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SKOVTRÆER I DET NORDLIGE JAPAN. 
Af 

AXEL S. SABROE. 

Indledning. 

l a a Vej hjem fra Siam til Danmark opholdt jeg mig i 
Japan fra Slutningen af November 1916 til midt i Marts 1917. 
Hovedformaalet med Opholdet var at lære det japanske Skov
brug at kende og specielt at studere de Træarter, som even
tuelt kunde faa Betydning for det danske Skovbrug. Til Hjælp 
til Udførelsen af den sidstnævnte Opgave bevilligede Land
brugsministeriet efter Indstilling fra Statens Forstlige Forsøgs
væsen 450 Kr., og senere har jeg modtaget 800 Kr. fra Besty
relsen for »Det EIDESKE Legat«, for hvilke Understøttelser jeg 
bringer min bedste Tak. 

Forholdene tillod mig ikke at indsende en egentlig Ar
bejdsplan til Forsøgskommissionens Approbation, men Kom
missionens Formand fremhæArede i en Skrivelse af 20. August 
1916, som jeg modtog i Bangkok, at Studierne fortrinsvis 
burde henlægges til det nordlige Japan. Angaaende de enkelte 
Træarter hedder det i Skrivelsen: »Af Naaletræerne er vel 
Larix leptolepis og Cryptomeria japonica dem, der frembyder 
størst Interesse for os. Meget ønskeligt er det at finde en Pinus-
Art, der kan vokse paa vort magre Sand, taale vort Klima og 
give et bedre Udbytte end Bjærgfyrren. Blandt Løvtræerne 
anbefaler jeg Acanthopanax ricinifolius, Betula Maximowiczii og 
Cercidiphyllum japonicum til Undersøgelse. Det er ønskeligt at 
finde nogle Løvtræer, som kan vokse paa den lettere, af magre 
Moser gennemskaarne Haardbund uden, som Bødgranen, 
at skygge saa stærkt, at de ødelægger Mosebundens Birkeskov. 
Desuden er det af Interesse at faa Oplysninger om de Ege
skove, hvis prægtige Stammer indføres hertil gennem Det Øst-

Det forstlige Forsøgsvæsen. V. 8. August 1918. 9 



106 [2] 

asiatiske Kompagni.« Samtidig modtog jeg fra Kommissio
nens Formand Anbefalingsskrivelser til de i Japan værende 
danske Statsmyndigheder og til Direktøren for det japanske 
Forsøgsvæsen, Dr. phil. SHIRASAWA. 

Paa Grund af Krigen var det mig desværre umuligt i For
vejen at sætte mig ind i den ret omfattende tyske Litteratur 
om Japans Skove og Træarter, da de tyske Bøger ikke maatte 
sendes til Siam. En anden Ulempe var Aarstiden. Den usæd
vanlig dybe Sne gjorde det meget vanskeligt at færdes i Sko
vene i det nordlige Japan, og da Sneen laa c. 2 m dyb, var 
det umuligt at foretage Jordbundsundersøgelser. 

Den japanske Litteratur har det jo desværre næsten været 
mig umuligt at benytte, kun den ringe Del der er oversat paa 
Engelsk og Tysk, og selv om Japanerne arbejder, meget ener
gisk, er der mange Spørgsmaal, særlig vedrørende de hidtil 
ret upaaagtede Løvtræer, som venter paa deres Løsning. For-
haabentlig vil der engang fremkomme fyldigere Oplysninger 
fra de japanske Forstmænd. 

Den svenske Minister, Excellencen G. O. WALLENBERG, 
der varetog de danske Interesser i Japan under vor Gesandts 
Fraværelse, ydede mig stor Hjælp og introducerede mig til det 
japanske Landbrugsministerium, saaledes at jeg paa mine Rej
ser blev ledsaget af engelsktalende Forstmænd fra de lokale 
Overførsterkontorer. Uden en saadan Hjælp havde det været 
meget vanskeligt at faa noget Udbytte af Rejsen, da kun faa 
af Forstmændene talte et europæisk Sprog, og officiel Intro
duktion spiller en større Rolle i Japan end i mange andre 
Lande. Jeg beder derfor Hans Excellence modtage min hjerte
ligste Tak. 

Jeg opholdt mig først c. 3 Uger i Tokio, hvor jeg stude
rede de japanske Forhold og satte mig ind i den tilgængelige 
forstlige Litteratur. Professor Dr. S. HONDA, Lærer i Skovdyrk
ning ved Universitetet i Tokio, ydede mig her stor Støtte og 
stillede sit Bibliotek til min Raadighed. Imidlertid udarbej
dede Dr. H. SHIRASAWA mine Rejseplaner, og midt i Decem
ber tog jeg paa den første Tur gennem Skovene i Tokio Over-
førsterdistrikt. Her saa jeg Larix leptolepis ved Mt. Asama i 
Provinsen Shinano, hvor der findes lidt gammel Lærk og 
store Lærkeplantninger. Derefter var jeg i Nikko Dalen og 
saa de gamle Cryptomeria samt Bøgeskoven og de i den 
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indblandede Træarter oppe ved Chusenjii Søen (c. 1300 m o. H.) 
og ved Shiohara. Efter en Tur til Niigata, hvor jeg saa Klit
dæmpning, tog jeg over til Stillehavskysten lidt neden for Sen-
dai og saa Fyrreskovene. Jeg studerede atter en Tid paa Univer
sitetet i Tokio, og tog midt i Januar ned til de kejserlige Skove i 
Kisodalen og i Provinsen Izu, hvor jeg saa henholdsvis Chamæ-
cyparis obtusa og Cryptomeria. Først i Begyndelsen af Februar 
kom jeg op i det nordlige Japan, alle raadede mig til at vente læn
gere endnu, da Sneen var saa løs og dyb; men jeg kunde ikke 
vente og vilde ikke opgive at se disse Skove, der frembyder 
den største Interesse for os. Udbyttet blev dog naturligvis 
ikke saa godt, som hvis jeg havde været der om Sommeren, 
da banede Veje og Stier praktisk taget ikke fandtes i Skovene, 
hvor alt Arbejde var standset paa Grund af Sne. Jeg opholdt 
mig først en Ugestid i Aomori Provinsen og derefter et Par 
Uger i det sydlige og mellemste Hokkaido. Takket være mine 
gode Introduktioner blev jeg overalt modtaget med den største 
Elskværdighed, og Overførster SATO i Aomori og Professor Dr. 
NIIJIMA ved Universitetet i Sapporo søgte at hjælpe mig paa 
enhver Maade. I det nordlige Japan havde jeg særlig min 
Opmærksomhed henvendt paa Løvskovene. Desværre har de 
hidtil været upaaagtede, hvad Dyrkningen og Skovplejen an-
gaar. Dette forklares ved, at Træet paa et Par Arter nær har 
været næsten værdiløst, og selv om noget Træ, navnlig Eg, 
er blevet eksporteret, har Værdien paa Stedet været saa ringe 
og Skovene endnu for største Delen i Urtilstand, saa der har 
slet ikke været Tale om Kultivering eller Undersøgelse af Træ
arternes Vækst eller Vækstbetingelser, hvorfor man udover den 
rent botaniske Bestemmelse staar ganske paa bar Bund. 

En lille Samling Frøprøver fra Hokkaido er afleveret 
til det danske Forsøgsvæsen. Da jeg paa Grund af Krigen 
maatte have Frøene med hjem i Kurerposten fra Legationen 
i Tokio, var det desværre ikke muligt at medbringe større Prø
ver; men Dr. SHIRASAWA og Professor NIIJIMA har lovet at 
skaffe Frø til Forsøg, naar det atter bliver let at faa Frøet 
gennem Sibirien1). 

*) Professor NIIJIMA anbefalede en Frøhandel: Shoku-San-Yen, Odoro-
Nishi 10, Sapporo. Den handler væsentlig med Landbrugsfrø, men kan levere 
Skovfrø fra Hokkaido efter Ordre. ' 

9* 
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Geografiske Forhold. 

Det japanske Rige omfatter 6 store Øer: Det egentlige Ja
pan: Honshu1), Kyushu og Shikoku; Hokkaido, tidligere kal
det Yeso eller Eso, nord for Honshu; Saghalin op til 50° N .B . , 
af Japanerne kaldet Karafuto; længst mod Syd Formosa 
(Taivan) og mod Vest Halvøen Korea (Chosen). Mellem de 
større Øer ligger c. 600 mindre, af hvilke de vigtigste er Luchu-
øerne (Riu-Kiu), der ligger som en Kæde mellem Formosa og 
Kyushu, og Kurilerne (Chishima), der gaar fra Hokkaido mod 
Nordøst. Korea, der paa Grund af hensynsløs Ødelæggelse 
er meget skovfattig og i plantegeografisk Henseende slutter sig 
til Fastlandet, udelades her. 

Øerne udmærker sig ved sine store Rigdomme paa Bjærge 
og paa Skov. Bjærgene danner to store Kæder, af hvilke den 
ene kommer fra Saghalin og gaar ned gennem Hokkaido og 
den nordlige Del af Honshu for midt paa Øen at mødes med 
den anden Kæde, der fra Kina kommer over Formosa, Luchu-
øerne, Kyushu og den sydlige Del af Honshu med en Gren 
gennem Shikoku. Hvor de to Kæder mødes, dannes et vildt 
Bjærglandskab, der ikke for intet kaldes de japanske Alper, 
de deler Japan i en nordlig og en sydlig Del og danner Græn
sen mellem den tempererede og den varme Zone. Bjærgene 
er næsten alle vulkanske, og mange af dem er aktive Vulkaner. 
Forvitret Lava og vulkansk Aske udgør derfor ofte en stor Del 
af de øverste Jordlag i Skovene, og varme Kilder, der ofte er 
svovlholdige, træffes spredt over hele Landet. Paa Formosa 
findes det højeste Punkt c. 4200 m, og mange andre Toppe 
naar over 3000 m. I Honshu er der ogsaa flere Toppe over 
3000 m i de japanske Alper, og nær Stillehavskysten ligger 
ret isoleret det pragtfulde hellige Bjærg Fuji, der naar en 
Højde af 3750 m; men ogsaa i den nordlige Del af Japan fore
kommer høje, meget stejle Bjærge. 

