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NATTEFROSTENS VIRKNING 
I UNG BØGESKOV. 

Af 

L. A. HAUCH. 

(Fortsat, se Bd. II, Side 1). 

1 Aaret 1908 er i Det forstlige Forsøgsvæsen udgivet en 
Afhandling: »Natte-Frostens Virkning i unge Bøgebevoksninger«-, 
væsentlig bygget paa den indgribende Virkning, som i Foraaret 
1901 Nattefrost har udøvet paa en ung Bøgebevoksning i Grev
indeskoven under Bregentved. 

Efter denne Beretnings Fremkomst er der af Forsøgskom-
missionen truffet den Bestemmelse, at man skulde fortsætte 
med at forfølge Udviklingen i Forsøgsarealet, alt efter som Be
voksningen bliver ældre, og i Overensstemmelse hermed har 
jeg i de Aar, der er hengaaede siden hin første Beretning, fort
sat min Undersøgelse af Forsøgsstykket. 

Der er i de Aar, der saaledes er hengaaede fra 1906 til 1914, 
fremkaldt en paafaldende Forandring til det bedre med den 
unge Bevoksning, hvilket vistnok væsentligst maa søge sin For
klaring i, at den første Gang i Vinteren 1906 til 1907, men 
dernæst saa ofte som det overhovedet har været overkomme
ligt, sædvanlig hvert andet Aar, i den paafølgende Aarrække er 
udhugget, og dette har i mange Partier af den frostlidte Del af 
Forsøgsarealet givet Bevoksningen et andet Udseende. 

Ligeledes kan som medvirkende Aarsag til den indtraadte 
Forandring anføres, at der i de for Frost stærkest udsatte Lav
ninger, som forefindes i Forsøgsarealet, er indplantet Hvidæl 
og Birk, hvilke Træarter har vist en kraftig Udvikling, og den 
Omstændighed at disse fugtige for Frost særlig udsatte Ind-
sænkninger i Terrainet er blevet bevoksede, synes at have 



Fig. 1. Interiør af et Parti af den af Frosten 1901 paavirkede Bevoksning. 
Fot. 1915 Foraar. 

Das Innere einer Stelle in dem vom Frost 1901 befallenen Teil des Bestandes. 
Aufnahme Frühjahr 1915. 
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Fig. 2. Interiør af et Parti af den frostfri Del af Bevoksningen. 
Fot. 1915 Foraar. 

Das Innere einer Stelle im frostfreien Teil des Bestandes. 
Aufnahme Frühjahr 1915. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. V 14. Jul i 1916. 
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udøvet Indflydelse ogsaa paa de højere liggende Partier af Are
alet, saaledes at det hele Forsøgsareal har været saa godt som 
forskaanet for Skade ved Frost, siden den første Beretning 
fremkom. 

Udhugningen har dog været det virksomste Middel til at 
raade Bod paa den i 1901 anrettede Frostskade, og naar man 
saaledes i Vinteren 1914 til 1915 betragter Forsøgsstykket, faar 
man et ganske andet Indtryk end det Billede afgav, der frem
bød sig for Beskueren i Vinteren 1901 til 1902. Det skarpe 
Skel mellem Arealets frostlidte Parti og den frostfri Del ses 
ved et flygtigt Eftersyn ikke mere, idet Højden omtrent er den 
samme i de to Dele af Bevoksningen, og Væksten i den frost-
lidte Del er hos de herskende Træer mindst lige saa stærk som 
hos de herskende Individer i det frostfri Parti af Forsøgsarealet. 

Og dog har det forskelligartede paa fremtrædende Maade 
gjort sig gældende under Udhugningen, idet den frostfri Del 
var meget stammerigere end Frostarealet, der maatte hugges et 
langt større Antal Træer i det første Stykke end i det sidste, 
ja her kunde det paa Grund af den stærke Spredningsevne 
være vanskeligt overhovedet at finde Stammer at borttage, og 
dernæst var det som oftest tvegede, brede, slet formede Træer, 
der maatte fjernes. Medens i den frostlidte Del af Arealet Ud
hugningen i nogen Maade kan siges at have forøget Antallet af 
levedygtige Individer, idet man har fjernet enkelte brede, slet
formede Træer, der ved at henstaa vilde have undertrykt en 
hel Krans af omgivende Stammer, paa samme Tid som man 
i det frostfri Parti har fjernet et meget stort Antal Stammer 
til Gunst for de bedste herskende Individer, har man til Dels 
udslettet Forskellen, der er kommet større indbyrdes Lighed 
mellem de to Dele af Bevoksningen. 

Dog ikke overalt; man kan tværtimod flere Steder finde 
Forskel i de to Dele af Bevoksningen med Hensyn til Indi
vidernes Form og Bygning. Dette ses af Fig. 1 og 2; den 
første viser et Interiør fra den af Frosten medtagne Del af 
Bevoksningen, hvor krøllet Vækst og daarlig Form er frem
trædende hos Bevoksningens Individer; man lærer at forstaa, 
at en saadan ung Bevoksning, naar den overlades til sig selv, 
henstaar uden Udhugning, kan udvikle sig til den stamme-
fattige, bredkronede Bøgeskov, der er saa udbredt paa Bregen
tved, og som det efterfølgende Billede Fig. 21 (S. 58) illustrerer; 
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dette viser et Interiør af den i det følgende omtalte 100—200 
aarige Bevoksning i Ganneskov under Bregentved. 

Det andet Billede, Fig. 2, viser et Parti af den frostfri Del 
af Bevoksningen, se Kortet Fig. 3, hvor den mørkt skraverede 
Del betegner det af Frosten medtagne Areal, medens den lyst 
skraverede Del omfatter det af Frosten uberørte Areal; man 

Fig. 3. Kort over Forsøgsarealet; den af Frosten 1901 angrebne Del er mørkt, 
den frostfri Del lyst skraveret. 

Die Karte der Versuchsfläche; der vom Frost befallene Teil dunkel, 
der frostfreie Teil hell schraffiert. 

finder denne Del sammensat af nogenlunde ranke, ganske 
smukke og velformede Individer, som giver Udsigt til at kunne 
danne virkelig god Bøgeskov; det kan vel ingen Sinde blive 
Bøge med den skønne, snorlige, ranke Vækst, som vi kender 
fra Landets gunstigste Bøgelokaliteter — dette kan overhovedet 
ikke opnaas paa Bregentved, der vil altid være noget tilbage 
af den krøllede Vækst — men sammenlignet med den i Fig. 1 
gengivne unge Bevoksning tyder dog alt paa, at der vil kunne 
skabes en Bevoksning af en helt anden Natur. 

