teil aller Flächen zum Zwecke anderer
Behandlung ausgewählt. So wurden die Versuchsreihen I und II getrennt in I a b.z.w. IIa
(die auf die in der Umgebung gewohnte Weise durchforstet werden sollen) und
16 b.z.w, IIb. Zu 16 und 116 gehören die in der Zeichnung schraffierten Teile der Flächen,
Im Prinzip wurde hier in der ersten und jeder vierten Pflanzreihe und in diesen
Reihen der erste und jeder vierte Baum ausgewählt.
Die auf der Fläche ungefähr im drei Meter Quadratverband aufgesuchten
Bäume sind durch Ölfarbe gekennzeichnet und müssen allmählich freigestellt werden.
Wenn an einer aufgesuchten Stelle kein Exemplar mehr stand oder ein ungenügend
lebenskräftiges, wurde immer in ganz vorher bestimmter Reihenfolge ein nebenstehender
Baum gewählt. Die so markierten Bäume wurden nur in der Reihe Ib gemessen. Die
Flächen 2, 4, 9 und 10 der Reihe I wachsen zu schlecht, um zuverlässige Daten über
individuelle Entwicklung erhalten zu können. I, 8 und 11 und II. 2, 9 und 4 waren zu
klein, um in zwei Teile geteilt zu werden.
Von der Aufnahme in den a Reihen ist nur I a 10 ausgeschlossen, weil der Abgang
an Pflanzen dort zu gross ist.
Bei IIa wurde versucht, dem Einfluss des Laubholzstreifens möglichst aus dem
Wege zu gehen. Bei den Längenmessungen in den Flächen 6, 2, 9, 4 und 12 war das
nicht möglich. Bei den südöstlich gelegenen Flächen 9, 4 und 12 scheint der Einfluss
nicht von grosser Bedeutung. Von 6 und 2 wird das Bild aber sicher getrübt. Bei den
Längenmessungen in la und IIa konnten die obengenannten Furchen beinahe überall
vermieden wer den. Auf die Zahlen über das Abgangsprozent haben diese Teile und
auch in IIa der schneller wachsende Teil in der Nähe des Laubholzstreifen einen
Einfluss, den man nicht zu gering anschlagen darf.
Auch bei Nr. 14 muss man bei der Beurteilung von Stammzahl und Länge dem
schnellerwüchsigen Teil Rechnung tragen.
Bei Reihe III kann man wegen der geringen Oberfläche und des vormaligen
Gebrauches des Bodens denselben als gleichmässig betrachten.
Die Länge wurde in Reihe Ia und IIa auf Probeflächen von 1 bis 2 Aren gemes
sen (von jeder Nummer ungefähr 150—200 Stück), Bei der Wahl der Probefläche wurde
darauf geachtet, dass diese das durchschnittliche Bild jeden Bestandes repräsentierte.
Auf den Probeflächen wurde die Länge aller lebenden Bäume mit Inbegriff des
Jahrestriebes von 1925 auf Zentimeter gemessen. Von Ia Nr, 11 und allen Flächen der
Reihe III wurden wegen der geringen Ausdehnung in derselben Weise die Längen
aller Bäume gemessen.
Die Zählung der abgegangenen Pflanzen wurde anfänglich in acht Pflanzenreihen
nebeneinander ausgeführt. Um eine zuverlässigere durchschnittliche Zahl zu erhalten,
wurden später noch in 8 Pflanzenreihen, auf jeder Fläche regelmässig verteilt, die
Bäume gezählt.
In der Reihe 16 wurden die markierten Bäume alle bis zum Jahrestrieb 1925
einschliesslich gemessen, ausserdem Krankheiten und Beschädigungen eines jeden
Exemplares vermerkt.
Um die Zahlen der Flächen auf verschiedenen Bodentypen in Reihe I einiger-
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massen vergleichen zu können, wurde auf jeder der Bodenarten A und C eine Anzahl
Kiefern Hoenderloo'scher Herkunft gemessen. Auf Bodentyp A wurden in einem
Streifen hinter den Nummern 9, 1, 2, 3 und 12 auf einer Anzahl Probeflächen von einem
Are die Längen gemessen. Man muss hier aber wohl berücksichtigen, dass dieser
Streifen nur sehr schmal ist und an der Aussenseite an früheres Ackerland grenzt.
Auf Bodentyp C wurde eine Fläche von 90 Quadratmeter hinter Nr. 11 gemessen.
Aus den Zahlen (die man auf Seite 30 des holländischen Textes finden kann) geht hervor,
dass ebenso wie bei der vorigen Aufnahme (1920) die Unterschiede essentiell sind,
während „Hoenderloo" und „Schottland" auf Bodentyp C nicht verschieden sind.
Um den Einfluss des Laubholzstreifen in Reihe II festzustellen, wurde in den
schneller wachsenden Teilen der Flächen Nr. 7, 3 und 5 noch je eine Probefläche von
einem Are angelegt.
Mit den Zahlen von Nr. 7 auf den verschiedenen Bodenarten der Reihen I wurde
versucht, die Längen auf einen Bodentyp zurückzubringen. Dabei wurde angenommen,
dass die durchschnittliche Länge der verschiedenen Provenienzen sich auf anderem
Boden proportional ändert. Mit Hilfe der Länge in den verschiedenen Teilen der
Nr. 7, 3 und 5 in Reihe II konnte die angenommene Proportionalität geprüft werden.
Das Verhältnis beträgt bei Nr. 7: 0.861; bei Nr. 3: 0.762; bei Nr. 5: 0,476. Es ist also
für die drei Fälle nicht gleich, ausserdem besteht zwischen Nr. 5, 3 und 7 in den
Versuchsflächen nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein essentieller Unterschied,
in dem Weststreifen nicht. Der Umrechnung kann daher nur ein sehr beschränkter
Wert zugesprochen werden.
Die Resultate der Aufnahme sind in verschiedenen Tabellen zusammengestellt
und durch graphische Darstellungen veranschaulicht, zu deren Kenntnisnahme eine
Übersetzung verschiedener Ausdrücke beigegeben ist.