Japans Skovprocent er vist den højeste i Verden, nemlig 
60 for hele Japan med Undtagelse af Korea, for Hovedøen 
Honshu alene er den 59. Det er Bjærgene, der væsentligst 
har bevirket, at Skovene kan dække en saa stor Del i et Land, 
hvor Jorden ellers udnyttes saa rationelt som næppe noget 

') Undertiden fejlagtig kaldt Nippon. Nippon er Navnet paa det japan
ske Rige, ikke paa nogen 0 . 
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andet Sted i Verden. Den store Befolkning maa leve klum
pet sammen paa de faa Sletter, der findes, og ved Terrasse
anlæg søger man at erobre saa meget som muligt af den kost
bare Jord paa de lavere Bjærge. Der findes kun to større 
Sletter, en omkring Osaka og Kioto, det gamle Kulturcen
trum, og en anden omkring Tokio. 

Professor HONDA har allerede for mange Aar siden delt 
Landets Skove, efter som de tilhører den hede, den subtro
piske, den tempererede eller den kolde Zone1). 

D e n h e d e Z o n e findes kun paa de lavest liggende Steder 
paa Formosa og paa Luchuøerne, hvor Aarets Middeltempe
ratur er over 21° C. Tropiske Træarter som Ficus Wightiana 
Wall. var. japonica Miq. o. a. danner sammen med Bambus 
tætte stedsegrønne Skove. 

D e n s u b t r o p i s k e S k o v z o n e omfatter Kyushu, Shikoku 
og Honshu op til 36° N.B. samt Formosa mellem 500 og 1900 m 
o. H. Aarets Middeltemperatur er her mellem 13 og 21° C. Der 
findes mange værdifulde Træarter; men den tætte Befolkning 
har givet Anledning til store Ødelæggelser. Af stedsegrønne 
Træer er Kamfertræet (Cinnamomum Camphora Nees.) det vig
tigste, derefter Buksbom (Buxus sempervirens L. var. japonica 
Muell. Arg.) og Ege som Quercus gilva Bl. og andre. Af løvfæl
dende Ege findes bl. a. Quercus serrata Thunb. og Q. glanduli-
fera Bl. Den sidstnævnte findes helt op i Hokkaido; men begge 
har kun Betydning som Brændsel. De to vigtigste Fyrretræer: 
Pinus densiflora S. et Z. og Pinus Thunbergii Parlat., naar her 
deres bedste Udvikling; men de forekommer helt op i det nord
lige Honshu. Bambus dyrkes i udstrakt Grad i denne Zone. 

D e n t e m p e r e r e d e S k o v z o n e omfatter Honshu ovenfor 
36° N. B. og den sydlige Halvdel af Hokkaido. Aarets Mid
deltemperatur er her fra 6—13° C. Skovene er store og 
værdifulde. I den sydlige Del er Naaleskovene de vigtigste, 
de dannes af Træer som Chamæcyparis obtusa S. et Z., Crypto-
meria japonica Don, Pinus densiflora S. et Z. o. a. Mod 
Nord hersker Løvskoven, hvis Hovedtræ er Bøgen (Fagus sil-
vatica L. var. Sieboldii Maxim.) indblandet med en Mængde 
Træarter, som Ege, Ask, Kastanie, Acanthopanax o. a. Bam
bus findes, men opnaar sjældent større Udvikling, i det sydlige 

') S. HONDA: Description des Zones forestiéres du Japon. Paris 1900. 
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Hokkaido bliver de ikke mere end 1—2 Meter høje. En lille 
Bambusart (Sasa nipponica), der kun bliver c. Vs m høj, dan
ner Bundvegetation overalt i Bøgeskoven og fortsætter i Løv
skoven nord for Bøgens Nordgrænse. 

Den k o l d e Z o n e omfatter den nordlige Halvdel af Hok
kaido, Saghalin og Kurilerne. Aarets Middeltemperatur er her 
under 6° C. Skovene er meget værdifulde, men endnu ikke 
grundigt undersøgte. Af Naaletræerne er Abies sachalinensis 
Mast. og Picea ajanensis Fisch, de vigtigste. I Hokkaidos nord
lige Del opnaar mange af Løvtræerne fra Bøgeregionen, som 
Acanthopanax, Birk og Æl endnu en god Udvikling. Til 
denne Zone hører ogsaa Dværgfyrren, Pinus pumila Pali., der 
findes paa de højeste Toppe i Honshu og Hokkaido. 

Det er jo kun Træarterne i den tempererede og til Dels 
den kolde Zone, der kan have Interesse for det danske Skov
brug; men forinden jeg gaar over til at beskrive de enkelte 
Træarter, skal jeg kort omtale 

Klimaet i den tempererede Skovzone. 

Aarsisotermerne kan ses paa det vedføjede Kort over det 
nordlige Japan; men det viser sig desværre, at der er langt 
større Forskel, end Aarsisotermerne lader formode, mellem Kli
maet i Japan og herhjemme. Japan er jo et udpræget Ørige; 
men ikke des mindre har praktisk taget hele den nordlige Del 
Fastlandsklima med stor Forskel mellem Sommer og Vinter, 
og desuden er Nedbøren overalt langt større end hos os. 

Om Vinteren hersker der vestlige og nordvestlige Vinde, 
som bringer Kulde fra Sibirien, medens der om Sommeren 
kommer sydlige og sydøstlige Vinde fra det stille Hav. Hav
strømningerne bidrager dog meget til at mildne Vinteren paa 
Vestkysten1). Langs begge Kyster løber den varme Kuru-shiro, 
Stillehavets Golfstrøm; den presser navnlig mod den vestlige 
Kyst, medens den ved Østkysten tvinges mod Øst af den kolde 
Strøm fra det Okhotske Hav, saa den her om Sommeren naar 
op til 41° N. B. og om Vinteren kun til 38° N. B. Den varme 
Strøm i det Japanske Hav bevirker, at de kolde Vinde om 
Vinteren afgiver stor Nedbør paa Vestkysten, navnlig i Form 

') JULIUS HANN: Handbuch der Klimatologie, Bd. III, 1911, S. 326—337. 
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Fig. 1. Kort over den nordlige Del af Japan, visende Aarsisotermer og Skov
zoner. Efter Professor HONDA. (Map of the Northern part of Japan showing 
annual mean temperature and forest zones. From a map made by Professor 

Honda, Tokio). 



Middeltemperaturer i det nordlige Japan. 
(Monthly average temperature in Northern Japan). 

Efter HANNS Klimatologie og The Japan Yearbook 1916. 
Celsiusgrader (Centigrades). 

Tokio 
Kana- Na- . , . . ± ... , , , . , . . Hako- Sap- Ne-

Nugata Miyako Akita Aomori , . 
zawa gano date poro muro 

Nordlig Bredde (N. latitude). . . 
Østlig Længde (E. longitude) . . 
Højde over Havet (meter above 

the sea-level) 
Antal Aar1) (No. of years) . . . . 

Januar 
Februar 

Marts 
April 
Maj 

Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 

December 

Hele Aaret (The year) 

Absolut Maksimum 
— Minimum 

20 
37 

3.0 
3.5 

6.8 
12.6 

16.5 

20.4 

23.8 

25.4 

21.8 

15.8 

10.3 

5.3 

13.8 

36.6 
8.1 

30 
25 

2.3 
2.1 

5.3 
11.0 

15.5 

20.0 

24.0 

25.5 

21.6 
15.4 

9.8 

5.0 

13.1 

38.5 

-=- 9.7 

420 
24 

-f- 1.4 

~ 1.5 

2.6 
9.7 

14.6 

18.9 

22.8 

24.0 

19.7 

12.9 

6.6 

1.0 

10.8 

36.3 
-M6.4 

26 
25 

1.7 
1.4 

4.4 
10.1 

14.8 

19.4 

23.4 

25.4 

21.6 

15.2 

9.3 

4.2 

12.5 

36.1 

-=- 9.7 

30 
25 

~ 0.6 

-f- 0.5 

2.5 
8.1 

12.1 

16.1 

19.8 

21.8 

18.6 

12.6 

7.1 

2.1 

10.0 

36.2 

-7-15.7 

5 
25 

-7- 1.2 

-:- 1.2 

2.0 
8.5 

13.1 

17.9 

21.7 

23.4 

19.3 

12.5 

6.7 

1.5 

10.3 

35.6 

-7-21.6 

4 
25 

~ 2.6 

-7- 2.3 

1.3 
7.2 

11.7 

16.3 

20.5 

22.7 

18.5 

12.0 

5.0 

-7- 0.1 

9.2 

35.6 

-7-19.0 

5 
40 

4- 3.1 
-r- 2.6 

0.7 
6.4 

10.4 

14.2 

18.5 

21.3 

17.4 

11.4 

5.3 

4- 0.3 

8.3 

33.5 

-7-21.7 

15 
25 

-f- 6.2 

-7- 5.4 

-i- 1.8 

5.1 
10.4 

14.8 

18.9 

20.6 

16.1 

9.4 
2.8 

-f- 3.2 

6.8 

34.1 

-7-25.6 

25 
34 

~ 5.1 
~ 5.5 

~ 2.5 

3.0 
6.6 

9.8 
14.1 

17.2 

15.1 

10.4 

4.3 

~ 1.4 

5.5 

31.4 

-7-22.7 

35° 4 1 ' 36° 33 ' 36° 40' 37° 55 ' 39° 38 ' 39° 4 1 ' 40° 5 1 ' 41° 16' 43° 4 ' 43° 20' 
139° 45' 136° 40' 138° 10' 139° 3 ' 141° 59' 140° 6' 140° 45' 140° 44' 141° 21'145° 35' 

') Tallene for de 25 Aars Observationer er alle for Aarene 1881—1905 efter HANN. 

book 1916 fra Stationens Oprettelse til 1912. 
De andre Tal er fra The Japan Year-



Middelnedbør i det nordlige Japan. 
(Average monthly rainfalls and snowfalls in Northern Japan). 

Efter HANN'S Klimatologic og The Japan Yearbook 1916. 
Millimeter. 