4* 
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Medens vi i sidstnævnte Billede ser det indre af Bevoks
ningen, viser Fig. 4 os et Fotografi af Frostarealet set udven
dig fra; man finder her — om end mindre udpræget end i 
1908, der er som en Bestræbelse hen imod at udslette Billedet 
eller i hvert Fald noget udjævne det — naar man i nogen Af
stand følger den Linie, der begrænser Trætoppene, det takkede 
Udseende, der er omtalt i den første Beretning. Det er endnu, 
som da hin første Beskrivelse affattedes, saaledes, at Bevoks-

Fig. 4. Et Parti af Bevoksningens frostlidte Del set udefra. Fot. 1915 Foraar. 
Eine Stelle des vom Frost befallenen Teils des Bestandes; von aussen gesehen. 

Aufnahme Frühjahr 1915. 

ningens Individer falder i to Grupper: en øverste Klasse dannet 
af de Træer, hvis Topspids har været uberørt af Frosten 1901, 
og en underste bestaaende af Træer, der i sin Helhed — ogsaa 
Topspidsen — har lidt. 

I Modsætning hertil viser Fig. 5 den udvendige Side af et 
Parti af den Del af Arealet, som er helt uberørt af Frosten 
1901; her har den omtalte Begrænsningslinie for Trætoppene 
en mere udjævnet Kontur, der findes ikke et lille Antal her
skende Træer, der med deres Toppe hæver sig op over den 
øvrige Bevoksning. 
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Dette samme takkede Udseende af Bevoksningens Tvær
profil genfindes overalt paa Bregentved, hvor Frosten 1901 har 
udøvet sin Indflydelse, og jeg kender fra mange andre Egne 
af Landet noget lignende, saaledes at dette Fænomen synes at 
være et Kendetegn paa, at den unge Bøgeskov har været Gen
stand for et stærkt Angreb af Frost. 

Men tillige kan man — som nævnt — i Forsøgsarealet 
paa Bregentved iagttage en Slags Stræben hos de af Frosten 

Frg. 5. Et Parti af den frostfri Del af Bevoksningen set udefra. Fot. 1915 Foraar. 
Eine Stelle des frostfreien Teils des Bestandes. Von aussen gesehen. 

Aufnahme Frühjahr 1915. 

stærkest medtagne Individer efter at arbejde sig op, saaledes 
at Forskellen paa den øverste og den underste Etage bliver 
formindsket. Den viser sig vel endnu bestandig, og dog er 
der foregaaet en Forandring, thi medens Træerne i den under
ste Etage de første Aar efter Frosten 1901 kun dannede ganske 
smaa og svage Skud, saa viser der sig i Aarene efter 1908 — 
da den første Beretning indgaves — en kraftigere Udvikling af 
Skuddene, de er længere og mere rette end forhen, saaledes 
at, om end den øverste og den underste Etage lige tydeligt 
fremtræder, saa er Forskellen mindre. 
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Fig. 6. En Gruppe af den af Frosten 1901 paavirkede Del af Bevoksningen. 
Fot. Foraar 1915. 

Eine Gruppe des vom Frost 1901 befallenen Teils des Bestandes. 
Aufnahme Frühjahr 1915. 

Dette ses ved Sammenligning mellem Fig. 6 i nærværende 
Beretning — fotograferet i Foraaret 1915 — med Fotografi — 
taget i Foraar 1908 — af den samme Trægruppe Fig. 7; man 
vil deraf se, hvorledes Træerne henhørende til den underste 
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Fig. 7. Samme Gruppe som Fig. 6, fotograferet Foraar 1908. 
Dieselbe Gruppe wie Fig. 6. Aufnahme Frühjahr 1908. 

Etage har løftet sig, Begrænsningslinien for Trætoppene er ble
ven en anden, man finder ikke den bratte Adskillelse mellem 
de to Klasser som i 1908, den underste Etage nærmer sig mere 
jævnt til Gruppens herskende Træ. 

Trods denne tilsyneladende Forandring, denne Graviteren 
hen imod en Slags Udligning af Forskellen mellem de to Etagers 
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Individer, saa vil man dog, naar man trænger ind i Bevoks
ningen, finde noget andet, man vil finde de varige Mærker af 
Frosten 1901. 

Ved et Eftersyn af Forsøgsstykket i Forening med Pro
fessor A. OPPERMANN, som foretoges under et Besøg, som Pro
fessoren i Efteraar 1915 inden min Fratrædelse fra Bregentved 
aflagde mig for at underkaste de til Bregentved henlagte Under
søgelser en Overvejelse med Hensyn til deres fremtidige Be-

Fig. 8. En af de udtagne Stammer i Gruppen Fig. 6. 
Overskaaret 2.20 m over Jorden. Fot. Efteraar 1915. 

Einer der aus der Gruppe Fig. 6 ausgehobenen Stämme. 
2.20 m über dem Boden abgeschnitten. Aufnahme Herbst 1915. 

handling, har vi for at vise dette i Gruppen Fig. 6 omkring 
det store Træ udtaget en Række undertrykte Stammer; det 
efterfølgende Kort Fig. 13 (S. 52) angiver deres Stilling i For
hold til Hovedtræet. Stammerne blev afskaarne 1.30 m over 
Jorden, og derefter blev de indsendte til Landbohøjskolens 
Skovbrugssamling B, hvor man udskar det midterste Parti, 
der blev fotograferet i Plantefysiologisk Laboratorium; der var 
i alt udvalgt 7 Træer, som alle viste de i det følgende omtalte 



[11] 49 

ejendommelige Former; deraf blev dog kun de fire fotograferede, 
og nedenfor er angivet, hvorledes Stammerne under Fotogra
feringen har været stillede med Hensyn til Verdenshjørner samt 
Stammestykkernes Højde over Jorden. Sete fra Vest er Figu
rerne 8, 9, 10, medens Fig. 11 er set fra Syd. Højden over 
Jorden er for Fig. 8, 2.20 m; 
Fig. 9, 2.67 m ; Fig. 10, 1.30 m; 
Fig. 11, 2.38 m. I Fig. 13 ses, 
hvorledes Træerne i Forhold 
til det herskende Træ paa Fig. 6 
— hvis Plads er betegnet med 
en dobbelt Cirkel, medens 
Pladsen for de undertrykte 
Træer, hvoraf Stammestyk-
kerne er udskaarne, er beteg
net med en enkelt Cirkel — 
har staaet i Terrainet. De 
Træer, efter hvilke Fotogra
fierne er tagne, har saaledes 
indtaget følgende Plads i For
hold til Hovedtræet: Fig. 8 
1.72 m Sydøst, Fig. 9 0.88 m 
Øst, Fig. 10 0.94 m Sydvest, 
Fig. 11 1.23 m Sydøst for Ho
vedtræet. 