ÜBERSETZUNG VERSCHIEDENER AUSDRÜCKE ZUM GEBRAUCH
DER TABELLEN
afwijken
behooren
belooft
bepaald
beschouwing
beter
binnen
bodemtype
boomen
bovendien
buiten
cijfers

abweichen
gehören
verspricht
bestimmt
Betrachtung
besser
innerhalb
Bodentyp
Bäume
ausserdem
ausserhalb
Ziffern

gaten
gegevens
gesloten

Löcher
Daten
geschlossen
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gezaaid
groepen
groei

gesät
Gruppen
Wuchs

herkomst
hol

Herkunft, Provenienz
licht

kaarsrecht
kalm
kegels
kracht

kerzengrade
gemächlich
Zapfen
Kraft

loofhoutsingel
lijden

Laubholzstreifen
leiden

middelbare fout
merkwaardigerwijze
misschien
moeilijk

mittlerer Fehler
merkwürdigerweise
vielleicht
schwierig

nauwkeurig

genau

omhoog
onderling
ontegenzeggelijk
opeenvolging
opstand
overheersching

empor
untereinander
unwiderleglich
Reihenfolge
Bestand
Ubergewicht

perk
plaatselijk
proefreeks

Fläche
stellenweise
Versuchsreihe

rangschikking

Einreihung

schaal
schaduw
sluiting
spillig
spreiers

Maszstab
Schatten
Schluss
spindelförmig
sperrige Bäume

tamelijk
tegenstelling
toekomst

ziemlich
Gegensatz
Zukunft

uitvallers

Abgänge

vermoedelijk
vermogen
verschil
verschijnsel
vertoonen
volgorde
vrijwel

wahrscheinlich
Fähigkeit
Unterschied
Erscheinung
zeigen
Reihenfolge
ungefähr
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waarde
weststrook

Wert
Weststreifen

ijl
ijle boomen

dünn
Bäume mit lichten, schwach entwickelten
Kronen

zijtakjes
zuiver

kleine Seitenzweige
genau
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ERGEBNISSE DER PROVENIENZVERSUCHE IM AUSLANDE
UND INLANDE.
AUSSICHTEN UND ENTWICKELUNG DER SAMENPROVENIENZFRAGE.
Mann kann BATES zustimmen, wenn er schreibt, dass die Versuche über den
Einfluss der Samenherkunft bei Waldbäumen in Europa und Amerika noch zu jung
sind, um entgültige Schlüsse zu ziehen, dass aber trotzdem jeder Forscher, welcher
sich mit derartigen Versuchen persönlich befasst hat von der grossen praktischen
Bedeutung der verschiedenen Formen innerhalb einer Art überzeugt ist. Mit Recht
füght BATES hinzu, dass dabei die Feststellung, ob diese Formen „botanische Varietä
ten", „geographische" oder „klimatologische Rassen" sind, für die Forstwirtschaft ver
hältnismässig nur geringen Wert hat (N°. 40).
Auch wenn es sich nur um eine Nachwirkung von Modifikationen (Dauermodifi
kationen) handelt, bleiben die Unterschiede für die forstliche Praxis sehr wichtig.
So gibt es denn auch kein besseres Mittel, um Forstwirte von der praktischen
Bedeutung der Samenherkunft zu überzeugen, als eine Vorführung aus den vielen Ver
suchsreihen des In- und Auslandes.
Allerdings ist bei der Beurteilung der genannten Versuche Vorsicht geboten. Die
Ergebnisse sind nicht absolut sicher.
Zum Beispiel ist bei dem hiesigen Versuche die Herkunft der Samen nicht so
vollständig bekannt, wie man das wohl gerne wünschte.
Weiterhin haben die Sämlinge verschiedener Herkunft im ersten Jahr keine
gleichen Entwickelungsbedingungen gehabt. Trotz Unterschieden in der Keimkraft sind
gleiche Mengen Samen pro Are ausgesät, weshalb bei einigen Nummern die Pflanzen
zu dicht gestanden haben (Nr. 11, S. 15).
Dann sind innerhalb des Geländes einer Versuchsreihe grosse Unterschiede im
Boden festgestellt. In der Veröffentlichung von 1922 (N°. 11) ist dies ausführlich
beschrieben. Es wurde damals auch der Versuch gemacht, die Folgen abzuschwächen,
ohne dass man geglaubt hätte, damit die Schwierigkeit vollkommen beseitigt zu haben.
Es ist unsicher, ob der Längenwuchs bei allen Herkünften sich proportional ändert.
Ausserdem ist die Anzahl der Versuchsreihen gering. Wie würden sich die
Pflanzen verschiedener Herkunft in Brabant oder Drente oder auf anderen Bodenarten
der Veluwe entwickelt haben? Eine der hiesigen Versuchsreihen, III „Rotonde", liegt
auf früher landwirtschaftlich genutztem Boden, auf dem die Kiefern schneller wachsen
als in den anderen Reihen, obwohl er von derselben geologischen Beschaffenheit ist.
Nun hat diese Reihe III nur kleine Unterflächen; ihre gegenseitige Lage ist
seinerzeit so gewählt, um dem Besucher in gedrängter Form einen Ueberblick zu bieten.
Für einen vergleichenden Versuch ist die Lage auf die Dauer nicht richtig, weil durch die
Unterschiede in der Entwickelung die langsamer wachsenden Provenienzen in den
Schatten der anderen kommen. Die Flächen sind so klein, dass ein wesentlicher Teil
der Pflanzen mehrerer Nummern dadurch beeinflusst wird.
Trotzdem kann man es auf Grund dieser Versuchsreihe für wahrscheinlich halten,
dass die Bedeutung der Samenherkunft auf besseren Boden anderer Art ist. Die
schneller wüchsigen Provenienzen z.B. „Breda", „Belgien" u.s.w. sind hier im Allge
meinen von weniger guter Form, während die zwar langsamer wachsenden Riga-föhren
eine viel bessere Form zeigen.
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Auf dem schlechteren Boden in Reihe I und II WEIT schon 1920 von verschiedenen
Nummern nie mehr ein auch nur einigermassen brauchbarer Bestand zu erwarten, einfach
weil nicht mehr genug Bäume übrig waren, und diese dann noch aussergewöhnlich
schlechte Eigenschaften ausgebildet hatten.
In der „Rotonde" ist dies anders. Wohl kommen genau wie bei den anderen
Reihen Unterschiede im Längenwuchs zum Ausdruck. Rigaer, schwedische und fran
zösische Kiefern wachsen auch hier langsamer als andere Provenienzen, Aber das Bild
der erstgenannten ist hier in keinem Falle aussichtslos.
Man wäre hier sogar geneigt, auf den schnelleren Wuchs zu gunsten der Form
zu verzichten. ')
Das Material reicht zur Lösung der Bodenfrage nicht aus. Es weist uns aber
daraufhin, wie nötig mehrere Versuchsreihen auf gleichartigem Boden und mehrere
Serien auf verschiedenen Böden sind.
Weiterhin sind die Ergebnisse auch unsicher, weil die Bäume noch so jung sind.
Es könnte sich ja später herausstellen, dass bei bestimmten Provenienzen der Längen
wuchs früher kulminiert als bei anderen. Auch könnte es sein, dass eine schlanke, auf
strebende langsamwüchsige Form später Stämme von grc-sserer astreiner Länge liefert,
als eine schnellerwüchsige breite Form. KIENITZ (Nr, 12.) erinnert noch daran, dass
Bäume von fremder Herkunft, die jahrelang gut wachsen, durch extreme klimatolo
gische Umstände eines Jahres vernichtet werden können, während die einheimischen
dagegen beständig sind (Vergleiche auch Bates Nr. 40.).
Trotz allen Bedenken ist der Schluss berechtigt, dass man beim Einkauf von
Kiefernsamen vorsichtig sein muss.
Als Ausfluss dieser Erkenntnis hat man die Massregeln an zu sehen, die in
verschiedenen Ländern Europas gegen Gebrauch von ausländischen Kiefernsamen
getroffen sind. In Schweden kamen schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die
schlechten Erfahrungen mit Kiefernsamen ausländischer Herkunft zus Sprache, und es
wurde im Jahre 1910 beschlossen, importierten Kiefernsamen zu färben, um ihn als
ausländisch zu unterscheiden. In Deutschland besteht schon längere Zeit eine Kontrolle,
die inzwischen erweitert worden ist2). In Holland hat vor einigen Jahren die „Nederlandsche Heide Mij." eine Kontrolle organisiert. :i) Auch in Belgien hat man sich damit
befasst (Nr, 36,) und der oben genannte BATES verlangt für die Vereinigten Staaten von
Amerika ,,Seed certification" (Nr. 40.).
Alle Massnahmen bezwecken möglichste Förderung des Gebrauches von ein
heimischen Samen. Man nimmt damit das Gewisse für das Ungewisse Denn wenn man
in einer Gegend nur Samen von Bäumen gebraucht, von denen bewiesen ist, dass sie
dort gut wachsen, geht man so sicher wie nur irgend möglich. Nur steht es dann noch

