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Vorst- en stormschade bij Populus 'Dorskamp'
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Bij een inventarisatie van een aantal andere vakken met 'Dbrskamp' van gelijke, oudere of jongere leeftijd, werd in slechts
één vak een gering aanal bomen gwonden met lichte vorstscheuren (vakZ 83).
ln 1975 zijr' de vakken ten noorden en ten zuiden van de 'Dorskamp' geveld. De vorstscheuren zullen hoogsrwaarschijnlijk al
in ianuari 1976 ztjn onrsraan tijdens een periode mer zware

overgroeid; bij de scormslachtoffers is dit niet het geval. De
gezondheids'toestand van de opstand is echter slecht en de bomen kunnen als vedoren worden beschsuwd. Men kan zich de
vraag stellen: Is één en ander een toevallige samenloop van
omstandigheden of is, klimatologisch gezien, de 'Dorskamp' niet
geschikt voor de polders?
Zoais aI is opgemerkt, werden in andere vakken met 'Dorskamp' geen vorstscheuren gwonden. Al deze vakken zijn echter
anders opgebouwd of anders gesitueerd dan het vak met de
vortschade; ze hebben een zw'are ondergroei (dicht, gesloten
bos) of liggen ingepakt als kleine vakken tussen anderen. De
Lage zon (die grote temperaruurwerschillen in de stam tijdens
een vorstperiode veroorzaakt) kan in deze opstanden veelal niet
onbele.mmerd op de starnmen schijnen.
Mijn konklusie is, dat door de samenloop van omstandigheden
(het vellen vaÍL aangrenzende vakken, de zware vorst in de
daaropvolgende winter en de stormen uit het noordwesten in
1977) ]n de 'Dorskamp' z\taÍe vorst- en stormschade is opgetreden. Maar de vraag blijft of de 'Dorskamp' niet ekstra gevoeiig is voor vorstschade in Flevoland, indien deze populier niet
goed ,,ingepakt" is. Dit zaI nog moeten blijken. Ervaringen met

vorst en worden op de zuidzijde van de stammen aangetroffen.
een groot aantal bomen zijn de scheuren vrijwel geheel

deze schade
kend.

Tijdens de stormen in november 1977 zijn een tiental bomen
omgewaaid in een vak met de populier 'Dorskamp' (vak 86a,
Spijk-Bremerberg, Oostelijk Flwoland, plantjaar 1964, 2-jatig,
dt.,to : 24 cm, hgcm. : 19 m).

Bij een nadere beschouwing van de omgewaaide bomen bleken
dezc zl.taar beschadigd te zijn door meterslange vorstscheuren,
terwijl ook vrijwel alle nog staande bomen dezelfde beschadiging vertonen. In een enkel geval kijkt men dwars door de
staande stam. De orngewaaide bornen zijn volledig in rweeën
gespleten vanaf de grond tot her punt waar de stammen zijn
afgebroken. Vermoedelijk ztjn door de harde wind de zware
kronen gaan wetken op de vorstscheuren (versterkt door de
schuinstaande en bochtige stam?), waardoor deze dieper werden
en zich vedengden naar boven totdat de bomen afbraken.
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