Man ser i disse Stamme-
stykker de forunderligste vran
ge og vredne Former, saaledes 
at Stammen deler sig i flere 
Sideakser 2—3 m over Jorden, 
vistnok paa det Sted hvor 
Plantens Endeknop Frost
natten 1901 blev rammet af 
Frosten. Der henvises til Be
retningens første Del, hvor det 
inden Frosten indtraf, var 3—5 
Steder fremtrædende, stærkest i 
Grene viser en rystende Linie ganske modsat af hvad der ses 
i den fra den første Indberetning hentede Fig. 12, der viser en 
Bøg fra Langeland. 

Fig. 9. En af de udtagne Stammer 1 
Gruppen Fig. 6; overskaaret 2.67 m 
over jo rden ; fotograferet Efteraarl915. 
Einer der aus der Gruppe Fig. G aus
gehobenen Stämme; 2.67 m über dem 

Boden abgeschnitten. 
Aufnahme Herbst 1915. 

staar omtalt, at Højden, 
m. Krøllet Vækst er alle 
Fig. 10, hvor Stamme og 

Det forstlige Forsøgsvæsen. 18. Jul i 1916. 
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Fig. 14 gengiver 
en Bøg, Prøvetræ V, 

Fig. 10. En af de ud
tagne Stammer i Grup
pen Fig. 6; overskaaret 
1.30 m over Jorden; foto
graferet Efteraar 1915. 
Einer der aus der Grup
pe Fig. 6 ausgehobenen 
Stämme; 1.30 m über 
dem Boden abgeschnit
ten. Aufnahme Herbst 

1915. 

et Fotografi, taget i Foraaret 1915 af 
særlig stærkt mærket af Frosten 1901 ög 
tidligere fotograferet 1902, 1903, 1904, 
1905, 1908. For at vise, hvor meget 
Træet er vokset, er her sammenstillet to 
Billeder af Prøvetræ V; det ene det i 
Foraar 1915 tagne Fotografi Fig. 14, det 
andet, Fig. 15, den øverste Del af Træet 
efter Fotografiet taget 1902, saaledes at 
man ser, hvor meget Træet er vokset fra 
Efteraar 1901 til Efteraar 1914. De føl
gende Figurer 16—20 viser, hvorledes Ud
viklingen er foregaaet. Dette Individ vilde, 
skønt det inden Frosten 1901 var et kraftigt 
Træ, være bukket under i Kampen, hvis 
man ikke havde fjernet Grene og til Dels 
Kronerne af Nabotræerne; det har nu en 
temmelig stærk Højde vækst, men Stam
men er tynd og svag; der er over det hele 
Træ noget, der røber, at det med Kunst 
er bevaret, at det overladt til sig selv 
vilde være blevet undertrykt af Naboerne. 

Der er saaledes, skønt vi nu staar 
over for en i sin Helhed smuk Bøgebe
voksning, hvis Tilstand langt overtræffer 
de Forventninger, som jeg efter Frosten 
1901 nærede, endnu Forskel paa den af 
Frosten medtagne Del af Forsøgsarealet 
og det frostfri Parti , og jeg kommer til
bage til det samme, som jeg 1908 ud
talte, at den Skade, der er anstiftet, del
vis eller helt kunde være undgaaet, hvis 
man havde begrænset Kulturfladens Ud
strækning. Der ligger en dyb Sandhed i 
A. OPPERMANNS Tanke, at naar man skal 
behandle et Stykke Skov, møder man 
en Patient, hvor det gælder om at be
gynde med en objektiv Undersøgelse, efter 
hvis Udfald man maa indrette sin Frem-
gangsmaade, hvis den skal føre til det 
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rette Resultat, og i nærværende Tilfælde er der gjort de Fejl, 
som jeg i den første Beretning udførlig har omtalt. 

Men der var Forhold, som jeg ved 
den første Beretnings Affattelse ikke kunde 
berøre, fordi de paa det Tidspunkt endnu 
var mig fremmede, thi siden da er for
skellige litterære Værker fremkomne, og 
jeg har for mit eget Vedkommende an
stillet Undersøgelser og haft med Opgaver 
at gøre, som maa faa Indflydelse paa vor 
Betragtning af det foreliggende Fænomen. 

Jeg tænker derved paa de mange Ind
læg i Spørgsmaalet om Arvelighed og Ra
cer, saaledes paa det i 1908 udkomne 
Værk af A. OPPERMANN: Vrange Bøge, 
W. JOHANNSEN : Elemente der exakten Erb
lichkeitslehre af 1909 og den udvidede 
Udgave af 1913, Værker af CIESLAR, ENG

LER, ZEDERBAUER, GUNNAR SCHOTTE o. fl.; 

tillige har jeg ved en Rejse til Østerrig 
været i Forbindelse med CIESLAR og set 
hans Forsøg med Planter af forskellig 
Proveniens, ligesom jeg har forestaaet og 
stadig leder det i Sorø anlagte Forsøg 
med Eg af forskellig Proveniens. 