*)

Im Zusammenhang hiermit ist eine Mitteilung von BüHLER in „Waldbau" auf Seite 100

interessant:
„Jedenfalls zeigen die französischen Föhren im Versuchsgarten auf Sandboden eine viel ungün
stigere Entwickelung als die hier auf Lehm erwachsenen Föhren."
2)

SCHWAPPACH „Sicherung des Bezuges von Kiefernsamen und Kiefernpflanzen deutscher Her

kunft". Zeitschr. f.F.u.J.w 1911. S. 514.
3)

Neuerdings ist eine Kontrollvereinigung errichtet worden. Dieser Verein erhält staatliche

Unterstützung durch Ernennung eines unparteiischen Vorsitzenden und eines Staatsbeamten als Kon
trolleur,
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nicht fest, ob nicht vielleicht Pollen von eingeführten, schlechtwüchsigen Bäumen durch
Kreuzbestäubung den Samen verschlechert.1)
Man fügt sich also vorläufig in dieses Resultat, Dass man noch nicht weiter
gekommen ist, liegt nicht an zu geringem Interesse für die Frage, was aus der von
SCHOTT (1904) veröffentlichten ausführlichen Bearbeitung der historischen Entwickelung (N°. 2.) hervorgeht.
Die gemeine Kiefer wächst in ihrem ausserordentlich grossen Verbreitungsgebiet
auf klimatisch und bodenkundlich sehr verschiedenen Standorten und kommt in den
verschiedenen Teilen Europas in mannigfaltigen Wuchsformen vor. Diese Formen gaben
schon am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts den Botanikern Anregung zu Beobach
tungen und Beschreibungen. LINNAEUS war der erste, der auf die Unterschiede auf
merksam machte. Seitdem sind zahlreiche Verhandlungen erschienen, in denen die
Schriftsteller zu dem Resultat kamen, dass man innerhalb der Art, Pinus silvestris L.
verschiedene Formen, botanische Varietäten, oder sogar mehrere Arten unterscheiden
musste.
Doch wäre nach SCHOTT (Nr, 2, S, 310) das Interesse der Botaniker für die
verschiedenen Wuchsformen nicht so gross gewesen, wenn nicht der Holzhandel, speziell
in Mastbäumen, die Frage über den Wert der Kiefern verschiedenen Länder angeregt
hätte.
Die Schottische und die Riga-Kiefer waren die gesuchtesten. England konnte
für seinen Schiffsbau über die erste verfügen, Frankreich dagegen war auf das Ausland
angewiesen.
Man kam daher in Frankreich auf den Gedanken, sich durch Anbau von RigaKiefern im eigenen Lande unabhängig zu machen, (DUHAMEL DU MONCEAU, LEMGNNIER u.a.). Dabei nahm man allerdings ohne weiteres an, dass die Eigenschaften der
Kiefern eines anderen Landes auch auf dem neuen Standorte an den Nachkommen
erhalten bleiben. Von diesen Versuchen ist später durch die Revolution leider nichts
mehr bekannt geworden.
In dieser Periode konnten die zahlreichen Forscher, Botaniker und Politiker,
sich über den systematischen und praktischen Wert der verschiedenen Wuchsformen
nicht einig werden.
Die Frage nach der Erblichkeit der Formen war nicht dringend, solange sie nur
den Holzhandel interessierte. Erst als man hoffte, selbst im eigenen Lande die schönen
und geeigneten Formen heranziehen zu können, wurde sie wichtig. Von dem Augenblick
an war eine andere Behandlung nötig.
Trotzdem sehen wir, dass seitdem die „Beschreibende Methode" nicht endgültig
auf ihren wahren Wert zurückgeführt worden ist. Noch im Jahre 1916 erschien eine
Arbeit von NLLS SYLVEN, in der auch wohl auf Experimente verwiesen wird, aber doch
hauptsächlich deskriptiv gearbeitet ist. Ich gehe auf einen Bruchteil dieser Arbeit hier
etwas tiefer ein, weil dieser Fall so treffend beweist, wie nötig vergleichende Experi
mente sind.

1)

Anfänglich betraf die Kontrolle politische Grenzen, hauptsächlich, weil die Aufsicht über