Antal Aar (No. of years) 

Januar 
Februar 

Maj 

Juni 
Juli 

September 

November 

Hele Aaret (The year) 

Regn- og Snedage (Days of rain
falls and snowfalls during 

Tokio 

37 

57 
58 

109 
132 
157 

154 
143 
145 

211 
180 
100 

54 

1500 

146 

Kana-
zawa 

25 

274 
173 
157 
171 
154 

170 
208 
180 

223 
190 
266 

366 
2532 

219 

Na
gano 

24 

56 
51 
54 
68 
87 

109 
167 
99 

133 
77 
50 

53 
1004 

176 

Niigata 

25 

200 
127 
102 
110 
89 

124 
170 
130 

184 
151 
182 

233 
1802 

229 

Mi57ako 

25 

66 
64 

88 
110 
113 
114 
114 
151 

225 
172 
81 

75 
1373 

147 

Akita 

25 

115 
100 
106 
115 
112 

152 
205 
195 

190 
167 
178 

177 
1812 

231 

Aomori 

25 

131 
107 

76 
62 
72 

81 
144 
127 

144 
110 
128 

163 
1344 

214 

Hako
date 

40 

56 
58 
64 
69 
80 

90 
138 
129 

168 
114 
96 

80 
1142 

191 

Sap
poro 

25 

72 
59 

59 
52 
63 

58 
87 
97 

138 
107 
92 

92 

976 

190 

Ne
in uro 

34 

29 
21 
44 
70 
98 

91 
86 
94 

134 
88 
79 

62 

896 

156 

Dan
mark 

40 

40 
33 

37 
32 
40 

48 
66 
74 

68 
70 
53 

48 

609 

157 
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af Sne, medens den høje Luft paa Østkysten bevirker stor Ud-
straaling og Afkøling. Derfor gaar Aarsisotermerne ikke mod 
Syd paa Vestkysten, som man kunde vente. Østkysten faar 
den største Nedbør om Sommeren med de varme Vinde fra 
Stillehavet. 

Der findes et meget stort meteorologisk Materiale fra Ja
pan; men desværre er det overvejende fra de beboede Steder 
langs Kysterne, hvor Klimaet er mildere end oppe i Bjærgene. 
Nu er der oprettet smaa Stationer rundt omkring ved Skov-
betjentboligerne, og Resultalerne vil antagelig blive offentlig
gjorte af det japanske Forsøgsvæsen. 

HANN angiver følgende Tal for Nattefrost: 
Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Marts Apr. Maj Aaret 

Tokio 0 3 14 24 19 8 0 0 67 Dage 
Sapporo . . . 0 21 30 30 28 27 12 2 148 — 
Danmark .. 3 10 18 22 21 20 7 1 102 — 

Den første og den sidste Frost indtræder gennemsnitlig 
henholdsvis for: 

Sapporo... 18. Oktbr. 7. Maj. 
Hakodate.. 26. — 30. April. 
Akita 7. Novbr. 14. — 
Tokio 28. — 27. Marts. 

Skovene i den t empererede Zone. 

Som nævnt findes der i den tempererede Zone store værdi
fulde Skove af Naaletræer; det skyldes for en stor Del Regen
ternes Forudseenhed. Trods Landets mægtige Skovareal ei
der næppe Tvivl om, at store Strækninger var blevet ødelagte, 
havde ikke Mikado'en, eller de der regerede i hans Navn, gre
bet ind og udstedt Forbud mod Fældningen af visse Træsorter 
— noget forskelligt de forskellige Steder i Landet; Lovene 
siges at være bleven haandhævet meget strengt, saa. der kun 
er blevet fældet til Brug for Staten (o: Lensherrerne) og 
Templerne. De værdifulde Naaletræer dækker nemlig kun en 
ringe Del af Skovarealet, og for mange af Træarterne gælder 
det, at Væksten er,langsom. Et af Fredningens største Resul
tater er de prægtige kejserlige Skove i Kisodalen i den syd
lige Del af Provinsen Shinano, paa Grænsen af de japanske 
Alper. Her har gennem Aarhundreder været fredet de »5 Træ-
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arter«: Chamæcgparis obtusa og pisifera1), Thuyopsis dolabrata, 
Thuya Standishii og Sciadopitys verticillata. Af disse er den 
første ubetinget den vigtigste, og den er i det hele taget det 
værdifuldeste Skovtræ i Japan. De »5 Træarter«, som alle Ja
panere kender, forekommer oftest i Blanding paa de c. 100000 
Hektar, som Kisoskovene dækker; men enkelte Steder fore
kommer dog rene Bevoksninger af Chamæcyparis obtusa, og 
sammen med Sciadopitys behersker den tillige de høje, stejle 
Kalkklipper. Bjærgene er som næsten overalt i Japan meget 
stejle og høje, og en Del af Kisoskovene strækker sig op ad 
det hellige Bjærg Ontake, der er det højeste Punkt i de japan
ske Alper. Chamæcyparis-Skovene naar dog kun op til 
c. 1500 Meter, de fleste synes at være i c. 1000 m Højde. 
Klimaet er meget koldt om Vinteren, men paa Grund af den 
sydlige Beliggenhed til Gengæld varmt om Sommeren. Nagano 
er den meteorologiske Station, der nærmest svarer til Forhol
dene i Kisodalen, og Afstanden mellem de to Steder er ringe. 

Træernes Højde og Dimensioner er ikke imponerende; 
men Veddet er ret og rent, og for Chamæcyparis obtusa's Ved
kommende meget smukt. Der findes baade Højskov og Mel
lemskov og ofte Indblanding af Ædelgran og andre Træarter. 
Thuyopsis er ikke særlig fremtrædende i Kisodalen, hvor den 
rimeligvis ikke saa godt kan klare sig paa Grund af dens 
langsomme Vækst; den naar derimod sin bedste Udvikling paa 
Nordspidsen af Honshu, paa de to store Halvøer ved Aomori, 
hvor den danner pragtfulde rene Bevoksninger, fri for Kon
kurrence med de hurtigere voksende Chamæcyparis og Crypto-
meria, der ikke forekommer vildtvoksende saa højt mod Nord, 

Cnjptomeria japonica er næst efter Chamæcyparis obtusa det 
vigtigste Skovtræ; den forekommer ikke vildt i Kisodalen, men 
opnaar en glimrende Udvikling paa de lave Bjærge mellem 
Kioto og Tokio, hvor den dog paa Grund af den store Efter
spørgsel hyppigst er plantet. Det milde Kystklima paa Halv
øen Izu og paa Halvøen øst for Tokio synes at passe den ud-

') Alle Navne i det følgende er saa vidt muligt anførte i Overensstem
melse med O. G. PETERSEN: Træer og Buske. København 1916. De øvrige 
er efter japanske Bøger. — Et stort Værk paa 2 Bind af Dr. H. SHIRASAWA: 
Icones of Japanese forest trees, giver store Billeder af Blade, Blomster, Frug
ter etc. for de fleste Arter. Latinske Navne er trykte under Tavlerne, men 
ellers er der japansk Tekst. 
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mærket; men sin største naturlige Udbredelse har den nu i 
Provinsen Akita i den nordvestlige Del af Honshu. Paa 
Grænsen mellem Akita og Aomori har den sin naturlige Nord-

Fort, fot. 

Fig. 2. Blandingsskov af Cryptomeria og Thuyopsis ved 
førstnævntes Nordgrænse mellem Akita og Aomori. 

Mixed forest of Cryptomeria and Thuyopsis at the boun
dary between Akita and Aomori. 

grænse og afløses af Thuyopsis; men endnu ved Grænsen be
varer den sin gode Vækst og smukke, rette Stamme. Den er 
Kæmpen mellem de japanske Naaletræer. 
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Rundt om paa de lave ' Bjærge paa hele Honshu findes 
rene Bevoksninger af Pinus densiflora, men de staar gen-
nemgaaende tilbage for de gode svenske Bevoksninger. Ved 
Kysterne afløses den af Pinus Thunbergii, hvis oftest fanta-

Forf. fot. 

Fig. 3. Gamle Lærk ved Chusenjii Søen nær ved Nikko. 
Old Larix leptolepis at Chusenjii, Nikko. 

stisk krogede og skæve Stammer giver den japanske Kyst 
sit Præg. 

Paa de højere Steder af Bjærgene findes Abies- og Picea-
Arter blandede indbyrdes og med Bøge og andre Træarter. 
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Med Undtagelse af Zelkowa hirta har Løvskoven i den 
sydlige Del af denne Zone kun Betydning som Brændselsskov. 

Efter al den megen Tale om den japanske Lærk bliver 
man noget skuffet, naar man skal se »Lærkeskovene«. De 
forekommer kun enkelte Steder i Provinsen Shinano (strækker 
sig fra Kisodalen til Mt. Asama) højt oppe paa Bjærgene og 
ligeledes paa Fuji, det hellige Bjærg. Kun det sidste Sted dan
ner den japanske Lærk store sammenhængende Bevoksninger og 
naar her sin bedste Udvikling i c. 1800 in Højde, hvor den dan
ner den øverste Skovzone. 2900 m o. Havet bliver den næsten 

Fort. fot. 

Fig. 4. Blandet Lavskov, Rester af Urskoven, ved Nopporo, i Nærheden 
af Sapporo, Hokkaido. 

Deciduous broad-leaved trees near Sapporo, Hokkaido. 

krybende og træder i Stedet for Dværgfyrren: Pinus pumila, 
der ellers dækker de høje Toppe, men mangler paa Fuji. 
Paa Grund af Aarstiden kom jeg ikke op paa dette Bjærg, 
men saa i Stedet gammel Lærk ved Nikko, oppe ved Chusenji 
Søen, c. 1300 m o. H., hvor den forekommer i Mængde, dog 
mest som fritstaaende Træer. Formen er her gennemgaaende 
god, og kun hvor Voksestedet er mest udsat, havde den Bajo
netform. Udover disse enkelte Steder paa Honshu og Kyushu 
højt oppe paa Bjærgene findes Lærken ikke. Dens naturlige 
Nordgrænse er vist omkring Nikko; men den taaler udmærket 
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Klimaet højt oppe paa Hokkaido. I Øjeblikket har den saa-
ledes ingen økonomisk Betydning, men da den anvendes i 
stor Udstrækning til Nykultiveringer, hvor Vanrøgt har øde
lagt Skoven, vil den sikkert i Fremtiden komme til at spille 
en Rolle paa det indenlandske Træmarked. 

Bliver man skuffet ved kun at finde lidt Lærk, overvæl
des man til Gengæld ved Bøgeskovens Udstrækning. Den fin
des overalt paa Bjærgene lige fra Kyushu og Shikoku til det 
sydlige Hokkaido, hvor den mellem Warabitai og Sapporo 
naar sin Nordgrænse; men største Delen af Bøgeskoven er 

Forf. fot. 