Disse Forhold ligesom ogsaa, hvad 
jeg har lært ved den af Professor KØLPIN 

RAVN og mig foretagne Undersøgelse af 
Egens Meldug, fører mig ind paa, at man 
ikke kan nøjes med de Slutninger, som 
jeg i min første Beretning har draget om 
Frostens Virkning hos Bøg, og hvorledes 
den staar i Forbindelse med den ejen
dommelige Vækst hos Bøgen paa det flade 
Terrain paa Bregentved, Vallø og andre 
Steder i den givne Skovegn, men at man 
ikke kan skyde Spørgsmaalet om et sær
ligt Racepræg fra sig; der er, som A. O P 
PERMANN i Vrange Bøge smukt har paavist, 
noget om, at Røgen kan forekomme i for-

Fig. 11. En af de ud
tagne Stammer i Grup
pen Fig. 6; overskaaret 
2.38 m over Jorden; fo
tograferet Efteraar 1915. 
Einer der aus der Grup
pe Fig. 6 ausgehobenen 
Stämme; 2.38 m über 
dem Boden abgeschnit
ten. Aufnahme Herbst 

1915. 
5* 
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skellige Racer; denne Opfattelse 
møder imidlertid nogen Modstand 
hos en stor Del af vore Skovbrugere, 
hvilket jeg tror stammer fra noget 
af det i det følgende udtalte. 

Den LAMARCKSKE Udviklingslære 

— LAMARCK beskæftiger sig i øvrigt 
fortrinsvis med Dyreverdenen — lig
ger maaske — mere eller mindre be
vidst — mange især ældre Skovbru
gere nærmest; altsaa en Forestilling 
om at vore Træarter langsomt, gen
nem lange Tider har tilpasset sig 
efter Voksestedet, at den Trævækst, 
vi forefinder under givne Forhold, 
beror paa, at Træerne har formaaet 
at tilpasse sig efter Forholdene. Den 
Tro, at Dyr saavelsom Planter for-
maar at erhverve sig Egenskaber, der 
gør det muligt for dem at trives un
der visse givne Kaar, og at disse 
erhvervede Egenskaber er arvelige, 
bunder vistnok dybt i mange Skov
brugeres Opfattelse af Skovnaturen. 

Ikke mindst gælder det hos tyske Forfattere: CIESLAR taler 
om klimatiske Varieteter; naar han ser, at Frø af Rødgran fra 
forskellige Voksesteder giver Bevoksninger af forskellig Beskaf
fenhed, saa forklarer han 
det ved, at Træarten under 
afvigende Kaar har er
hvervet forskelligartede 
Egenskaber, som gaar i .- ' . .-

Arv til Efterkommerne. .- ; ' . - ' / 
WAGNER udtaler, at under ./.'-'' 
Paavirkning af det, han o--- <£y» 
kalder »Wachstumsfakto
ren«, opstaar først ikke-
arvelige Modifikationer ef
ter Voksestedet, men der-

Fig. 12. Et Bøgetopskud fra 
Langeland. 

Ein Buchengipfeltrieb aus 
Langeland. 

P-. 

M. o 
Iig.9 \ 

J'igß'-O 

.'.Ab

etter danner der sig efter 

Fig. 13. Kortet over de udtagne Træers 
- Fig. 8, 9, 10, 11 — Plads. Maalestok 1 : 50. 

Karte der Plätze der ausgehobenen 
Bäume Fig. 8, 9, 10, 11. 
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meget lange vedblivende ensartede Indvirkninger inden for 
Artens store Formkreds selvstændige Underkredse, som arver 
de erhvervede Egenskaber. Men ogsaa WARMING udtaler sig i 
samme Retning, naar han siger: »de Ejendommeligheder, som 

er nyttige for Planten, vil 
blive bevarede og forstærkede 
af to Grunde, for det første 
fordi de ydre Paavirkninger, 
der først fremkaldte dem, 
fremdeles vedvarer, og for 
det andet paa Grund af Ar
velighed«. Og P. E. MÜL

LER udtaler i »Skotsk Fyr«: 
»Fyrren maa altsaa opfattes 
som et Træ, der er ret paa-
virkeligt af den Lokalitet, paa 
hvilken det i lange Tidsrum 
har forekommet naturligt, og 
som er i Stand til at fastholde 
de herved erhvervede Egen
skaber gennem Afkommet«. 

Det er, som førtes man 
ind i en helt anden Forestil
lingskreds, en helt anden Ver-

Fig. 14. Prøvetræ V. 
Fotograferet Foraar 1915. 

Probebaum V. 
Aufnahme Frühjahr 1915. 

y^ 
Fig. 15. Prøvetræ V. 

Den øverste Del af Fig. 16. 
Probebaum V. 

Der äusserste Teil von Fig. 16. 

den, naar man studerer W. JOHANNSENS berømte Værker; man 
kommer derved til overhovedet at betvivle erhvervede Egen
skabers Arvelighed i den Forstand, som det ovenfor er taget, 
og forstaa, at Egenskaberne forholder sig som betingede af 
Enheder, der i uforandret Tilstand overgaar fra Generation til 
Generation. 
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W. JOHANNSEN fremsætter i den sidste Udgave af Elemente 
der exakten Erblichkeitslehre 1913 følgende Udtalelse af W E N T : 
»Det kan overhovedet ikke engang hævdes for nogen afgjort 
nyttig Egenskab, at den skal være en Tilpasning; den kan 
lige saa godt være opstaaet uafhængig af nogen som helst For

del for Planten og først der
efter paa en eller anden Maade 
have været nyttig for den«. — 
Netop denne Betragtning — 
forekommer det mig — kan 
man saa ofte gøre gældende 
over for det, vi ser foregaa i 
Skovnaturen; naar saaledes Eg 
og Bøg begge gror paa den gode 
Muld, trives begge Arter godt, 
men naar vi henflytter dem til 
Mor eller muldfattig Bund, vil Bø
gen vige, medens Egen vil vokse 
omtrent lige saa godt som paa 
Muld. Dette behøver ikke at 
ligge i, at Egen har tilpasset 
sig efter den givne Humusform, 
men det kan hidrøre fra visse 
Egen iboende Egenskaber, der 
var uden Fordel for Planten og 
slet ikke gav sig til Kende paa 
den gode Muld, men som nu 
— da den er henflyttet til Mo
ren — gør sig gældende. 