die Einfuhr von Samen dadurch erleichtert wurde. Inzwischen hat man in Deutschland innerhalb des
Reiches verschiedene Gebiete unterschieden. Innerhalb dieser Gebiete werden auch Bestände von
einheimischer Herkunft, von denen vermutet werden kann, dass sie durch Kreuzbestäubung minder
wertige Nachkommen geben könnten, von der Samenlieferung ausgeschlossen.
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N.S. unterscheidet auf Grund seiner Untersuchungen eine Mitteleuropäische
Kiefer, P.silv. L. septentrionalis SCHOTT, und eine nordeuropaiische, P.silv, L. lapponica
(Fr.) Hn. Als charakteristisches Merkmal in dem die beiden Typen sich unterscheiden,
führt S. das Nadelalter an. Die nördliche Form behält nach ihm die Nadeln fünf Jahre
und länger, während sie bei der südlichen Form dagegen nur zwei bis vier Jahre am
Leben bleiben (Nr. 8, S X). Auf experimentellem Wege ist inzwischen von GUNNAR
SCHOTTE festgestellt, dass das höhere Nadelalter im Norden keine erbliche Eigenschaft
ist. Es ist eine Modifikation, die bei allen Kiefern aus verschiedenen Teilen SCHWEDENS,
aus Norden und Süden, auftritt, wenn sie alle unter den gleichen Bedingungen angebaut
werden (Nr. 19, S 399—400).
Im Norden behalten alle Kiefern unabhängig von ihrer Herkunft die Nadeln drei
bis vier Jahre, im Süden zwei Jahre lang.1)
Die Studie von NILS SYLVEN hat dadurch ihren Wert nicht verloren; das Material
bildet eine unentbehrliche Grundlage für experimentelle Versuche in der Frage lapponica
contra septentrionalis. Sollen derartige Versuche Erfolg haben, dann muss man über
eine Beschreibung der Pflanzen, mit denen gearbeitet wird, verfügen können.
Aus dem Obenstehenden muss man schliessen, dass nur das vergleichende Expe
riment uns weiter bringen kann,
VlLMORIN sah dies ein und stellte als erster vergleichende Verruche an, Von
1823—1840 säte er ihn LES BARRES sur VERNISSON Kiefernsamen verschiedener Her
kunft, aus Frankreich, Deutschland, England, Rusland, Durch seine Kulturen konnte er
zum ersten Male beweisen, dass aus Samen verschiedener Herkunft sich Pflanzen mit
verschiedenen Wuchs entwickeln können. Leider sind die wissenschaftlichen Ergebnisse
der Versuche von VlLMORIN nur gering, Wohl finden wir verschiedene Beurteilungen
in der Literatur, aber regelmässige Beobachtungen fanden nicht statt. So wurde im
Jahre 1878 der gerade Stamm und die schmale Krone der Riga-Kiefer im Vergleich mit
der Hagenauer sehr gerühmt. In 1906 werden beide Provenienzen als gleich schön
beschrieben. H. MAYR stellte auch bei der Riga-Kiefer in LES BARRES eine ziemlich
grosse Anzahl krumme Stämme fest und fand auch übrigens keine nennenswerten
Unterschiede. Er schreibt darüber in „Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage" S, 125:
„Die Föhre von Riga, die in ihrem Optimum unter 100 Stämmen noch nicht
„einen aufweist, der eine Schaftkrümmung besässe, ist im lufttrockenen und warmen
„Zentralfrankreich unter den gleichen Verhältnissen mit der süddeutschen Föhre ebenso
„krummschaftig wie diese".
Ist nun die Form der Hagenau-Kiefer verbessert oder die der Riga-Kiefer ver
schlechtert? Wegen des Mangels an periodischen Beobachtungen ist das unmöglich fest
zustellen (Nr. 6, S. 353). Sicher wäre daher nur, dass die aus einem ganz anderen
Gebiet in LES BARRES eingeführte Riga-Kiefer auf die Dauer nicht von der Hagenauer
unterschieden werden kann, während die erstgenannte ursprünglich von besserer Form
war. Nach der neuesten Beschreibung (Pardé Nr. 14) im Jahre 1922 hat die Riga-Kiefer
doch eine schönere Form und einen länger astreinen Stamm, die Hagenauer dagegen
im Allgemeinen einen weniger geraden Stamm, dafür aber grösseren Durchmesser.
Trotzdem dauerte es noch geraume Zeit, bis man auch in anderen Ländern exacte
x)

Merkwürdig ist, dass NLLS SYLVEN selber in seiner Arbeit wohl annimmt, dass die grossen