Fig. 5. Landskab ved Yamabe i det mellemste Hokkaido. 
Mountains at Yamabe in Hokkaido. 

tarvelig — nærmest Krat — paa de høje, tørre Skrænter, hvor 
den vokser sammen med Quercus crispula BL, Acer pictum 
Tunb. samt hyppigt Abies firma og andre Arter. Kommer man 
højere op i Honshu, faar Bøgene bedre Vækstbetingelser og 
forekommer nu ikke paa de tørre Skrænter, men paa den 
friske Bund paa de nederste lave Bjærge; og i Aomori Pro
vinsen og den sydlige Del af Hokkaido danner den rigtig god 
Skov. Største Parten af Træerne er ganske vist store, bred-
kronede »Krukker«; men ind imellem dem findes smukke, 
ranke Træer, der viser, at her kan frembringes god Skov. 
Antagelig minder den nuværende Skov meget om vore Skove 
for hundrede Aar siden. Ind mellem Bøgene findes ogsaa 
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her andre Løvtræer, af hvilke nogle, som Acanthopanax 
ricinifolius og Quercus grosserata, opnaar meget store Dimen
sioner og leverer fine Kævler, der har fundet Vej til det euro
pæiske Træmarked. Af andre Træarter kan nævnes Cercidi-
phyllum japonicum, Magnolia hypoleuca, Ulmus campestris, 
Æsculus turbinata, Tilia cordata, Fraxinus mandshurica samt 
Betula Maximowiczii. Mindre betydningsfulde er Magnolia 
Kobus, Pirus Migabei, Carpinus cordata og Prunus pseudocera-
sus var. spontanea. Som foran nævnt danner den lille Bambus, 
Sasa nipponica, overalt Bundvegetation i disse Skove, og 
den vokser udmærket i Bøgenes Skygge; men en anden 
Bambus, der bliver 2—3 m høj, træffes ogsaa helt op i den 
sydlige Del af Hokkaido. Med Undtagelse af Bøgen fort
sætter disse Træarter med at danne Skov helt op til Hok-
kaidos Nordspids, hvor efter Sigende Acanthopanax endnu op
naar store Dimensioner. 

Paa Hokkaido afbrydes Løvskoven af udmærkede Naale-
skove, dannede af Abies sachalinensis og Picea ajanensis og i 
mindre Grad Picea Glehnii. Disse Træarter danner Overgan
gen til den kolde Zone, og paa Saghalin er de de herskende 
Træarter. 

Ved Omtalen af Skovene i det nordlige Japan maa endnu 
nævnes Populus suaveolens og de to Ællearter Alnus japonica 
og incana. De opnaar en glimrende Udvikling og udmærker 
sig ved den hurtige Vækst og den smukke, snorlige Stamme. 
Poppelen er den eneste, der anvendes i betydelig Udstræk
ning, nemlig som Materiale for den store japanske Tændstik
industri. 

De enkelte Naaletræer. 

Chamæcyparis obtusa S. et Z. — Jap. Hinoki. 
Den forekommer i den sydlige Del af den tempererede 

Zone og opnaar sin bedste Udvikling i Kisodalen og i Pro
vinserne omkring Kioto, hvor den fra gammel Tid har været 
Genstand for Dyrkning. Den kræver fugtig Luft, og dens 
Fordringer til Sommervarme er vist for store til, at den kan 
faa nogen Betydning herhjemme. Jeg har ganske vist set 
vellykkede smaa Plantninger lidt nord for Hakodate og ved 
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Sapporo, men tror alligevel, den bør anvendes med stor Forsig
tighed. Paa omstaaende Billeder Fig. 6—7 ses de bedste Be
voksninger i Kisodalen. Højden af Træerne er næppe 35 m og 
Diameteren c. 50 cm. Vedmassen blev angivet til c. 700 m3 pr .ha . 
Dens Ved er overordentlig varigt og smukt og derfor velegnet 
til alt Bygningsarbejde, men anvendes ogsaa til Laksager, 
Spisepinde og meget andet. Prisen for Veddet er meget høj, 
normalt for Stammer over 30 cm c. 40 Kr. pr. m s i Skoven, 
en ualmindelig høj Pris i Østen. I Modsætning til C. pisifera's 
næsten rette Grenvinkler har Hinoki spidse Grenvinkler. 

Den siges at kunne blive 50 m høj med en Omkreds af 
10 Meter. 

Chamæcijparis pisifera S. et Z. — Jap. Sawara. 
Forekommer samme Steder som foregaaende, men er ikke 

saa værdifuld. Veddet er blødt og letspalteligt og anvendes 
bl. a. for en stor Del til Tagspaan, der udflækkes med en 
Tykkelse af c. 2 mm; de kan vare en Snes Aar. 

Cryptomeria japonica Don. — Jap. Sugi. 
Den findes hyppigt i Central Japan, men de fleste Træer 

er vist plantede, da den anvendes i meget stor Stil til Byg
ninger og gennem Aarhundreder har været dyrket paa smaa 
Arealer af Bønderne, oftest med en Omdrift paa 40 Aar, 
undertiden kun 20 Aar. Fig. 8 a og 8 c viser en saadan Be
voksning moden til Afdrivning. Udhugning har ikke fundet 
Sted, kun de døde Træer er fjernede, derimod er der fore
taget en meget omhyggelig Grenkapning. For Plantninger paa 
denne Lokalitet og paa den nærliggende Halvø Awa, Øst for 
Tokio, har Professor HONDA for en Del Aar siden udarbejdet 
en Bække Tilvækstoversigter1). Materialet bestod af 56 Prøve
flader, væsentlig fra den til Skovbrugsundervisningen hørende 

') S. HONDA: Ertragstafel und Zuwachsgesetz für Sugi. Bull, of The 
Agricultural College, Imp. University, Tokio, Vol. II, No. 6, 1896. 

En Række nyere Tilvækstoversigter (i japansk Maal), beregnede af Mr. 
WATABU TERAZAKI, paa Grundlag af 153 Prøveflader fra Honshu og Kyushu, 
er offentliggjorte i Extracts from the Bulletin of the Forest Experiment Sta
tion, Tokio, 1915, S. 198—200, men disse Tabeller viser flere Anomalier, 
saaledes en betydelig større Grundflade og Vedmasse ved stærk end ved svag 
Udhugning, og HONDAS Tabel er derfor gengivet her. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. V. 8. August 1918. . 1 0 



122 18 

Forf. fot. 

Fig. 6. Gammel Bevoksning af Chamæcyparis obtusa 
i Kisodalen. Mellemjapan. 

Chamæcyparis obtusa in Kiso. 
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Fig. 7. Samme Bevoksning som Fig. 6. 
Same as no. G. 

10* 
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a b e Forf- fot. 

Fig. 8. Cryptomeria japonica. a. 40 aarig Plantning Vest for Tokio, b. 120 aarige Træer ved Mt. Amagi paa Halvøen Izu. 
c. Samme Bevoksning som Fig. 8 a. 

No. 8a and c: 40 years old Cryptomeria plantation near Tokyo. No. 8 b: 120 years old Cryptomeria at Mt. Amagi in Izu. 
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Skov Kiyosumi, paa Grænsen mellem Provinserne Awa og 
Kadusa, 70 km SØ. for Tokio; den aarlige Middeltemperatur 
er 15°.5 C. (Minimum c. 2°, Maksimum 32°), Nedbøren c. 
2000 mm, Luften meget fugtig; Sne forekommer meget sjæl
dent. Alle Bevoksningerne stammer fra Plantning; der anven
des c. 8000 Stkr. 3 Aar gamle Planter pr. ha ; meget almin
deligt er det at anvende Stiklinger, hvilket har været Skik gen
nem Aarhundreder. De følgende Aar fjernes Ukrudtet en eller 
to Gange om Aaret, men fra den Tid, da Planterne har naaet 
en Alder af 5—7 Aar, foretages der ikke flere Arbejder, før 
Bevoksningen kommer til Hovedbenyttelse; efter gammel Skik 
paa Egnen føres der ingen Udhugninger. Maalehøjden er 
1.3 m. Tabellen viser Tallene for 1ste Bonitet, noget afrun
dede. 

Tilvækstoversigt for Sugi (Cryptomeria japonica), 1 ste Bonitet, 
efter S. HONDA. 1 Hektar. 

(Yield table of Sugi, 1 st quality of site). 

Al
der 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
. 0 

Stam-
tal 

Stk. 

3599 
3068 
2640 
2311 
2051 
1824 
1621 
1441 
1282 
1144 

Grund
flade 

ni2 

14.2 
26.9 
38.7 
49.2 
58.6 
66.8 
73.4 
78.7 
83.0 
86.2 
88.5 

Mid-
del-
dia-

meter 

cm 

9.7 
12.6 
15.4 
18.0 
20.4 
22.7 
24.9 
27.1 
29.3 
31.4 

Midde 
fc 

Be-
voks-
nin-
gen 

m 

4.4 
7.8 

11.4 
14.4 
16.9 
19.0 
20.9 
22.5 
24.0 
25.3 
26.5 

] høj de 
)r 

domi
ne

rende 
Træer 

1T1 

6.5 
10.8 
15.1 
18.3 
20.8 
22.7 
24.4 
26.0 
27.3 
28.5 
29.6 

Stam-
me-

form-
tal 

0.992 
0.628 
0.504 
0.461 
0.447 
0.446 
0.447 
0.447 
0.449 
0.449 
0.447 

Stam
me

masse 

m8 

62 
132 
222 
327 
443 
566 
686 
792 
894 
979 

1048 

Løb. 
Til

vækst 
Stam-
me-
ved 

m3 

14.0 
18.0 
21.0 
23.2 
24.6 
24.0 
21.2 
20.4 
17.0 
13.8 

Træ-
form

tal 

1.632 
0.887 
0.657 
0.573 
0.539 
0.527 
0.520 
0.515 
0.511 
0.505 
0.498 

Total
masse 

m8 

102 
186 
290 
406 
534 
669 
798 
912 

1018 
1101 
1168 

Til Sammenligning anføres her Stamtal, Grundflade (m2) 
og Middelhøjde (m) for 1 Hektar af de 4 Boniteter: 



126 [22] 

Alder, Aar 20 40 60 80 100 

Stamtal, Bonitet I . . 3068 1824 1144 799 690 
» » I I . . 3646 2244 1457 1040 885 

» I I I . . 4224 2663 1770 1282 1081 
» » I V . . 4802 3083 2083 1523 1276 

Grundflade, Boni te t I . . 38.7 73.4 88.5 92.3 93.3 
» » I I . . 32.1 64.2 79.6 84.0 85.0 
» » I I I . . 25.5 55.1 70.8 75.6 76.8 
» » I V . . 19.0 45.9 62.0 67.3 68.5 

Højde, Bonitet I . . 11.4 20.9 26.5 30.1 32.3 
» » I I . . 9.1 17.6 22.9 26.4 28.6 
> » I I I . . 6.9 14.3 19.3 22.7 24.8 
» » I V . . 4.7 11.1 15.8 19.0 21.0 

De berømteste Cryptomeria i Japan er ogsaa frembragte 
ved Plantning. De findes i Nikko Dalen NV. for Tokio, og 
de mægtige gamle Træer er Genstand for alle Turisters Beun
dring og fra Japanernes Side næsten for Tilbedelse. Det fortæl
les, at en Mand, der paa Grund af Pengemangel ikke kunde 
hædre den store Shogun1) IEYASU, der er begravet i Templet 
i Dalen, ved at opstille en Bronzelanterne, i Stedet gav sig 
til at plante Cryptomeria langs den 20 miles lange Vej, der 
fører til Templet fra Sletten, og derved skabte han i Løbet 
af en Aarrække et Mindesmærke, der søger sin Lige. Storm
flod og Bebyggelse har revet nogle Huller i den store Allé og 
i en mindre, der fører til samme Sted, men der er meget til
bage, og som Fig. 9 viser, slaar Træerne som en Mur paa 
begge Sider af Vejen. Alderen er c. 250 Aar og Højden 
45—50 m, Diameteren 1 m eller mere. Ved de samme 
Templer findes smaa Bevoksninger af denne Træart, oprin
delig rimeligvis anlagte for at levere Materiale til Templernes 
Vedligeholdelse, men nu er de fredede. Det er forbavsende, 
at de kan staa saa tæt uden at vælte. Fig. 10 viser nogle 
fritstaaende Træer ved Templerne. Den tykkeste Cryptomeria i 
Japan er 20 m i Omkreds, 36 m høj og over 1000 Aar gam
mel. Det højeste Træ er 60 Meter. 