Hvis det forholder sig saa
ledes — som det ovenfor er 

antydet — at det kan drages i Tvivl, hvorvidt overhovedet 
nogen arvelig Tilpasning finder Sted, maa man blive varsom 
med, hvad man foretager sig i Retning af at bringe nye Træ
arter ind paa den givne Lokalitet; thi ganske vist kan vi paa 
nogle Omraader forandre Kaarene, vi kan paavirke Fugtigheds
tilstanden, og vi kan ved omfattende Bearbejdning forandre 
Jordbundens fysiske Tilstand, men vi kan ikke paavirke den 
Faktor, der i videste Forstand drager Skel mellem Træarternes 
Fordeling, vi kan ikke paavirke Egnens Klima. 

Fig. 16. Prøvetræ V. 
Fotograferet Foraar 1902. 

Probebaum V. 
Aufnahme Frühjahr 1902. 
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Det kan derfor blive af større Betydning at tage Vare paa 
de Bevoksninger, der. forefindes i en given Skovegn, end at 
vove sig ud paa ukendte Veje; ved Iagttagelse af de Træarter, 
som Lokaliteten bærer, vil. man mange Gange erholde de bed
ste Oplysninger om den Vej, man bør følge, thi det er — oftere 
end man er tilbøjelig til at indrømme — saaledes, at den givne 
Egn bærer de Træarter, som vi bør anvende, eller rettere, 
imellem hvilke vi bør vælge; vi vil 
finde en eller flere Træarter, der 
yder saa meget, som vi under de 
givne Forhold kan vente at opnaa, 
og det er dem, hvis Dyrkning vi skal 
fremme, men det vil oftest bringe 
os Skuffelse, naar vi haaber ved Ind
førelse af Arter, som ikke forefindes 
paa Egnen, at kunne fremkalde en 
tilfredsstillende Løsning. 

Hvad der her er udtalt om Ar
ter, gælder vistnok ogsaa om Racer af 
samme Art, og — som nævnt — ei
der noget, der tyder paa, at der eks
isterer flere Bøgeracer; saafremt min 
Opfattelse er rigtig, tilhører Bøgen 
i den omhandlede Egn af Landet en 
anden Race end Bøgen paa flere af 
Danmarks gunstigere Voksesteder. 
Der er hos Bøgen paa Bregentved Fig. 17. Prøvetræ V. 
en naturlig Tilbøjelighed til at danne Fotograferet Foraar 1903. 
lyse Bevoksninger af lave, bredkro- Probebaum V. 

, , i r ° „ , _ t Aufnahme Frühjahr 1903. 

nede, slettormede Træer, hvor Stam
merne er forholdsvis korte, men tykke, og hvor den største 
Del af Træet optages af — eller udformer sig i — den mægtige 
Krone. Og saa er det ejendommeligt, at i de lavere Partier 
af Terrainet optræder Træarten næsten som Lystræ, den kan 
ikke holde Bunden fri for Græs, de allerfleste Bevoksninger er 
ufuldstændigt sluttede, indeholder Smaalysninger oftest med en 
tæt Grønsvær. 

Hvor Terrainet hæver sig noget — det er overalt fladt, men 
dog noget vekslende — og naar vi nærmer os Kysten, kan paa 
den anden Side Bevoksningernes Karakter forandre sig, vi kan 
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Fig. 18. Prøvetræ V. 
Fotograferet Foraar 1904.• 

Probebaum V. 
Aufnahme Frühjahr 1904. 

ikke t ro, at det lave Stamtal 
ligger i Bevoksningernes Udhug
ning, tværtimod i samme Grad 
som Udhugningen har været for
sømt, er ofte Stillingen paa Bre
gentved lysere, fordi nogle faa, 
bredkronede Individer har faaet 
Magten. 

Men tillige er der den Forskel 
paa Bøgen i de højere og i de 
lavere Dele af Terrainet, at — 
som i den første Beretning paa-
vist — krøllet Vækst forekom
mer stærkere udtalt i det lave 
Terrain; dog er der overalt no
get tilbage af Tendensen til at 
bevare det krøllede Racemærke, 
og jeg mener, at man med Arve
lighedslærens Udtalelser i Erin
dring har Grund til at betragte 
den brede, krøllede Bøg som en 
Race, hos hvilken vi netop træf

finde større Højde og nogenlunde 
lange, grenefri Stammer, og Træ
massen pr. ha kan være større, 
Slutningen kan være nogenlunde 
god, men saa godt som overalt 
finder vi et lavt Stamtal; det vilde 
være utænkeligt at møde saadanne 
Stamtal som dem, der findes i 
Prøveflader fra Odsherred, hvor 
man i en Bevoksning med Alde
ren 113 Aar har Stamtal op til 
255 pr. ha, uagtet den gennem 
en lang Aarrække har været be
handlet ved stærk eller middel
stærk Udhugning; og man maa 

Fig. 19. Prøvetræ V. 
Fotograferet Foraar 1905. 

Probebaum V. 
Aufnahme Frühjahr 1905. 
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fer Egenskaber, der under de givne Forhold er Træarten nyt
tige, men som ikke behøver at bero paa en Tilpasning, de kan 
være til Stede uden nogen Fordel for Træarten, saa længe den 
befinder sig paa det noget højere Terrain, og først paa ejendom
melig Vis komme til Nytte 
paa det flade, kolde, fugtige 
Ler, der saa almindeligt fore
kommer paa Bregentved, Vallø, 
Vemmetofte og flere Steder, og 
vi formaar her vistnok slet ikke 
at fremtvinge høje, ranke og 
smukke Stammer, men maa 
nøjes med den omtalte Bøge
skov af lave, bredkronede In
divider. 

Det forekommer mig, at 
der mellem denne Bøgerace og 
den jeg — paa andet Sted — 
har kaldet Kystbøgen, bestaar 
en lignende Forskel som den, 
P. E. MÜLLER nævner i »Skotsk 
Fyr« mellem Lavlandsfyrren og 
Bjærgformen. Lavlandsfyrren 
synes at have noget tilfælles 
med den brede, krøllede Bøg, 
medens Bjærgformen synes at 
svare til Kystbøgen; og un
derligt nok nævnes det som et 
ejendommeligt Træk hos den 
skotske Fyr — der i særlig 
udpræget Grad skal vise Bjærg-
formens Ejendommelighed — 
at den saa let forynges natur
ligt, medens det samme ikke 
gælder Lavlandsfyrren, paa 

samme Maade som naturlig Foryngelse af den bredkronede 
Bøg er en vanskelig Sag, men som oftest lykkes med Kystbøgen. 