Unterschiede, die er bei seiner Beschreibung zwischen den zwei Formen feststellt, wohl geringer würden,
wenn man beide unter denselben Umständen heranzieht,
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Versuche anstellte. Inzwischen wurde im Laufe des 19ten Jahrhunderts die Frage nach
der Samenherkunft auch in anderen Ländern immer wichtiger. Der Kiefernsamenhande!
hatte einen mächtigen Aufschwung genommen. Es wurde immer mehr Samen aus ver
schiedenen Ländern ausgeführt und in andere eingeführt. Durch die Zunahme künst
licher Verjüngung, Umwandlung von Laubholz-in Nadelholzwälder und Neuaufforstun
gen nahm der Verbrauch an Kiefernsamen gewaltig zu. In SCHWEDEN wurde Samen
aus Süddeutschland importiert, in den Hochlagen der Alpen, Samen aus dem Tieflande.
Dabei machte man sehr schlechte Erfahrungen, Es wurde viel geschrieben und discutiert ; häufig wurden Meinungen und Hypothesen mitgeteilt, die von anderer Seite
bestritten wurden, ohne dass man sich dabei auf exacte Beobachtungen stützte.
Daneben begannen am Ende des 19ten Jahrhunderts einzelne Forscher, wie
ClESLAR und MAYR, mit exaeten Provenienzversuchen, Von Übereinstimmung über die
Art und Bedeutung der verschiedenen Wuchsformen ist keine Rede. SCHOTT schreibt
davon auf Seite 448:
„Am Schluss dieser historischen Zusammenstellung der Autoren über das Für
„und Wider der Kiefernformen wollen wir noch einmal kurz rekapitulieren, was sie
„uns gelehrt haben. Von LINNÉ, DUHAMEL DU MONCEAU und DESFONTAINES bis auf
„unsere heutige Zeit VON SlEVERS, ClESLAR und H. MAYR finden wir die ärgsten
„Widersprüche in den Ansichten der einzelnen Autoren. Wie in einem Kaleidoskop
„stellen sich im Laufe des Jahrhunderts die Formen der Kiefer dar, jeder neue Schrift
steller bemüht sich daran zu rütteln und zu schütteln, um uns in neuen Bildern seine
„Ansichten aufzutischen.
„Nachdem der Leser durch dieses Wirrwarr von systematischen, physiologischen
„und geographischen Arbeiten geführt worden ist, wird er grollen und fragen, wozu
„dieses Eingehen auf mannigfaltige Schriften. Es sollte aber zeigen, dass in dem über
„hundertjährigen Streite schon, viele Meinungen geäussert worden sind, dass aber,
„abgesehen von den jüngsten Versuchen, noch wenig bewiesen ist, und dass noch ein
„unermessliches Arbeitsfeld vor uns liegt
Aus dem Vorhergehenden geht also wohl zur Genüge hervor, welches Interesse
die Provenienzfrage schon früh erregt hat. Das ist auch vollkommen begreiflich, wenn
man bedenkt, dass bei Gebrauch einer bestimmten Holzart das Suchen nach einer Rasse
mit besserer Produktion eines der wenigen Mittel zur Produktionssteigerung in der
Forstwirtschaft ist (Nr. 43, S. 5),
Die Erkenntnis, dass nur experimentell entscheidende Resultate gewonnen
werden können, brach sich immer mehr Bahn.
Ein. weiterer Schritt auf dem guten Wege war denn auch der Versuch, um
durch internationales Zusammenarbeiten der Lösung der Frage näher zu kommen. Im
Jahre 1900 wurde in der Versammlung des internationalen Verbandes forstlicher Ver
suchsanstalten in Zürich ein Arbeitsplan betreffend Provemenzversuche von H. MAYR
angenommen und den Mitgliedern empfohlen. Erst 1906 aber wurden mehr positive
Beschlüsse gefasst, um ausgedehnte Versuche anzulegen. Es wurde beschlossen, durch
Versuchsanstalten oder andere offizielle Organe, wie Forstverwaltungen der verschie
denen Länder, Zapfen sammeln zu lassen, deren Herkunft garantiert wurde. Aus diesen
Zapfen wurde in der Klenge in Eberswalde der Samen gewonnen und an die teilneh
menden Versuchsanstalten abgegeven. Damit beabsichtigte man, die Möglichkeit, dass
eventuelle Unterschiede abweichender Behandlung beim Klengen zugeschrieben werden
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könnten, auszuschliessen. Übrigens war den Teilnehmern die Ausführung der Versuche
überlassen,
Das grosse Verdienst dieses internationalen Versuches ist, dass man dasselbe
authentische Material aus verschiedenen Gegenden unter sehr verschiedenen Bedingun
gen vergleicht.
Daneben stehen die ausgedehnten Experimente von A, ENGLER (Nr, 6) und
GUNNAR SCHOTTE (Nr, 19). Beide .gebrauchen Samen von garantierter Herkunft und
bringen diesen unter sehr verschiedene Bedingungen von Boden und Klima, was bei der
geographischen und geologischen Art ihres Landes möglich ist.
Auf einer anderen Basis steht der Versuch von WALTHER in HESSEN (Nr. 9).
Bei diesem wurde der Samen durch die Firmen Keller und Appel in Darmstadt gelie
fert; nur der Samen aus Hessen war kein Handelssamen, sondern durch die Staatliche
Klenge geliefert. Dabei ist nur das Land der Herkunft angegeben; eine Beschreibung
der Mutterbäume und deren Standort konnte nicht hinzugefügt werden. Bei Gebrauch
von Handelssamen tritt ein unsicherer Faktor auf. Man ist betreffs der Herkunft nie
absolut sicher1). ENGLER legte derartigen Versuchen keinen Wert bei. Nach ihm haben
nur Versuche mit Samen, der durch die Versuchsanstalten oder andere offizielle Organe
oder Personen, die die Herkuft garantieren können, geliefert is, wissenschaftlichen Wert.
Nur dann ist die Herkunft absolut sicher (Centralbl.f.d. ges. Forstw. 1907, S. 84). Diese
Unsicherheit besteht bei Gebrauch von Handelssamen tatsächlich, aber man hat doch
zum mindestem eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass der Samen wirklich aus dem
Lande kommt, für das er angegeben ist.
Trotzdem haben derartige Versuche ihre Bedeutung, weil sie, wenn auch unter
Vorbehalt, zum Vergleich und zur Ergänzung dienen können. Mit Recht schreibt
KIENITZ (Nr. 12, S. 91):
,,Die Zahl der Standorte, von denen Kiefernsamen zu weiteren Versuchen
„genommen werden sollen, muss wesentlich vergrössert werden".
Denn wenn wir hier in Holland mit Samen von einem bestimmten Kierfernbestand
bei RUDZANNY in OSTPREUSSEN schlechte Resultate bekommen, braucht darum der
Samen von allen anderen Beständen in Ostpreussen noch nicht dasselbe Ergebnis zu
liefern. Nun ist es beim Handelssamen ein Vorteil, dass er jedenfalls nicht allein von
demselben Bestand genommen sein wird wie bei dem internationalen Versuch und aus
serdem noch eine Mischung von verschiedenen Beständen ist.
Im Jahre 1904 schreibt SCHOTT (Nr. 2. S. 531) ausdrücklich, dass es seine
Absicht war, von jeder Provenienz ein mittleres Saatgemenge zu erhalten, ,,so dass
nicht aus dem einen Gebiete die Samen z.B. unr von kräftigen Böden und alten
Beständen, in dem anderen Distrikte nur von schlechten Böden und jungen Beständen
stammten".
Darum liess er das Saatgut eines jeden Gebietes mengen.
'
Er fühlt also dasselbe Bedenken wie KIENITZ, obwohl ihre Motive verschieden
sind. Das Bild von Nachkömmlingen eines bestimmten Bestandes aus einem ganzen
1)
Es ist ganz Vertrauenssache. Deswegen muss man Untersuchungen wie denen von SCHREIBER
(Nr. 38) HESSELINK (Nr. 33) und SCHMIDT (Nr. 37, 42) Beifall zollen, bei denen man nach die Herkunft
kennzeichnenden Merkmalen sucht. SCHR. und H. suchen solche in dem Wurzelquotienten, SCHIMDT mit
der serologischen Methode und Keimversuchen bei verschiedenen Säuregraden.
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Gebiet kann zu gut oder zu schlecht sein und dadurch Unterschiede oder Gleichheit
zwischen zwei Provenienzen anweisen, wo es in Wirklichkeit anders ist,
Das Verfahren von SCHOTT, um dem Übel abzuhelfen, ist allerdings nicht
unfehlbar. Es ist ganz unsicher, ob die verschiedenen Partieen Handelssamen eines
Gebietes zusammen ein durchschnittliches Bild ergeben. Man glaubt sicher zu gehen,
während man zur sagen kann, dass das Bild nicht so einseitig sein wird wie bei
Gebrauch von Samen von einem einzigen Bestände. Die Versuche von SCHOTT und
WALTHER haben also an und für sich keine grosse Bedeutung, besonders wenn man nur
eine Versuchsreihe angelegt hat. Auch der holländische Versuch würde an sich keinen
grossen Wert haben, obwohl dabei kein Handelssamen, sondern Samen von authentischei
Herkunft gebraucht wurde. Die Bedeutung dieser Versuche nimmt aber zu, wenn man
sie untereinander und mit anderen Versuchen, wie dem schweizerischen und internatio
nalen zusammenstellt.
Ob nun garantiert echter Samen oder Handelssamen gebraucht wird, in beiden
Fällen stösst man noch auf andere Schwierigkeiten. In verschiedenen Ländern sind
Kiefern aus anderen Gegenden importiert. Darum weiss man bei Handelssamen nie,
ob das Samengemisch ganz von autochthonen Kiefern stammt. Ja sogar bei garantierten
Samen ist man nicht immer sicher, dass das Material autochthon ist. Wenn es sich um
Länder handelt, in denen die Kiefer zu historischen Zeiten eingeführt wurde, wie in
Holland und Belgien, weiss man bestimmt, dass man dort nicht über autochthonen
Samen verfügt. Woher er ursprünglich stammt, ist unbestimmt.
So ist die ursprüngliche Herkunft des Samens, der aus Belgien für den internatio
nalen und schweizerischen Versuch geliefert wurde, unbekannt. Dasselbe gilt für die
belgischen und holländischen Kiefern, die bei dem holländischen Versuch gebraucht
sind. Fest steht nur, dass zwei Generationen dieser Bäume in beiden Ländern gut und
gesund gewachsen sind. Aber da in denselben Ländern Kiefern aus verschiedenen
Gegenden importiert sind, besteht auch noch die Gefahr der Kreuzbefruchtung durch
andersartigen Pollen. Sogar der Samen von autochthonen Bäumen kann durch Befruch
tung mit Pollen von allochthonen Exemplaren entstanden sein.1)
ENGLER nahm an, dass der von ihm gebrauchte belgische Kiefernsamen ursprüng
lich aus Livland stammte. Seine Beweisführung ist in diesem Punkte sehr schwach.
Er findet, dass in der Schweiz und in der Pfalz die belgischen Kiefern besonders gut
wachsen, und dass ihnen die ostpreussischen in Wachstum und Form sehr ähnlich sind,
nur in der Winterfärbung davon abweichen.. Er schreibt auf Seite 357 (Nr. 6) :
„Höchstwahrscheinlich aber ist er (der Bestand von dem die Mutterbäume des
„beim internationalen und schweizerischen Versuche gebrauchten belgischen Samen
„abstammten) aus westrussischem Samen oder, um die geläufige Bezeichnung zu ge
brauchen, aus Samen der Riga-föhre entstanden. Dafür spricht besonders die grosse
„Ähnlichkeit der belgischen Föhre mit der ostpreussischen."