Ved Nikko ser man, hvor store Træerne kan blive; men 
i Skoven faar de sjældent Lov til at blive saa gamle. Det 

') Den øverste General. Disse Generaler regerede Landet gennem flere 
Aarhundreder, medens Mikadoen kun herskede af Navn. 
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smukke, lysegule, varige Ved er stærkt efterspurgt, og kun 
ved Akita har Træarten været fredet, og her findes pragtfulde 
Skove, uagtet Klimaet er vidt forskelligt fra de milde Egne 
omkring Tokio. Desværre naaede jeg ikke at se disse Be
voksninger. Paa Fig. 2 (Side 116) ses Cryptomeria ved dens 
Nordgrænse. 

Desværre er der vel næppe megen Sandsynlighed for, at 

Efter japansk Fotografi. 

Fig. 9. Allé af Cryptomeria, Nikko. 
The Cryptomeria road at Nikko. 

dette smukke Træ kan komme til at betyde noget for det 
danske Skovbrug. Ved Akita viser Træet, at det kan taale 
Vinterfrosten; men det faar til Gengæld rigelig Sommervarme 
og stor Nedbør. Desuden skærmer den dybe Sne om Vinteren 
de unge Planter og Rødderne paa de gamle Træer, medens 
vi herhjemme ofte har streng Barfrost. Den nordligste Be
voksning, jeg har set, var en god Plantning nær Hakodate. 
Ved Sapporo var der ganske vist nogle enkelte Eksemplarer 
plantede, og de saa ud til at trives ret godt; men jeg tror 
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Efter japansk Fotografi. 

Fig. 10. Gamle Cryptomeria ved Shoguii Templerne i Nikko. 
Old Cryptomeria at Nikiso. 
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Forf. fot. 

Fig. 11. To gamle Cryptomeria, rimeligvis vildtvoksende, ved Sliiohara, 
lidt Nord for Nikko. Omkreds i Brysthøjde 10.4 og 7 m. 
Cryptomeria at Shiohara, 10A and 7 m in circumference. 



[25] 129 

alligevel ikke, vi kan byde den saa gode Vækstbetingelser, at 
dens Vækst bliver rentabel. Et mindre Forsøg vil dog have 

Forf. fot. 

Fig. 12. Gamle Thuyopsis dolabrala, Uchimappe nær 
ved Aomori. 

Old Thuyopsis dolabrata near Aomori. 

stor Interesse, men der maa passes paa at faa Frø fra Akita 
og ikke fra de utallige sydlige Voksesteder. 
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De unge Planters Naale bliver gerne helt rødbrune om 
Vinteren, men faar om Foraaret atter den grønne Farve. 
Cryptomeria bærer i Almindelighed Frø hvert andet Aar, men 
Frøene mister Spireevnen den følgende Sommer. 

Thuyopsis dolabrata S. et Z. — Jap. Hiba. 
Findes vildtvoksende i Central Japan, men opnaar sin 

bedste Udvikling i Aomori Provinsen paa Honshu's Nordspids, 
hvor den danner smukke rene Bevoksninger, der dækker c. 
100000 ha i Distriktets Statsskove. Den har her været fredet 
i Aarhundreder, og der findes derfor store Vedmasser, der nu 
udnyttes. Væksten er langsom, navnlig i de unge Aar, og 
Højden paa de Bevoksninger, jeg saa, ikke særlig stor. Højden 
blev angivet til 27 ni og Vedmassen til gennemsnitlig 570 m s 

pr. ha, Middeldiameter 42 cm. Driftsformen er som oftest 
Plukhugst. Veddet er overordentlig varigt og derfor søgt til 
Bygningstræ og i de senere Aar til Jærnbanesveller. — Ligesom 
Cryptomeria i visse Dele af Landet forynges Hiba ved Aomori 
overvejende ved Stiklinger paa de Steder, hvor der foretages 
Kulturer, og den har i det hele taget stor Tilbøjelighed til 
vegetativ Formering. Stiklingerne skæres i Maj og plantes 
umiddelbart efter. For Klimaets Skyld kan den sikkert gro 
her i Landet, men det er et Spørgsmaal, om dens Vækst ikke 
vil vise sig at være for langsom til, at det kan betale sig at 
anvende den i vort intensive Skovbrug. Da den forekommer 
paa temmelig lave Bjærge, gælder Temperaturerne for Aomori 
vist omtrent for Hiba Skovene. Egnen omkring Aomori er 
den bedste Æbleegn i Japan, og der findes store Frugtplantager. 

Thuya Standishii Carr. (T.japonica Maxim.). — Jap. Nezuko. 
Den findes sammen med Chamæcyparis i Kiso og andre 

Steder i det mellemste Japan og bliver et ret stort Træ, men 
har næppe nogen Interesse for os, da den vist fordrer samme 
Vækstbetingelser som Chamæcyparis. 

Tsuga Sieboldii Carr. — Jap. Tsuga, og 
Tsuga diversifolia Maxim. — Jap. Kometsuga. 
De forekommer i Central Japan sammen med Momi 

(Abies firma) og andre. Den første bliver et ret stort Træ, 
medens T. diversifolia oftest fortrænges til de daarligere Loka
liteter og findes som Busk helt op i den alpine Region. Jeg 
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har ikke haft Lejlighed til at se dem, udover nogle enkelte 
Træer; muligvis kan den sidstnævnte anvendes i vore Heder 
eller Klitter. 

Picea ajanensis Fisch. — Jap. Yesomatsu1) el. Kuromatsu. 
Den findes kun Nord for Tsugaru Strædet og danner sam

men med Abies sachalinensis mægtige Skove i Hokkaido og 
paa den japanske Del af Saghalin (Karafuto). Det er et smukt 
Træ, der sikkert kan vokse hos os. 

Picea Glehnii Mast. — Jap. Akamatsu el. Aka-yeso-matsu2). 
Findes sammen med foregaaende, men mindre hyppigt. 

Let kendelig paa sine korte Naale. Næppe Betydning uden 
som Parktræ. 

Andre Picea Arter. 
Picea polita Carr. — Jap. Bara-momi, Picea Alcockiana 

Carr. (P. bicolor Mayr) — Jap. Iramomi og Picea hondoensis 
Mayr — Jap . Tohi, forekommer paa Bjærgene mellem 351/2 
og 38° N.B. , i Blanding med Ædelgran, Bøg og andre. Tohi 
angives at være synonym med P. ajanensis. Deres forstlige 
Værdi er ringe, og de byder os næppe nogen Fordel, om end 
deres sene Udspring beskytter dem mod Nattefrost. 

Ifølge MAYR findes der ingen Picea Arter mellem 38°N.B . 
og Tsugaru Strædet, og jeg har heller ingen set. 

Abies firma S. et Z. — Jap. Momi. 
Et meget almindeligt Træ paa Bjærgene i Central Japan ; 

det danner sjældent eller aldrig rene Bevoksninger, men fore
kommer blandet med Tsuga, Bøg og andre. Det lette, lyse Ved 
anvendes meget til Æsker og forskellige Smaating. A. firma 
bliver et stort Træ, men frembyder næppe nogen Fordel frem
for den europæiske Ædelgran, og det er tvivlsomt, om Arten 
kan vokse hos os, da den ikke findes oven for 40° N.B. 

Heller ikke de andre Ædelgraner fra Central Japan: Abies 
homolepis S. et Z. — Jap . Urashiro-Momi eller Nikko-Momi, 
Abies Veitchii Carr. — Jap . Shirabe og Abies Mariesii — Jap. 

') Hokkaido kaldtes tidligere Yeso eller Eso. 
s) Pinus densiflora hedder ogsaa Akamatsu, men forekommer ikke 

vildtvoksende paa Hokkaido. 
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Aomori Todomatsu, kan anbefales til Dyrkning her. Den 
sidstnævnte forekommer, som Navnet angiver, paa Bjærgtop-
pene helt op til Aomori; men det er et lille Træ uden forstlig 
Betydning. 

Abies sachalinensis Mast. — Jap. Todomatsu. 
Sammen med Picea ajanensis findes den Nord for Tsugaru 

Strædet, og den danner ofte helt rene Bevoksninger. Det er 
et smukt Træ, og Veddet er bedre end de andre japanske 
Ædelgraners og mere varigt end Picea ajanensis. Det anvendes 
til Bygningsbrug og er udmærket til Papirmasse. Denne Ædel
gran er et Træ, der utvivlsomt kan vokse hos os, og det var 
værd at forsøge, om den kan trives i vore Klitter, ligesom 
i Klitterne langs Hokkaidos Kyst hvor den anvendes ved Klit
dæmpningen. Dens Vækst er vist for langsom til, at den kan 
anvendes med Fordel i vore Skove. Paa Fig. 18 ses yngre 
Bevoksninger af denne Træart. 