Jeg mener, at vi kan ikke lade disse Forhold ude af Be
tragtning, naar vi til fulde vil opnaa rigtig Opfattelse af Fro
stens Virkning. Jeg har i den første Beretning udelukkende 

Fig. 20. Prøvetræ V. 
Fotograferet Foraar 1908. 

Probebaum V. 
Aufnahme Frühjahr 1908. 
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søgt Forklaringen til den ejendommelige Tilstand i Bøgebe
voksninger paa det flade, stive Ler i Frostens Virkning, men 
jeg mener — efter det Strejflys som Arvelighedslæren kaster 
ind over Forholdet — at maatte tilføje, at det Skovbillede, der 

Fig. 21. Gammel Bøgebevoksning i Ganneskov (Bregentved). 
Alter Buchenbestand in Ganneskov (Bregentved). 

aabenbarer sig, vistnok tillige staar i Forbindelse med indre 
Anlæg hos den paagældende Bøgerace. Naar vi ser paa den 
Fig. 4 gengivne Bevoksning, saa forekommer det mig, at man 
næsten faar fuld Klarhed over, hvorledes en Skov som den, 
Fig. 21 fremstiller fra Ganneskov, er bleven til. 

A. OPPERMANN omtaler i »Vrange Bøge«, at to østerrigske 
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Naturforskere har sagt, at naar vi hos nogle Træarter, der
iblandt Bøg, ser de normale Formelementer blive fortrængte af 
andre, da er Beskadigelsen eller Mishandlingen kun ydre eller 
udløsende Aarsager, Tilskyndelser, der bringer en allerede i 
Organismen boende Disposition til at give sig synligt til 
Kende. Man kunde tænke sig, at den voldsomme Virkning 
af Frost hos Bøg i de flade, lave Skovegne paa Bregentved, 
ved Vallø og flere Steder er som en Dobbeltvirkning af Frost 
og Anlæg til krøllet Vækst, at Frosten virker som udløsende 
Faktor. 

Dette forudsætter saaledes, at Genotypen — Anlægspræget — 
skulde undergaa Forandring: at der skulde danne sig en anden 
Fænotype — Fremtoningspræget skulde have lidt en Omform
ning — hos de Bøge, der har været Offer for Frost; dertil 
kommer imidlertid, at det jo tillige ikke er usandsynligt, at 
Bevoksningen har bestaaet af Individer af forskellig Genotype 
— saaledes som A. OPPERMANN taler om i Vrange Bøge — og med 
forskellig Vækstenergi, og hvor netop Planter med krøllet Vækst 
kan have vist en ejendommelig Kraft, saaledes at deres Toppe 
kunde have hævet sig over Frostens Niveau. 

Saafremt en saadan Antagelse er rigtig, faar det endnu 
større Vægt, hvad jeg i den første Beretning har stræbt at be
lyse: Betydningen af at sikre Bøgebevoksningerne i Skovenes 
lave Afdelinger mod Frost; hvis det forholder sig saaledes, at 
foruden den direkte Skade ved Nattefrost i unge Bøgebevoks
ninger denne tillige skulde virke som udløsende Faktor over for 
Bøgens Anlæg til krøllet Vækst, saa er Skade ved Frost ikke — 
hvad flere Forstmænd tænker sig — kun en Børnesygdom, der 
overvindes, men saa er det en Skade, der aldrig forvindes, og 
saa maa man i endnu højere Grad advare imod at udsætte 
sig for Mulighed af Frostskade, og det maa tilraades at søge at 
forhindre den med alle Midler, i første Række ved Forkultur, 
hvis man da ikke — hvad ganske vist efter min Opfattelse er 
mere sikkert — vil slippe den danske Forstmands Forkærlig
hed for Bøg og henlægge de fugtige, flade og for Frost udsatte 
Strækninger til Eg, der paa den samme Lokalitet, der bærer 
den usleste Bøgeskov, kan udvikle sig til Bevoksninger af 
sjælden Skønhed. 
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DIE WIRKUNG DES SPÄTFROSTES IN JUNGEN 
BUCHENWALDUNGEN. 

Im Jahre 1908 wurde in »Det Forstlige Forsøgsvæsen« eine Ab
handlung veröffentlicht, »Nattefrostens Virkning i ung Bøgeskov«, die 
in Uebersetzung »Die Wirkung des Spätfrostes in jungen Buchenwal
dungen« im »Forstwissenschaftlichen Centralblatt« von 1909 Auf
nahme fand. 

Die Untersuchung fusste namentlich auf die starke Wirkung, die 
der Spätfrost 1901 in einem jungen Buchenbestand im Gräfinnenwald 
(Grevindeskoven) von Bregentved ausgeübt hatte. 

Der Bestimmung der Versuchskommission gemäss sind die Be
obachtungen auf der Versuchsfläche seitdem fortgesetzt worden, und 
da ich — nunmehr ein Siebzigjähriger — aus meinem vieljährigen 
Beruf zurückgetreten bin, hat die Kommission gewünscht, dass noch 
ein Schlussbericht erscheinen soll. 

In den seit 1908 verstrichenen Jahren ist eine auffällige Besserung 
des Bestandes eingetreten, die vornehmlich davon herrührt , dass der 
Bestand so oft wie möglich — gewöhnlich in jedem zweiten Jahre — 
durchforstet und die feuchten Blossen und Einsenkungen mit Weisserle 
und Birke aufgeforstet worden sind. 

Die Wirkung davon war sehr gross, so dass man im Winter 
1914—1915 (siehe die Karte Fig. 3) den scharfen Unterschied zwischen 
dem vom Frost angegriffenen und dem vom Frost unberührten Teil 
des Bestandes bei oberflächlichem Anblick nicht wahrnimmt. Den
noch hat sich in der Durchforstung ein grosser Unterschied geltend 
gemacht, indem im frostfreien Teil der Versuchsfläche eine viel grös
sere Anzahl Individuen als in dem vom Frost heimgesuchten Teil 
entfernt werden mussten, und zwar hier wenige, aber grosse, breit-
wüchsige, dort hingegen viele, aber meist unterdrückte Stämme. 