*) Wir wissen aus den Untersuchungen van BUSSE, dass Kiefern-Pollen auf grosse Entfernungen
hin transportiert werden kann; dass nach ihm die Entfernung sogar beinahe unbegrenzt ist (Nr. 31.
S. 229); dass ferner der Pollen sowohl trocken als auch feucht 40—60 Tage lang aufbewahrt werden
kann, ohne dadurch seine Keimfähigkeit zu verlieren, und dass ausserdem auch in Jahren geringer
Blüte die Blütenstaubmenge für die Kreuzbestäubung auf grosser Fläche ausreicht. Ob die Befruchtung
doch nicht vorzugsweise oder ausschliesslich durch Pollen von Bäumen derselben Herkunft in der
Umgebung stattfindet, darüber weiss man nichts.
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Aus belgischem und ostpreussischem Samen standen ihm fünf- und sechsjährige
Pflanzen zur Verfügung, aber der Samen aus Livland war (nach der Tabelle auf Seite
222 und 223) erst vier Jahre später gereift und ausgesät. ENGLER hat daher die RigaKiefer selbst nicht mit den beiden anderen vergleichen können.
Dass man sich dem Gedankengang ENGLER'S nicht ohne weiteres anschliessen
darf, zeigt sich, wenn man seine Hypothese an der Hand anderer Ergebnisse prüft.
Beim internationalen Versuch in Chorin verhält sich die belgische Kiefer nach
KIENITZ (Nr. 12, S. 86) ganz anders als die Riga- und ostpreussische Kiefer, die auch
untereinander abweichen. Die belgischen Kiefern gehören nach ihm zu einer sehr
typischen Rasse. Sie haben nicht wie die ostpreussischen und Riga-Kiefern die gelbe
Winterfärbung und wachsen in der Jugend schneller. Übrigens stellte auch ENGLER
in der Schweiz den Unterschied in der Winterverfärbung fest. Spezifisch „belgisch"
werden die Eigenschaften der belgischen Kiefern nach KIENITZ wohl nicht sein, da sie
dort erst zwei Generationen lang wachsen. Er meint daher, dass die Kiefern von
Lanaeken, die beim internationalen und schweizerischen Versuch gebraucht worden sind,
eher aus Hagenau (im Elsass) in Belgien eingeführt sein können als aus Riga, und
warnt ausdrücklich vor der Folgerung, dass alle belgischen Kiefern dasselbe Resultat
ergeben würden. Sicherlich wird dort auch wohl Samen aus Süd-Frankreich und Ungarn
eingeführt sein.
WlMMER (Nr. 26) kommt auch zu dem Schluss, dass die Annahme ENGLER's
nicht richtig sein kann, dass vielmehr die südwestdeutsche Kiefer für wahrscheinlich mit
der belgischen indentisch gehalten werden muss. Er versucht diese Meinung wahrschein
lich zu machen durch eine Mitteilung im 4ten Band von Mosers Forstarchiv im Jahre
1788:
dass die „Griesheimer" schon damals einen schwunghaften „Tannen",,Samenhandel betrieben haben, wovon der grösste Teil nach Frankfurt geht, jedoch
„auch von inländischen Aufkäufern aufgekauft und selbst nach Holland gebracht
wird
" WlMMER meint, dass der Samen dann auch wohl nach Belgien ausge
führt sein wird.1)
MÜNCH (Nr. 22, 29) glaubt auch, dass die belgischen Kiefern auf keinen Fall
baltischen oder ostpreussischen Ursprunges sind, besonders wegen des Unterschiedes in
der Winterverfärbung, was einer Meinung nach darauf hinweist, dass sie in einem milden
Winterklima zu Hause sind. Noch weniger aber hält er die belgischen für identisch mit
der Darmstädter oder Hagenauer Kiefer. Bei allen Versuchen in Deutschland und der
Schweiz unterscheiden sich die Belgier scharf von den Südwestdeutschen. MÜNCH
schliesst daher betreffs der belgischen Kiefer:
„Ein sicheres Urteil über das Wesen der in Deutschland viel verwendeten belg,
„Kiefer erfordert noch genauere forstgeschichtliche Studien, die zur Klärung dieser
„wichtigen Frage sehr erwünscht wären".

WlMMER schreibt auf Seite 552:
„Da Holland und Belgien damals noch ein Staatswesen war, so ist es sehr wahrscheinlich, dass
der Samen auch in Nordbelgien Verwendung gefunden hat."
Ausgeschlossen ist die Verwendung in Nordbelgien nicht, aber was Engler (S. 358 Nr. 6) für
die Zeit von ungefähr 1819 schreibt, gilt nicht für die Periode, Von der WlMMER Mitteilung macht
(vor 1788), da von 1714—1790 das spätere Belgien als „österreichische Niederlande" zu Österreich
1)