Larix leptolepis Gord. — Jap. Karamatsu. 
Den findes vildtvoksende paa nogle af de høje Bjærge i 

Kyushu og Shikoku, men træffes hyppigst paa Bjærgene i Pro
vinsen Shinano (strækker sig fra Kisodalen til Mt. Asama) og 
paa Fujiyama, hvor den danner nogle rene Bevoksninger i c. 
1800 m Højde o. H. Hyppigt forekommer den som fritstaaende 
Træer i aaben Skov mellem Ædelgran og Gran Arter. De faa 
gamle Træer, jeg saa, var næsten alle velformede; men Di
mensionerne var ikke saa overvældende store. Fig. 3 viser 
gamle Lærk ved Chusenji Søen ved Nikko, c. 1300 m o. H. 
Paa Grund af dens hurtige Vækst og ret ringe Fordringer til 
Jordbunden er Træarten i de sidste 20—25 Aar blevet anvendt 
i meget stor Stil ved Nyplantninger paa Steder, hvor hensyns
løs Ødelæggelse af Skoven har fundet Sted, og Agerbrug ikke 
er rentabelt; men desuden er den i det nordlige Honshu og 
sydvestlige Hokkaido blevet anvendt til Læbælter og Lærækker 
mellem Markerne, hvor en Mængde Heste græsser om Somme
ren. Mange af Læplantningerne skal beskytte mod Snefog, 
baade langs Banerne og ved Husene. Overalt forbavses man 
ved at se den smukke, rette Stamme, alle de unge Lærk har. 
Det er meget sjældent, de har en Bugt, hidrørende fra Snetryk 
eller lignende. Selv om Træerne staar meget udsatte — som 
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de enkelte Lærækker ved Sapporo —, beholder den sin gode Form, 
og kun nogle af de ældste (c. 25 aarige) har, naar de staar meget 
udsat, en svagt bøjet Top, som vi kender den herhjemme. 

Forf. fot. 

Fig. 13. 25 aarig Plantning af Larix leptolepis. 
(Det japanske Forsøgsvæsens Udhugningsprøveflade B-Grad, 
international Udhugningsskala). Mt. Asama. Central j apan . 
25 years old Larix leptolepis. Sample plot of the Japanese 
Forestry Experiment Station. Thinning B grade. Mt. Asama. 

Central Japan. 
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De ældste store Lærkeplanter findes ved Foden af den 
aktive Vulkan Mt. Asama, der ligger midt i Honshu, noget 
Nord for Fuji. Jordbunden er her øverst dels Forvitringspro-
dukter af Lava og dels vulkansk Aske, og den er efter Sigende 
nogle Steder meget næringsrig, medens der andre Steder fin
des næringsfattig udvasket Jord. Det er en Sydhælde med 
meget stærkt Fald de fleste Steder. For c. 25 Aar siden paa
begyndtes her af Staten meget omfattende Plantninger, der er 
fortsatte Aar for Aar. Kun enkelte Steder var der Rester af 
den gamle Skov, væsentlig Pinus densiflora, Lærk og enkelte 
Steder Kastanie. Lærkeplantningen udførtes i Almindelighed 
med \ Planter i gravede Huller paa c. 1 X 1 m. Bevoksnin
gerne var meget lovende, og nogle Udhugningsprøveflader, an
lagte af det japanske Forsøgsvæsen, viste, hvad der kan ud
rettes ved passende stærk Udhugning; navnlig paa Prøvefladen 
med den stærkeste Udhugning (C-Grad) var Træerne flotte. 
Uheldigvis lykkedes i det ikke at faa noget Billede af denne 
Prøveflade, og Fig. 13 viser derfor kun den næstbedste Udvikling. 
Desværre tillader Plantningernes Størrelse og afsides Beliggen
hed ikke Gennemførelsen af den stærke Hugst over det hele; 
men der er ingen Tvivl om, at der her alligevel vil blive 
meget fin Lærkeskov. 

Nogle Maalinger fra disse Prøveflader er offentliggjorte i 
den japanske Udgave af Forsøgsvæsenets Beretninger, Bulletin 
No. 4, 1907 og No. 11, 1915. Disse Afhandlinger er ikke over
satte paa Engelsk; men ved Velvilje fra det japanske Forsøgs
væsen er jeg i Stand til at meddele følgende Tal for de to 
stærkeste Udhugningsgrader, B = middelstærk og C = stærk, 
overensstemmende med den internationale Udhugningsskala. 
Tallene er af mig omregnede i Metermaal. 

Pr. Hektar: Før Udhugning. 
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Den japanske Lærk er jo en Træart, der allerede dækker 
ret store Arealer her i Danmark, og saa vidt mig bekendt tri
ves den udmærket. Det er utvivlsomt det japanske Træ, vi 
vil faa mest Glæde af, og en af Grundene til, at den klarer 
sig godt næsten overalt, er sikkert, at Frøtræerne findes saa 
faa Steder, at vi ikke risikerer at faa Frø fra en for mild Egn, 
saaledes som det let kan gaa med mange andre Træarter. 
Det meste Lærkefrø kommer fra Provinsen Shinano, men paa 
Grund af den store Efterspørgsel har det været nødvendigt 
ogsaa at samle Frø af Lærkene paa Kyushu; men da Lærken 
her forekommer saa højt oppe paa Bjærgene, gør det (efter 
Dr. SHIRASAWA'S Mening) ikke noget, at Voksestedet er saa 
sydligt. En Ulempe er det, at Lærken kun bærer brugbart 
Frø hvert 4.—7. Aar, og det mister det meste af Spireevnen 
allerede det følgende Aar1). Sommervarmen herhjemme maa 
ogsaa være tilstrækkelig de fleste Steder; i nogle Egne som 
ved Chusenji Søen (Nikko) har Lærken ifølge MAYR kun 6—8 
Ugers Vegetationsperiode2). 

Larix kurilensis Mayr (L. dahurica y japonica Maxim.) —• 
Jap. Shikotanmatsu (el. Goimatsu). 

Denne Lærk anbefales af MAYR3) paa Grund af dens hur
tige Vækst; men ingen af de japanske Forstmænd, jeg traf i 
Hokkaido, mente, den voksede hurtigere end L. leptolepis, og 
Professor NIIJIMA (Sapporo) vilde ikke anbefale den. De yngre 
Plantninger, jeg saa af denne Træart, var heller ikke lovende, 
og Formen var gennemgaaende langt ringere end L. leptolepis. 
Selv om der, som MAYR hævder, findes velformede Træer af 
denne Art, er der aabenbart overvældende Sandsynlighed for, 
at Frø, der er i Handelen, stammer fra de langt hyppigere 
sletformede Træer, og der skal sikkert udvises stor Forsig
tighed med at anvende den i vore Skove. Noget andet er, 
at den muligvis kan faa Betydning i vore Klitter og paa 
Hederne. Den hører, som Navnet angiver, hjemme paa Sagha-

x) Extracts from the Bulletin of the Forest Experiment Station. Tokio 
1915. Side 15. 

2) H. MAYR: Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa. Berlin 
1906. Side 98. 

s) MAYR: Samme Sted Side 300—302. 
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lin og Kurilerne (Shikotan) og kan utvivlsomt vokse godt hos 
os. Professor MIYOSHI1) skriver, at den især danner Skov paa 
fugtig Bund paa Saghalin; men det er i alt Fald et Forsøg 
værd at prøve den paa vort Sand. Veddet er haardt og varigt. 

Forf. fot. 

Fig. 14. Plantning af Larix kurilensis, nær ved Sapporo, Hokkaido. 
Larix kurilensis, near Sapporo, Hokkaido. 

Pinus densiflora S. et Z. — Jap. Akamatsu — Rødfyrren. 
Den er det Naaletræ, der dækker det største Areal af de 

japanske Skove, og den findes lige fra Kyushu til det sydligste 
Hokkaido. Den danner store, rene Bevoksninger og siges at 

x) Prof. M. MIYOSHI: Atlas of Japanese Vegetation. Text. Set. IX Side 2. 
Tokio 1905—1915. 
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kunne opnaa en Højde af 45 m og en Omkreds af 15 m. Ved
det er meget harpiksholdigt og varigt. Træets Form kan i 
Almindelighed ikke maale sig med den svenske Skovfyrs, og 
da det navnlig forekommer i Japans mildere Egne, er der 
næppe nogen Grund til at anvende det herhjemme. 

Pinus Thunbergii Pari. — Jap . Kuromatsu — Sortfyrren. 
Den kendes let fra foregaaende paa sin sorte Bark og 

mere robuste Udseende. Knopperne er hvide, i Modsætning 
til Rødfyrrens røde Knopper, og Naalene er stive hos Sortfyrren, 

Forf. fot. 

Fig. 15. Allé af Pinus Thunbergii nær ved Aomori. 
Pinus Thunbergii near Aomori. 

medens de er bløde og bøjelige hos Rødfyrren. For Japa
nerne, der altid ser Symboler i Træer og Planter, er derfor 
Sortfyrren Symbolet paa den mandlige Kraft og Rødfyrren 
paa Kvinden. Begge Træer er Genstand for Dyrkning i stor 
Udstrækning i de japanske Haver, og det er ikke med Urette 
sagt, at Fyrren er de japanske Havers vigtigste »Blomst«; 
som saadan betragtes den af Japanerne, og jo mere krogede og 
forvredne Træerne er, des bedre. Sortfyrrens fantastiske For
mer sætter sit Præg paa hele Kysten af Japan, med Undta
gelse af Hokkaido; den forekommer altid ved Vandet baade 
paa Lerskrænter, Kalkklipper og selv det rene Flyvesand. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. V. 8. August 1818. \ l 
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Kun sjældnere danner den hele Bevoksninger, oftest er det 
kun en enkelt Række. Hvor den staar tæt, bliver Formen 
bedre. Veddet er meget harpiksholdigt og varigt. For den ja
panske Klitdæmpning er Sortfyrren det vigtigste Træ, den kan 
vokse selv paa Steder,, hvor Vandet skyller over, og trodser 
den stærkeste Blæst. I Hokkaido kan den kun anvendes i 
den allersydligste Del, og det er derfor desværre tvivlsomt, 
om den kan gro hos os; det er i alt Fald værd at forsøge i 
Klitterne, men det bør da være med Frø fra det nordligste 
Honshu, hvor den er plantet. Dens naturlige Nordgrænse lig
ger vist noget syd for Aomori. Kan den vokse i vore Klitter, 
vil den give langt større Træ og mere værdifuld Masse end 
Bjærgfyrren. 

Pinus koraiensis S. et Z. — Jap. Chosen1) -matsu — Ko
reansk Fyr. 

Den findes enkelte Steder i Central og Nord Japan og er, 
som Navnet angiver, meget udbredt i Korea. Den bliver et 
stort Træ (op til 32 m høj), og den blev mig anbefalet af 
Prof. HONDA (Tokio) til Anvendelse paa Hederne; men da den 
er sjælden paa Honshu, har jeg kun set den enkelte Gange 
og har derfor intet større Kendskab til den. Den kan rime
ligvis vokse hos os og er i alt Fald et meget smukt Parktræ 
med c. 10 cm lange Naale (5 i Knippet). 