Durch diese Durchforstung hat man allerdings, wie erwähnt, den 
Unterschied zwischen den beiden Teilen des Bestandes etwas ver
wischt, jedoch nicht überall; es besteht noch an mehreren Orten ein 
Unterschied, der sich zu erkennen gibt, wenn man in den Bestand 
eindringt. So zeigt Fig. 1 das Innere eines Teils des Bestandes, der 
vom Frost befallen wurde, Fig. 2 eine Stelle im frostfreien Teile, und 
Fig. 3 ist die Karte der Versuchs fläche, auf der der vom Frost be
fallene Teil dunkel, der frostfreie Teil schwächer schraffiert ist. 
Fig. 1 sieht man den krausen Wuchs und die schlechte Form, Fig. 2 
dagegen einen ziemlich guten Buchenwald. Aber auch wenn man 
sich den Bestand von aussen ansieht, bemerkt man etwas Aehnliches. 
Fig. 4 zeigt eine Stelle in dem vom Frost angegriffenen Teil; man fin
det noch dasselbe, was im Bericht von 1908 erwähnt wurde, hier je
doch etwas verwischt, nämlich dass die Individuen des Bestandes 
sich in zwei Gruppen teilen: eine obere Klasse von Bäumen, deren 
Gipfeltriebe vom Frost 1901 nicht zerstört sind, und eine untere Klasse, 
in der auch die Gipfeltriebe erfroren sind. Fig. 5 zeigt die äussere 
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Seite des frostfreien Teils des Bestandes, wo Klassenteilung nicht vor
kommt. 

Wie mehrmals erwähnt, verspürt man ein Streben, den Unter
schied zwischen den beiden Klassen zu verwischen, indem die Indi
viduen des Unterholzbestandes ziemlich kräftige Triebe entwickeln; 
man sieht dies, wenn man die im Frühjahr 1915 aufgenommene Fig. 6 
mit einer Aufnahme derselben Gruppe aus dem Frühjahr 1908, Fig. 7, 
vergleicht. Dringt man aber in den Bestand ein, kommen die Wir
kungen des Frosts zum Vorschein. Auf einer Inspektionsreise des 
Vorsitzenden des Versuchswesens, Professor A. OPPERMANN, wurde 
eine Reihe von unterdrückten Stämmen herausgenommen; davon 
wurde dann in der Hochschule für Bodenkultur der mittlere Teil aus
geschnitten, und 4 davon wurden photographiert, Fig. 8 2.20 m, Fig. 9 
2.67 m, Fig. 10 1.30 m, Fig. 11 2.38 m über dem Boden. Auf der Karte 
Fig. 13 sieht man, wie die herausgenommenen Bäume — die mit ei
nem Kreis umgeben sind — im Verhältnis zu dem herrschenden Baum — 
der durch einen doppelten Kreis gekennzeichnet ist — standen. Man 
sieht an diesen Stammstücken die merkwürdigen Formen; sie teilen 
sich gewöhnlich in zwei Seitenäste eben da, wo wahrscheinlich die 
Gipfelknospe 1901 gesessen hat. Von diesen Stämmen veranschaulicht 
Fig. 10 in ausgeprägtem Grade den von mir als »kraus« bezeichneten 
Wuchs und zeichnet sich im Vergleich mit Fig. 12 — dem Gipfeltrieb 
einer Buche aus Langeland mit geradem Wuchs — besonders aus. 

Fig. 14 zeigt einen Baum — Probebaum V, der im ersten Bericht 
erwähnt wurde, und von dem damals mehrere Photographien aufge
nommen wurden — in photographischer Aufnahme aus dem Frühjahr 
1915; Fig. 16 ebenso 1902; Fig. 17 1903; Fig. 18 1904; Fig. 19 1905, Fig.20 
1908. Fig. 15 veranschaulicht einen in der Weise dargestellten Ver
gleich zwischen Fig. 14 und Fig. 15, dass nur der letzte Teil von Fig. 16 
mit herangezogen worden ist, so dass man sehen kann, wie viel der 
Probebaum V vom Herbst 1901 bis zum Herbst 1914 gewachsen ist. 
Trotzdem der Bestand sich weit besser entwickelt hat, als ich von An
fang an erwartete, besteht also fortwährend ein Unterschied zwischen 
dem vom Frost befallenen und dem frostfreien Teil des Bestandes. 

Seitdem mein erster Bericht erschien, ist die Erblichkeits- und 
Rassenfrage vielfach erörtert worden: A. OPPERMANN, Renkbuchen 1909, 
W. JOHANNSEN, Elemente der exakten Erblichkeitslehre 1909 und 1913, 
ausserdem Arbeiten von CIESLAR, ENGLER, ZEDERBAUER, GUNNAR 

SCHOTTE U. a. m. 

Das Studium dieser Arbeiten, sowie von mir selbst angestellte 
Untersuchungen — so habe ich in Verbindung mit Prof., dr. phil. 
F. KØLPIN RAVN den Mehltau der Eichen untersucht und dabei auch 
die Erblichkeitsverhältnisse studiert — haben mich erkennen lassen, 
dass man bei der eigentümlichen Wirkung des Spätfrostes an Buchen 
auf dem flachen Terrain bei Bregentved von dem Vorhandensein 
einer besonderen Rasse nicht abkommen kann. 

A. OPPERMANN hat in seinem Aufsatz »Renkbuchen« dargetan, dass 
von der Buche verschiedene Rassen auftreten können; diese Ansicht 
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hat aber viele Gegner unter den Waldwirten, was vielleicht damit in 
Verbindung steht, dass der Lamarekismus wahrscheinlich den meisten 
unserer Fachgenossen am meisten zusagt, in diesem Falle also eine 
Vorstellung davon, dass unsere Holzarten sich langsam, im Laufe ei
ner langen Zeit dem Standort angepasst haben, und dass der Holz
bestand, den wir unter gegebenen Verhältnissen vorfinden, eben da
von abhängt, dass die Bäume imstande sind, sich den gegebenen Ver
hältnissen anzupassen. Der Glaube, dass Tiere sowie Pflanzen Eigen
schaften zu erwerben vermögen, die es ihnen ermöglichen, in einer 
gewissen, gegebenen Lebenslage zu leben, und dass diese erworbenen 
Eigenschaften erblich sind, wurzelt gewiss bei vielen Forstwirten, so
wie bei vielen sich für Wald und Waldbau interessierenden Forschern 
tief in der Auffassung der Waldnatui. 