gehörte.
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Die ostpreussische Kiefer wird übrigens von MÜNCH besonders gerühmt (Nr. 29,
S. 159) und der „Höhenkiefer" in Deutschland gleichgestellt,
„In Geradschäftigkeit und Feinästigkeit wetteifert sie mit der Höhenkiefer, und
„in der Raschheit des Jungwuchses steht sie auch ausserhalb ihrer Heimat gegen andere
„Rassen kaum zurück".
Nach ENGLER hat die ostpreussisch-westrussische Kiefer bewiesen, dass sie in
westlichen und südlichen Gegenden mit mildem Klima, wie auch im Gebirge im rauhen
Klima, also unter sehr verschiedenartigen klimatischen Bedingungen, gut wächst (n.l. in
Frankreich, Belgien und Holland, in der Pfalz und Schweiz). Sie hat also ein grosses
Anpassungsvermögen an das Klima. ENGLER hält sie deswegen für die ursprüngliche
Rasse, aus der alle anderen physiologischen Rassen, ausserhalb des ursprünglichen
Verbreitungsgebietes (des baltischen), unter dem lange währenden Einfluss anderen
Klimas hervorgegangen sind.
Auch in Belgien, wo man an dem internationalen Versuch teilgenommen hat, sind
inzwischen Ergebnisse veröffentlicht (Nr. 18). In den sechs Versuchsreihen, auf ver
schiedenen Standorten, wachsen die belgischen Kiefern bisher schneller als die RigaKiefern, Die Ostpreussen wachsen im Allgemeinen schneller als die Rigaer und stehen
in einigen Versuchsreihen neben den Belgiern an der Spitze,
In Holland wurde bei dem Provenienzversuch Samen gebraucht, der in einem
anderen Jahre gereift ist. Die belgischen Föhren stammen ausserdem aus einer anderen
Gegend in Belgien, aber der ostpreussische Samen wurde wieder im selben Revier
gewonnen wie für den internationalen Versuch. Es ist daher auffallend, dass die
„Ostpreussen" bei uns ein ganz anderes Bild ergeben als das oben beschriebene. In allen
Versuchsreihen wird „Ostpreussen" angegeben als: typischer sperriger Wuchs, schlechte
Stammform, stark beschädigt, hoher Prozentsatz Abgang, in Reihe I und II ausserdam
unvollkommener Schlussgrad mit bleibenden Löchern; Wuchs mittelmässig bis langsam.
Die ostpreussischen Föhren gleichen hier also nicht im geringsten der „Höhenkiefer",
wie nach MÜNCH in Deutschland, und hätten auch unter den hiesigen Bedingungen die
Grenze ihres Anpassungsvermögens an das Klima überschritten. Es komt mir unwahr
scheinlich vor, dass man in dem weniger guten Boden, auf dem in Holland die Versuchs
bestände stocken, die Ursache davon suchen muss, wo auch auf der „Rotonde" das
Ergebnis gleichartig ist. Es wäre nicht unmöglich, dass der Samen von einem anderen
Bestand in demselben Revier stammt, und dass dieser minderwertige Nachkomen liefert.
Die Riga-Kiefern wachsen genau wie bei den ausländischen Versuchen viel lang
samer als die belgischen, die wie überall zu den schnellwüchsigsten gehören. Die RigaKiefern haben im Allgemeinen eine auffallende Neigung zu geradem Wuchs mit
schmalen Kronen und der Abgang ist, auch wegen des langsameren Wachsens, ausseror
dentlich gering.
In keinem Falle, weder beim internationalen, noch beim holländischen Versuch,
wurde bisher die Annahme ENGLER'S, dass die Belgier von den Rigaer Kiefern abstam
men, bestätigt, wenigstens nicht durch gleichartigen Wuchs.
Also kann auch RUBNER'S Anweisung (Nr. 23, S, 162) :
„Vollkommen klar sehen wir also bezüglich der Kiefernrassen trotz aller bisher
„angestellten Untersuchungen und Versuche auch heute noch nicht;
„berechtigt ist aber bereits jetzt sicherlich die Forderung des Anbaus guter
„heimischer Kiefernrassen, vorausgesetzt, dass es sich um autochthone Rassen handelt,
„Nachdem aber in Westdeutschland die Kiefer nur wenige ursprüngliche Ver-
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„breitungsgebiete hat, wird man bei der Samenwahl begreiflicherweise nach der besten
„Rasse greifen, und das ist nach unseren bisherigen Erfahrungen zweifelsohne die ost„preussisch baltische Rasse 1) und vielleicht auch die Schwarzwaldkiefer",
nicht richtig sein, weil er sich, wie wir sehen, ganz auf ENGLER stützt.
Der Fall mit der ostpreussischen Föhre beweist, dass eine einzelne Versuchsreihe
an sich nur ein verhältnismässig unsicheres Ergebnis liefern kann, und ausserdem die
Frage komplizierter ist, als man, nach der Anlage der verschiedenen Versuche, auch
des internationalen, meinen sollte.
Sogar für diesen im grossen Stile angelegten Versuch wurde aus jedem Gebiet
nur einmal von einem bestimmten Bestände Samen gewonnen und ausgesät. Dass eine
Wiederholung des Versuches mit Samen derselben Mutterbäume von einem anderen
Jahr nötig wäre, ist nicht vorgesehen. Wenigstens weist nichts darauf, dass die
Bestände speziell für diesen Zweck reserviert bleiben sollten, wie das in SCHWEDEN
und in der SCHWEIZ mit den Mutterbäumen, die den Samen für die Versuche geliefert
haben, geschehen ist. Man kann also nicht mehr feststellen, ob Samen eines und dessel
ben Bestandes, in einem anderen Jahr gereift, dasselbe Resultat ergibt. Auch hat man
die Möglichkeit, dass Samen aus derselben Gegend, aber von einem anderen Bestand,
ein anderes Ergebnis liefern kann, ausser Acht gelassen.
Noch eine Schwierigkeit, die bei allen waldbaulichen Feldversuchen zu überwin
den ist, darf man auch bei den hier vorliegenden Versuchen nicht übersehen. Das
Ergebnis hängt zum grossen Teil von klimatischen Faktoren ab, die in verschiedenen
Perioden nicht immer gleich sind. Man kann zufällig eine günstige oder ungünstige
Periode treffen, und gerade in den ersten Jahren kann das bei Bäumen von entschei
dendem Einfluss sein. Man müsste die Versuche also mehrere Male wiederholen.
Eine Schwierigkeit anderer Art ist, dass man sogar bei dem internationalen
Versuch nur bis nach dem Klengen für Gleichheit aller Faktoren sorgte, weiterhin aber
jede Versuchsanstalt nach eigenem Gutdünken gearbeitet hat. Allgemeine Vorschriften
für den Versuch, woran jederman sich halten musste, sind nicht festgestellt worden.
So sehen wir, dass der Pflanzverband sehr verschieden ist; z.B. in Chorin 1.3 X
0.3 m, in Belgien und Hessen 1.0 X 0.5 m, u.s.w,.
Auch betreffend die Methode der Messungen u.s.w. ist nichts verabredet. Im
Allgemeinen sind in den jungen Beständen nur die Längen gemessen, in Sachsen