Pinus pumila Pali. — Jap . Haimatsu — Dværgfyrren. 
Den danner Værnskov paa de højeste Toppe i Honshu 

og Hokkaido, og kun paa Saghalin findes den helt ned til 
Strandkanten. Den eneste Fordel, den frembyder fremfor 
Bjærgfyrren, er, at den har spiselige Frø. 

Pinus parviflora S. et Z. — Jap. Himekomatsu (o: Jom
frufyrren) — Japansk Cembra, og 

Pinus pentaphylla Mayr. — Jap. Goyomatsu. 
Begge 5naalede. Den første forekommer i Central Japan 

og afløses v e d 3 8 ° N . B . af den sidstnævnte, der findes helt op 
i Hokkaido. De har dog næppe nogen forstlig Interesse for os. 

*) Chosen er det japanske Navn for Korea. 
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De enkelte Levtræer. 

Fagus sylvatica L. var. Sieboldii Maxim. — Jap. Buna. 

Den minder meget om vor Bøg, men afviger bl. a. ved 
at have svagt bølget Bladrand. Forekommer lige fra Kyushu 
til det sydlige Hokkaido, hvor den naar sin Nordgrænse lidt 
oven for Warabitai. Medens den i det sydlige og mellemste 
Japan er henvist til Bjærgene og kun sjældnere danner ordent
lig Skov, behersker den i det nordlige Honshu og sydlige 
Hokkaido de lave Bjærge med god, fugtig Jordbund. Som 

Forf. fot. 

Fig. 16. Bøgebevoksning paa Mt. Amagi, Izu. Bundvegetation af Sasa nipponica, 

en Dværgbambus. 

Beechforest at Mt. Amagi, Izu peninsula. On the ground Sasa nipponica. 

tidligere nævnt forekommer den sammen med andre Træarter, 
baade Løvtræer og Naaletræer; men Bøgen er den herskende 
Træart. Dens bedste Udvikling svarer nogenlunde til vor Bøg, 
og den frembyder sikkert ingen Fordel fremfor denne. For
dringerne til Klimaet er vist meget nær de samme som for 
den europæiske, og ved Forsøg har det vist sig, at denne 
trives godt i det nordlige Japan (Frøet har vist været fra 
Nordtyskland). Bøgetræ anvender Japanerne overvejende til 
Trækul, men i de senere Aar ogsaa til Cementtønder, tarve
ligere Laksager etc. 

i l * 
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Forf. fot. 

Pig. 17. Velformet Bøg, t. v. en Hestekastanie. 
Nær ved Tsuta. Aomori. 

Beech and Horsechestnut, to the left, at Tsuta. 
Aomori Prov. 
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Quercus dentata Thunb. — Jap. Kashiwa. 
Den findes i det nordlige Honshu og sydlige Hokkaido 

og er let kendelig paa de store, smukke Blade, som bliver 

Forf. fot. 

Fig. 18. Gammel Quercus grosserata. I Baggrunden 
Abies sachalinensis. Nær ved Sapporo. Hokkaido. 

Old Quercus grosserata and Abies sachalinensis near 
Sapporo. Hokkaido. 

siddende visne paa de unge Træer hele Vinteren. Den er 
værdifuld som Prydtræ, og da den i Hokkaido anvendes til 
Klitdæmpning, var det værd at forsøge den i vore Klitter. 
Paa god Bund bliver den et ret stort Træ; og selv om den 
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ikke naar store Dimensioner i Klitterne, kan den rimeligvis 
alligevel gøre Nytte som Afveksling mellem Bjærgfyrrerne. 

Forf. fot. 

Fig, 19. Acanthopanax ricinifolius ved Yamabe. 
Mellem Hokkaido. 

Acanthopanax ricinifolius at Yamabe. Central Hokkaido. 

Quercus grosserata Bl. — Jap . Mizunara. 
Forekommer i Mængde navnlig i Hokkaido, blandet med 

andre Løvtræer. De store, fine Stammer er blevet ekspor
terede til Europa, og efter Sigende er det den vigtigste af de 
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japanske Ege, hvis Ved 
er blevet eksporteret. 
Kan sikkert vokse hos 
os, men byder vel næppe 
nogen Fordel fremfor 
vore egne Ege. 

Acanthopanax ricini-
folius Seem (Kalopanax 
ricinifolium Miq.) —: Jap . 
Harigiri eller Sen. 

Forekommer hyp-
pigt i det nordlige Hon
shu, men naar sin bed
ste Udvikling i det mel
lemste Hokkaido. Selv 
paa Øens nordligste Del 
bliver den efter Sigende 
et stort Træ. Den bli
ver c. 30 m høj , og 
overalt paa Banerne i 
Hokkaido ses fine Blokke 
med Tværmaal paa 60 cm 
eller mere. Veddet er 
ret blødt og let bearbej
deligt og bruges i Japan 
til Møbler og Trætøfler. 
Dens Ved er ogsaa eks
porteret til Europa. Den 
kan utvivlsomt vokse "fe ' rø^* <' 
godt hos os, og det er 
værd at gøre Forsøg 
hermed; men Frø bør 
da hentes fra det mel
lemste Hokkaido. Den 
synes at foretrække den 
friske, gode Bund paa de lavere Bjærge, 
er forsynede med kraftige Torne. 

Cercidiphyllum japonicum S. et Z. — Jap. Katsura. 
Findes sammen med foregaaende. Den siges at 

Forf. fot. 

Fig. 20. Cercidiphyllum japonicum med 
Rodskud. Yamabe. Hokkaido. 

Cercidiphyllum japonicum with ground 
shoots, Yamabe. Hokkaido. 

De unge Skud 

være 
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hurtigvoksende og bliver, som Billedet viser, et stort og 
smukt Træ. Trods de smaa Blade er dens Skygge ret stærk, 
det menes endog meget stærkere end Ulmus campestris. Dens 

Forf. fot. 

Fig. 21. Cercidiphyllum japonicum. 47a m i Omkreds 
i Brysthøjde. I Baggrunden Abies sachalinensis. 

Nopporo nær ved Sapporo. Hokkaido. 
Cercidiphyllum japonicum, 47a m in girth, and Abies 

sachalinensis. Nopporo near Sapporo. 

Ved minder om Magnoliens, men er haardere og er et meget 
fint Materiale til Møbler. Det kan næppe nytte at forsøge 
den paa de magre Jorder, men derimod paa den friske Bund 
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i Bøgeskoven. Som Fig. 20 viser, er den meget tilbøjelig til 
at udsende Skud fra den nederste Del af Stammen. 

Forf. fot. 

Fig. 22. Ulmus campeslris, i Forgrunden til højre 
Magnolia Kobus. Yamabe. Hokkaido. 

Ulmus campestris and Magnolia Kobus, to the left. 
Yamabe. Hokkaido. 
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Forf. fot. 

Fig. 23. Tilia cordata var. japomca. Til 
venstre Cercidiphijllum. Nopporo nær ved 

Sapporo. Hokkaido. 
Tilia cordata var. japonica. To the left 

Cercidiphyllum. Nopporo near Sapporo. 
Hokkaido. 

Form herhjemme; men Frøet bør da 
Hokkaido. 

Ulm us campestris L. 
— Jap. Nire. 

Bliver et meget 
smukt og velformet Træ 
i det mellemste Hok
kaido. Den bør vist 
dyrkes noget mere her
hjemme. Basten anven
des af Ainoerne (Urbe
folkningen) til Klæder. 

Tilia cordata MUL 
var. japonica Miq. — 
Jap. Shina. Smaabladet 
Lind. 

Den smaabladede 
Lind opnaar i det mel
lemste Hokkaido store 
Dimensioner og findes 
sammen med de to 
foregaaende. 

Fraxinus mandshu-
rica Rupr. — J a p . Yashi-
damo. 

Opnaar navnlig i 
det sydlige og mellem
ste Hokkaido en glim
rende Udvikling og bli
ver baade et stort og 
velformet Træ. Den 
findes i Lavningerne i 
Løvtræskoven. Det var 
et Forsøg værd at prø
ve, om den kan be
vare sin gode Vækst og 

hentes fra det mellemste 
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Betula Maximowiczii Rgl. — Jap. Saikadakamba. 
En meget hurtigvoksende stor Birk, der forekommer i 

Hokkaido paa den friske Højbund i Løvskoven og ofte op-
naar en Diameter paa henved 1 m. Bør forsøges hos os. 
Frøet maa dog hentes fra det mellemste Hokkaido. 

Forf. fot. 

Fig. 24. Fraxinus mandshurica ved Warabitai. 
Hokkaido. 

Fraxinus mandshurica at Warabitai. Hokkaido. 

Betula pubescens Ehrh. — Jap. Shirakamba. 
Bliver et stort og smukt Træ i Hokkaido, men kan dog 

langtfra maale sig med den foregaaende. 
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Alnus japonica S. et Z. — Jap. Hanoki, og 
Alnus incana Willd. — Jap. Yamahanoki. 
Almindelig udbredte i det nordlige Japan. Den første 

Torf. fot. 

Fig. 25. Betula Maximowiczii, midt i Billedet, i 
Bøgeskoven ved Warabitai. Hokkaido. 

Betula Maximowiczii, in the middle, in the Beech 
forest at Warabitai. Hokkaido. 

forekommer navnlig paa lavt Terrain og i Lavninger, medens 
Hvidællen (jap. Navn: Bjærgællen) ofte danner rene Bevoks
ninger helt op til Vandskellet paa de lavere Bjærge ved Aomori 
og i Hokkaido. Begge udmærker sig ved hurtig Vækst og 
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god Form. Det var i alt Fald værd at forsøge den første 
herhjemme. 

Populus suaveolens Fischer. —- Jap. Doronoki. 
En velformet, hurtigvoksende Poppel, der bl. a. forekom

mer hyppigt i Hokkaido. Veddet mangler Kerne og er derfor 

^^MM c •« 

Forf. fot. 

Fig. 26. Betula Maximowiczii, til venstre en Betula 
pubescens. Botanisk Have. Sapporo. Hokkaido. 

Betula Maximowiczii, to the left a Betula pubescens. 
Botanical garden. Sapporo. Hokkaido. 
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velegnet til Tændstikfabrikationen, der anvender denne Art i 
stor Udstrækning. Bør maaske af den Grund forsøges hos os. 
Formeres ved Stiklinger. 

Forf. fol. 

Fig. 27. Gamle Alnus japonica ved Nopporo i 
Nærheden af Sapporo. Hokkaido. 