Das Studium der Werke von W. JOHANNSEN führt uns aber in 
einen anderen Vorstellungskreis ein, so dass man an der Erblichkeit 
in dem eben angedeuteten Sinne irre wird und sich der MENDELSCHEN 
Ansicht anschliesst, nach der die Eigenschaften durch Einheiten be
dingt werden, die in unverändertem Zustand von einer Generation 
auf die andere übergehen. 

W. JOHANNSEN führt folgende Worte von W E N T an: »Es lässt sich 
überhaupt von jeder entschieden nützlichen Eigenschaft nicht an
geben, dass sie eine Anpassung sei; sie kann gradesogut ganz unab
hängig von irgendeinem Vorteil für die Pflanze entstanden sein und 
dieser erst nachher in irgendeiner Weise genützt haben«. Eben dies 
Verhältnis kann oft die Sache entscheiden: eine Eigenschaft, die sich 
vielleicht, solange wir uns innerhalb der Grenzen des Optimums der 
Holzart befinden, gar nicht zu erkennen gibt, kann sich, wenn wir uns 
den Grenzen des von der Holzart Ertragenen nähern, offenbaren und 
bewirken, dass die Holzart überhaupt an dem gegebenen Standort 
gedeihen kann. 

Was von den verschiedenen Arten gilt, macht sich, wie aus un
serer Untersuchung hervorgeht, auch bei den verschiedenen Rassen 
derselben Holzart geltend, denn die Buche aus der Gegend von Bre
gentved scheint zu einer anderen Rasse zu gehören, als die Buchen 
der besseren Standorte Dänemarks. Sie besitzt die natürliche Neigung, 
lichte Bestände von niedrigen, breitkronigen, schlecht geformten Indi
viduen zu bilden, und sie kann beinahe als Lichtholz auftreten, so 
dass sie den Boden nicht vor Gras beschirmen kann. Wo der Stand
ort etwas höher liegt, können die Bestände relativ besser bestockt 
sein; man trifft einen grösseren Höhenwuchs und ziemlich reine, 
astfreie Stämme, aber — absolut betrachtet — doch keine starke Be
stückung und nur kleine Stammzahlen pro Hektar. Das kann nun 
nicht an der Durchforstung liegen, denn je weniger die Durchforstung 
beschleunigt worden ist, je schwächer ist die Bestockung, indem ein
zelne breitkronige Individuen herrschend geworden sind. 

Ebenso ist bei niedrigerer Lage der krause Wuchs stärker aus
geprägt; doch findet man überall die Neigung zu krausem Wuchs und 
die breite, krauswüchsige Buche ist annehmbar als eine besondere 
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Rasse zu betrachten, bei der wir eben die Eigenschaften antreffen, 
die unter den gegebenen Standortsverhältnissen für diese Holzart nütz
lich sind, die aber nicht auf der Anpassung zu beruhen brauchen und 
für die Holzart — so lange sie sich in der höheren Lage befindet — 
gar keine Vorteile darbieten, im Gegenteil ganz gleichgültig sind, sich 
aber erst als nützlich bewähren, wenn die Buche die niedrige Lage 
des feuchten, kalten Lehms einnehmen muss, wo es nicht gelingen 
wird, dichte gradwüchsige Bestände zu erziehen, wo aber die breit-
kronige krause Buche eine freilich nur traurige Existenz führen kann. 

Bei der Beurteilung der Wirkung des Spätfrostes müssen wir — 
nach dem Streiflicht, das die Erblichkeitslehre über unsere Studien 
wirft — als wahrscheinlich annehmen, dass diese Wirkung mit den 
inneren Anlagen der betreffenden Buchenrasse in Verbindung steht. 

A. OPPERMANN erwähnt in seinem Aufsatz über Renkbuchen eine 
Aeusserung von zwei österreichischen Forschern1) , dass wenn wie bei 
einigen Holzarten — darunter die Buche — die normalen Formele
mente von anderen verdrängt werden, Beschädigung oder Misshand
lung nur äussere oder auslösende Ursachen, Anregungen sind, welche 
die dem Organismus schon von vorn herein innewohnende Veran
lagung sichtbar machen. 

Man könnte in derselben Weise annehmen, dass die gewaltsame 
Wirkung des Spätfrostes an Buchenjungwüchsen in den Waldungen 
von Bregentved eine Doppeltwirkung des Spätfrostes und der Neigung 
zum krausen Wuchs sei, dass ersterer als auslösender Faktor auf 
letztere wirken könnte. Auf dieser Auffassung fussend, gelangen wir, 
wenn wir den jungen Bestand, der 1901 vom Spätfrost befallen wurde, 
Fig. 4, mit dem alten Bestand von Ganneskov, Bregentved, Fig. 21, ver
gleichen, zum Verständnis davon, wie letzterer entstanden ist. 

Diese Betrachtung setzt voraus, dass sich von dem gegebenen 
Genotypus der Buchen, die ein Opfer des Spätfrostes wurden, ein 
anderer Phänotypus entwickeln sollte; es ist aber zugleich nicht un
wahrscheinlich, dass der ganze Bestand aus Individuen verschiedener 
Genotypen mag zusammengesetzt gewesen sein, und dass eben derartige 
Individuen mit krausem Wuchs eine eigentümliche Kraft, eine be
deutende Wachstumsenergie besessen haben — was nicht nur eine 
Hypothese zu sein braucht. In jüngeren und älteren Buchenbeständen 
von Bregentved haben die breiten, krauswüchsigen Individuen oft einen 
sehr kräftigen Wuchs —, so dass die Gipfeltriebe, als der Spätfrost am 
17.—18. Mai 1901 eintraf, das Niveau des Frostes mögen überragt haben. 

Wenn die oben angedeutete Auffassung die richtige ist, dann ist 
der vom Spätfrost angerichtede Schaden später nicht wieder wett
zumachen; wir müssen somit alles aufbieten, um den Angriffen des 
Frostes vorzubeugen; namentlich müssen die dem Spätfrost am meisten 
ausgesetzten Flächen mit Eichen kultiviert werden, statt mit Buchen. 

x) Det forstlige Forsøgsv. Bd. II, S. 227. C. v. ETTINGHAUSEN und F. KRASAN. 