(Nr. 28) auch der Durchmesser, nur in Belgien (Nr. 18) wurde die Holzmasse bestimmt.
Aber während nun in Chorin (Nr. 12) auf 5 Meter breiten Streifen die Länge aller
Bäume gemessen wurde, und das arithmetische Mittel als Massstab dient, sind in
Tharandt von einer Anzahl Reihen jedesmal auf zehn Meter Länge die vier längsten
Bäume gesucht und gemessen. Wie man in Belgien die Länge und Holzmasse bestimmt
hat, ist in der belgischen Mitteilung nicht angegeben. Dasselbe gilt für die Verhandlung
von WIMMER (Nr, 26) in der Pfalz. Der Unterschied in der Art der Messungen macht
die absoluten Zahlen unvergleichbar.
Ein anderes wichtiges Bedenken ist, dass die Bäume einer Herkunft je älter sie
werden, desto mehr Einfluss auf einander ausüben. Je besser eine Provenienz wächst,
desto mehr Konkurrenz untereinander. Ist auf einer Versuchsfläche der Abgang sehr
gross, dann können die übrigen Individuen von dem grösseren Raum profitieren. So
bleibt also nicht nur der Faktor Klima verschieden, sondern ein anderer kommt hinzu,
1)
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der das Ergebnis trüben kann, KIENITZ weist darauf hin (Nr. 12. S. 85) und beschreibt,
wie man in Preussen Abhilfe zu schaffen sucht. Er schreibt:
,,Es besteht nun die Gefahr, dass die für das hiesige Gebiet gut geeigneten
Rassen durch den dichten Schluss, in dem sie stehen, ungünstig beeinflusst werden
und zu einem Stillstand oder wenigstens zu einer Hemmung in der Entwicklung
kommen."
Er Hess darum in den dicht stehenden Beständen Bäume heraushauen, „was
aber nicht eine Bestandespflege durch Aushieb schlechter Stämme bezweckte, sondern
lediglich die Gleichmässigkeit der Verteilung des Bestandes fördern sollte."
KIENITZ berührt hier eine grundlegende Frage bei Provenienzversuchen.
Diese Versuche sind angelegt mit dem Wunsch, der Praxis gleich brauchbare
Resultate zu liefern. Daher sind die Versuchsflächen bepflanzt, wie bie Anpflanzungen
im forstlichen Betriebe gebräuchlich ist. Man erhält auf diese Weise ein Ergebnis,
wodurch die Wichtigkeit der Frage für die Praxis bewiesen wird. Ihre Lösung aber
erreicht man damit nicht. Dazu dürften die Bäume während ihres ganzen Lebens nie
in so dichten Schluss kommen, dass dadurch Exemplare abgehen, oder eine Durch
forstung nötig wird. Auch für die Provenienzversuche gilt, was LÖFFLER schreibt
(Nr. 15. S. 211):
,,Auf jeden Fall müssten die einzelnen Bäumchen im endgültigen Abstand, also
„im ziemlich weiten Verband ausgepflanzt werden. Eine Durchforstung kann es auf
„diesen Zuchtflächen ja nicht geben, da dauernd gleich grosse Nachkommenschaften
„beobachtet werden sollen. Weiter Verband ist auch dazu nötig, um Nachkommen
schaften, in denen Krummschaftigkeit oder gewisse ungünstige Verzweigungsverhält„nisse erblich sind, mit Sicherheit auszuschliessen, Diese Eigenschaften treten eben nur
„bei genügend grossem Abstände mit voller Deutlichkeit hervor, während sie bei engem
„Schluss mehr oder minder unterdrückt werden
„Auf dem Zuchtgelände muss sich jedenfalls jeder Baum frei und ungehindert
„entwickelen können, damit seine Anlagen, so weit das möglich ist, zutage treten."
Die für die Ausführung dieses Gedanken nötige Bedeckung des Bodens zwischen
den zu beobachtenden Individuen kann auf verschiedene Weise erzielt werden. Die
beste Übereinstimmung mit den Bedingungen, in denen die Bäume im Bestände auf
wachsen, würde man m. E. erreichen durch Exemplare derselben Provenienz, ohne
dass diese die eigentlichen Versuchspflanzen in ihrer freien Entwickelung hemmen
können.
Auch in Holland hat man sich unabhängig von der zitierten Literatur diesen
Punkt klar gemacht. Die Versuchsflächen sind dort, so weit ihre Grösse das gestattete,
in zwei Teile getrennt (wie oben näher beschrieben). Auf einem dieser Teile wird alle
drei Meter ein Baum freigestellt, ohne dass dabei eine Selektion in irgendeiner Rich
tung stattfindet. Selbstverständlich ist es viel zu spät, um das gesteckte Ziel vollkommen
erreichen zu können. Die meisten Bestände sind schon geraume Zeit im Schluss. Ein
Teil der zu beobachtenden Bäume ist daher schon verschwunden, und dabei fand von
selbst eine Auswahl nach dem grössten Längenwuchs statt. Auch in ihrer Form haben
die Bäume sich gegenseitig beeinflusst.
Es bedeutet übrigens für die Förster und Waldarbeiter, die gewöhnt sind, beim
Durchforsten eine Auswahl zu treffen, eine grosse Selbstüberwinnung.
In den anderen Teilen der Versuchsflächen wird rationell durchforstet, wie es
in der Umgebung gebräuchlich ist. Dadurch wird sich in gewissem Grade zeigen, wie
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die Durchforstung das Bild ändert, und was man unter den gegebenen Bedingungen mit
den verschiedenen Provenienzen erreichen kann.
Da auch in dieser Beziehung in den verschiedenen Ländern nicht einheitlich vor
gegangen wird, werden die Resultate immer weniger vergleichbar. Macht man es so wie
KIENITZ, dann werden die Unterschiede in Stammform und Kronenausbildung zwischen
den verschiedenen Provenienzen bis ins hohe Alter bestehen bleiben. Wird rationell
durchforstet, dann werden die Unterschiede auf die Dauer nivelliert, wie ENGLER bei
den Versuchen von VLLMORIN glaubt annehmen zu müssen (Naturw. Zeitschr. f,L,u,
Forstw. 1913. S. 447).
Es wäre daher wünschenswert, mehr Einheit in diesen Versuchen und ihrer
weiteren Behandlung zu erreichen. Daneben wären die Versuche mit gemeinschaftlich
bezogenem authentischen Material von einer grösseren Anzahl Orte in jedem Gebiet zu
erweitern und mehrere Male zu wiederholen.
Vielleicht kann der wieder belebte internationale Verband forstlicher Versuchs
anstalten die Frage von Neuem in Behandlung nehmen.
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Proefperceel

Omschrijving.

Toestand.

I.

I.

Stuifzand. Richting van Oost naar West.

Aug. 1926.

II.

II.

Praeglaciaal zand. Richting van Oost naar
West.

Aug. 1926.

III.

III.

Grond van oud bouwland te Kootwijk.
Richting van Oost naar West.

Aug. 1926.

IV.

IV.

Grond uit kweekerij te Loobosch. Rich
ting van Oost naar West.

Aug. 1926.

V.

V.

Goede heigrond zonder vegetatielaag.
Richting van Oost naar West.

Aug. 1926.

VI.

VI.

Hoogveen, Richting van Oost naar West.

Aug. 1926.