Old Alnus japonica at Nopporo near Sapporo. 
Hokkaido. 

Cladrastis amurensis Benth. et Hook. — Jap . Inu-enju. 
Den vokser i Hokkaido paa fugtig, humusrig Bund; men 
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jeg har desværre ikke set ret mange Træer af denne Art. Den 
har maaske Interesse som Kvælstofsamler. 

Magnolia hypoleuca S. et Z. — Jap . Honoki. 
En meget værdifuld Træart med hurtig Vækst. Findes 

Forf. fot. 

Fig. 28. Unge Alnus japonica nær Aomori. 
Young Alnus japonica near Aomori. 

navnlig i de varmere Dele af Japan, men vokser ganske godt 
helt op midt i Hokkaido. Der bør derfor udvises Forsigtighed 
med Hensyn til Frøets Proveniens. — Den nærstaaende Mag
nolia Kobus D. C. — Jap. Kobushi, som er ret hyppig i Hok
kaido, bliver kun et mindre Træ. 
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Zelkova hirta C. Sehn. (Z. acuminata). — Jap. Keaki. 
Det er det værdifuldeste japanske Løvtræ; men det er 

desværre næppe sandsynligt, at det kan faa nogen Betydning 
herhjemme, da det forekommer paa Grænsen mellem den sub
tropiske og den tempererede Zone, saaledes at det næppe kan 
taale vort Klima, og navnlig Nattefrosten. 

Af de talrige andre japanske Løvtræer er der næppe 
nogen, der kan have praktisk Betydning for os, selv om flere 
af dem bliver store Træer. Paa Hokkaido findes ,bl. a. for
uden de nævnte: Æsculus turbinata Bl. — Jap. Tochinoki (kun 
Syd Hokkaido). Acerpictum Thunbg. — Jap. Itaya (derer pragt
fuld om Efteraaret med stærkt røde Blade). Prunus pseudo-
cerasus Lindl. var. spontanea Max. — Jap. Yama-sakura. Pru
nus Sciori Fr. Sehn. — Jap. Shiuri. Pirus Migabei Sarg. — 
Jap. Azukinashi. Juglans Sieboldiana Maxim. — Jap. Oni-
gurumi. Carpinus cordata Bl. — Jap. Sawashiba. Ostrga ja-
ponica Sarg. — Jap. Asada. Quercus crispula Bl. — Jap. Onara. 
Quertus glandulifera Bl. — Jap. Konara. 

Slutning. 

Som det vil ses af det foregaaende, afviger det japanske 
Klima ret væsentligt fra det danske, og det er desværre meget 
tvivlsomt, om de bedste Træer som Chamæcgparis og Crgpto-
meria kan komme til at betyde noget herhjemme. Lærken er 
anvendt mange Steder i vore Skove, og det er ubetinget den 
af de japanske Træarter, der vil faa størst Betydning, forudsat 
at den holder, hvad den lover. Jeg har kun haft ringe Lej
lighed til at se den herhjemme efter Rejsen, men synes, at 
den her gennemgaaende staar meget tilbage i Form, sammen
lignet med de unge Lærk i Japan. De senere Aars sørgelige 
Erfaringer med Ædelgranen maner jo til Forsigtighed med Ind
førelsen af fremmede Træarter; men jeg mener, det er fuldt 
berettiget at anvende nogle af Træerne fra Hokkaido i mindre 
Bevoksninger eller Grupper i vore Skove. Forsøg har vist, at 
mellemsvensk Skovfyr trives udmærket i Hokkaido, og jeg 
tror, Forsøg vil vise, at de nordjapanske Træarter kan vokse 
her; men Træer som Acanthopanax, Cercidiphgllum og Betula 
Maximowiczii fordrer sikkert god Bund, og det er jo ikke paa 
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denne, vi trænger til andre Træarter. Det er vist noget tvivl
somt, om vi i Japan kan finde et Træ for vore Heder og 
Klitter; men det er i alt Fald værd at forsøge Pinus koraiensis, 
hvis Frø rimeligvis bedst hentes fra det nordlige Korea, hvor 
den skal være meget almindelig; også a Quercus dentata og 
Abies sachalinensis er det værd at prøve. 

Naar Forsøg anlægges, bør der søges at faa Frø gennem 
det japanske Forsøgsvæsen eller Universitetet i Sapporo, for 
at man kan være sikker paa at faa Frø fra Hokkaido. Der 
bør vises stor Forsigtighed ved Køb fra private. 

Det har jo ikke kunnet undgaas, at meget af det fore-
gaaende er taget fra den foreliggende Litteratur; men kun 
undtagelsesvis har jeg omtalt noget, jeg ikke selv har haft 
Lejlighed til at se. 

Jeg har navnlig benyttet følgende: 
H. MAYR: Fremdländische Wald- und Parkbäume für Eu

ropa. Berlin 1906. 
Samme: Die Abietineen des japanischen Reiches. 1890. 
HOFMANN : Aus den Waldungen des fernen Ostens. Wien 

u. Leipzig 1913. 
Extracts from the Bulletin of the Forest Experiment Sta

tion. Tokio 1915. 
Forestry of Japan. Udgivet af Bureau of Forestry. Tokio 

1910. 
Descriptive Catalogue of Japanese Wood Specimens ex

hibited at San Francisco, U. S. A., 1915. (Udg. af 
Bureau of Forestry). 

B. HATAYA: The Vegetation of Mt. Fuji. Tokio 1911. 

FOREST TREES IN NORTHERN JAPAN 
O n the my way home from Siam I stayed in Japan from the end 

of November 1916 to the middle of March 1917 and travelled during 
that time through the country from Kyoto up to Central Hokkaido. 
The object of my journey was to make a report for the Danish Ex
perimental Forestry Service of the Japanese trees which might be 
used for cultivation in the Danish forests. During my stay in Japan 

Det forstlige Forsøgsvæsen. V. 8. August 1918. -. n 
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I got the very best assistance from the Japanese Ministry of Agri
culture and Commerce, which gave me clever young Japanese fore
sters as guides, when I went to the forests. The plan for my journey 
was made out by Dr. H. SHIRASAWA, director of the Japanese Forest Ex
periment Station in Tokyo, and he and Professor S. HONDA of the 
Tokyo University assisted me very kindly. Everywhere, where I came, 
I was received with the greatest kindness, and I beg all the foresters 
who helped me, to receive my best thanks for their valuable help, 
which made it possible for me to learn much about their forests and 
forestry. Unfortunately the time was comparatively short, but I hope 
some of the clever Japanese foresters will later on give us better in
formation, in a European language, than I am able to. 

The forests of Japan are divided by Professor HONDA in four 
forest-zones: 1) the torrid, 2) the sub-tropical, 3) the temperate and 
4) the frigid forest-zone. As some of the trees from the temperate 
forest-zone most likely can be cultivated in Denmark, I spent most 
of my time studying the forests in this zone. But the climate here 
showed much more difference, than expected, from the climate of 
Denmark, because the greatest part of Northern Japan has a conti
nental climate with comparatively hot summers and cold winters, 
while the climate of Denmark is insular. The mean annual precipi
tation of rain and snow differs also very much; in Northern Japan 
they get 1500—2000 mm a year, while we only get about 600 in Den
mark. On the map Fig. 1 is shown the annual isotherm and the 
forest-zones of Northern Japan, by courtesy of Professor HONDA bor
rowed from his map, and Pag. 112—113 gives the mean monthly tem
peratures and rainfalls for some meteorological Stations in Central 
and Northern Japan compared with the mean figures for Denmark. 

On account of this great difference in the climate it is unfortuna
tely not likely, that the most important Japanese Coniferous: Chamcecy-
paris obtusa and Cryptomeria japonica will be of any importance in 
our forests, although the Cryptomeria grows as far north as to the 
boundary between Ahita and Aomori prefectures, where the climate 
does not differ so much from the Danish, but the deep snow pro
tects the roots of the trees in winter, while we often have a tem
perature below zero without snow. Neither Pinus Thunbergii, 
which grows in the mild climate along the coast of Honshu and 
the southern islands, will most likely be able to stand our cli
mate, but as this tree is of very great value to the Japanese sand pro
tections, and we want to get a better tree than Pinus montana, I think 
it is worth the while-to try to cultivate it in our downs along the 
Northsea coast, where the climate is warmer during winter, than in 
most other parts of Denmark. But only seeds from the northern parts 
of Honshu must be used, and even then the result may be uncertain. In 
our downs we may also try Abies sachalinensis and Quercus dentata, 
which are grown in the downs of Hokkaido, and may be Larix kuvi-
lensis. The latter does not seem to be good enough for our old forests 
on the rich soil, but here we can use Larix leptolepis, which already has 
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been cultivated on quite a large scale in Denmark, and it seems to 
stand better than Larix europæa against the Fungi Dasyscypha Will-
kommii. In Japan I expected to see big forests of Larix lepiolepis, but 
there are only few old trees mostly in Shinano prefecture and at Mt. 
Fuji, but all the big plantations of this tree, from Mt. Asama in Cen
tral Japan to the southern part of Hokkaido showed a beautiful 
straight trunk and quick growth, and I think it is worth using this spe
cimen on a much larger scale in Denmark. Thuyopsis dolabrata may 
be cultivated here, but I think the growth is much too slow for us. 

The Beech makes poor stands near the headwaters of the lower 
mountains in Central Japan, but in the northern parts of Honshu and 
southern Hokkaido it is the dominant tree on the lower hills and 
makes here big, quite beautiful forests with other broadleaved trees. 
The Japanese Beech (Fagus sylvatica L. var. Sieboldii Maxim.) does not 
differ much from our Beech (Fagus sylvatica L.), and I do not think 
it will be of any advantage to cultivate it in our forests. But the 
broadleaved trees, which are mixed with the Beech, may be of some 
interest to us; the most important of these are: Acanthopanax ricini-
folius, Cercidiphyllum japonicum, Quercus grosserata, Fraxinus mand-
shurica and Betula Maximowiczii. They may be grown in small stands 
in our forests sheltered for the wind by the Beech stands. Populus 
suaveolens and Alnus japonica may^ be worth cultivating, the first 
gives excellent wood for match sticks. 

When making the experiments it is very important to get seeds 
from the right places; the best will be Hokkaido near or north of 
Sapporo, but not too near the coast. Crypiomeria and Thuyopsis 
can be obtained from Ahita and Aomori prefectures and Larix lepio
lepis from Mt. Asama or the many plantations in northern Honshu. 
It is better to get the seeds from a place, where the climate is colder 
than ours, so the young plants will shoot late in spring time and 
thereby be protected against our night frosts in April and May. 
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