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De aard van

hetboompje
Bomen hebben een karakter. De een is bang of
voorzichtig, de ander roekeloos of moedig. Een
voorpublicatie uitHetverborgen /even van bomen.
DOOR PETER WOHLLEBEN

LANGS DE WEG TUSSEN MIJN WOONplaats Hummel en het volgende dorp in het
Ahrtal staan drie eiken. Zij vormen een markant
element op de es, die naar deze bomen genoemd is. De afstand ertussen is buitengewoon
klein: de honderdjarige stammen staan maar
een paar centimeter uit elkaar.
Daarmee zijn ze voor mij een ideaal studieobject, omdat de milieuomstandigheden voor
alle drie de bomen identiek zijn. Bodem, water,
lokaal microklimaat, dat kan binnen een meter
niet drie keer verschillen. Als de eiken zich nu
uiteenlopend gedragen, dan kan dat alleen aan
hun individuele eigenschappen liggen. En dat
doen ze!
Als de bomen in de winter kaal zijn of in de
zomer in vol blad staan, merkt een voorbij zoevende automobilist niet dat het drie bomen zijn.
Hun kranen gaan in elkaar over en vormen een
gemeenschappelijke grate halve bol. De dicht
bij elkaar staande stammen zouden ook uit een
wortel kunnen komen, zoals het bij gevelde en
vervolgens weer uitlopende exemplaren het
geval is.
Mijn klavertjedrie laat zien dat het heel
anders in elkaar zit. Terwijl de rechtereik al
verkleurt, blijven de middelste en de linker
nog volop graen. Pas een of twee weken
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later volgen ze hun buurman en gaan ook in
winterslaap. Maar als de standplaats identiek is,
wat kan dan de reden voor het ongelijksoortige
gedrag zijn? Het is inderdaad een kwestie van
karakter wanneer een boom zijn loof afwerpt.
want dat m6et hij een keer doen.
Maar wanneer is het juiste tijdstip gekomen?
Bomen kunnen niet voorvoelen wanneer de
winter komt, en ze weten niet of die streng of
zacht zal uitvallen. ze registreren de afnemende
daglengte en de dalende temperaturen. Als ze
dalen. Vaak is er in de herfst nog nazomerse,
warme lucht en dan staan de drie eiken voor
een dilemma. zullen ze de zachte dagen nog
benutten en doorgaan met fotosynthese bedrijven om snel nog een paar extra calorieen suiker
in te slaan? Of nemen ze liever het zekere voor
het onzekere en laten ze hun blad vallen, voor
het geval de vorst plotseling intreedt en hen
noodgedwongen met winterslaap stuurt?
Kennelijk nemen alle drie de bomen een
andere beslissing. De rechter is wat banger, of
positief uitgedrukt: verstandiger. Wat heb je aan
extra voorraden als je je blad niet meer kunt
afwerpen en de hele winter in levensgevaar
verkeert? Dus op tijd laten vallen die boel en
hup naar dromenland!
De twee andere eiken zijn wat moediger. Wie

weet wat het volgende voorjaar brengt, hoeveel
kracht een plotselinge insectenaanval vergt
en wat er daarna nog aan reservestoffen over
is. Dus blijven ze gewoon wat langer graen en
vullen hun tanks onder de bast en in de wortels
tot aan de rand.
Tot dusverre is deze handelwijze nog steeds
betrauwbaar gebleken, maar wie weet hoe
lang dat nog zal duren. Want de najaarstemperaturen blijven door de klimaatverandering
steeds langer hoog, het riskante spelen met
het blad duurt soms tot in november. Maar de
najaarsstormen beginnen nog steeds stipt in
oktober, zodat het risico toeneemt dat ze vol
in het blad omvergegooid warden. Zelf denk ik
dat voorzichtige bomen in de toekomst betere
overlevingskansen hebben.
lets soortgelijks valt waar te nemen bij de
stammen van loofbomen, maar ook bij die van
witte dennen. Volgens de boomhandleiding
zouden ze lang en glad moeten zijn, dus zonder
takken in de onderste helft van de boom. oat
is logisch, want daar is gebrek aan licht. Zander
zonnestralen die verwerkt kunnen warden, warden nutteloze lichaamsdelen die alleen maar
voeding zouden verbruiken gewoon stilgelegd.
oat werkt een beetje hetzelfde als bij onze spieren, die afnemen als ze door het lichaam niet

warden gebruikt om calorieen te sparen.
Maar bomen kunnen die takken niet zelf
wegwerken, ze kunnen ze alleen laten afsterven. De rest moet warden afgehandeld door
de schimmels, die het dode hout aantasten. Op
een gegeven moment is het hout vermolmd,
breekt af en wordt op de grand uiteindelijk tot
humus gerecycled.
Op de plekken waar de takken zijn afgebraken, hebben de bomen nu een prableem. Hier
kunnen de schimmels vralijk verder de stam in
graeien, want hier zit geen beschermende bast.
Nog niet, maar daar valt iets aan te doen. Als de
takken niet al te dik waren (tot drie centimeter)
duurt het maar een paar jaar om de plek weer
dicht te laten graeien. vanbinnen kunnen de bomen die plek opnieuw doordrenken met water,
waardoor de schimmels doodgaan. Als de takken echter heel dik waren, duurt dat allemaal
te lang. De wond blijft tientallen jaren open en
vormt de invalspoort waardoor de schimmels
tot diep in het hout kunnen doordringen. De
stam verrat en wordt op zijn minst een beetje
instabieler.
Exact om die reden schrijft de handleiding
in het onderste deel van de stam alleen dunne
takken voor. Zijn die tijdens de verdere graei
eenmaal afgevallen, dan mogen ze onder

geen beding opnieuw warden gevormd. Maar
sommige exemplaren doen dat wel. Gaat naast
hen een collega dood, dan gebruiken ze het
invallende licht om beneden nieuwe knoppen te laten ontspruiten. Daaruit vormen zich
dikke takken, die in het begin zeker gunstig
zijn. zo kunnen die bomen de gunstige kans tot
fotosynthese dubbel benutten: in hun kroon en
aan hun stam.
Maar op een dag, misschien twintig jaar
later, hebben de eramheen staande bomen
hun kranen zo ver vergroot dat het gat weer
is gesloten. Op de benedenetage wordt het
opnieuw danker, en de dikke takken sterven af.
Nu wreekt het verlangen naar zon zich, want
zoals al beschreven rukken de schimmels nu op
tot diep in de stam van de domoor, waardoor ze
hem in gevaar brengen.
oat zulk gedrag inderdaad individueel en dus
een kwestie van karakter is, kunt u bij uw volgende boswandeling zelf contraleren. Kijk maar
eens naar bomen die om een kleine open plek
heen staan. ze krijgen allemaal dezelfde prikkel
om een stommiteit te begaan en nieuwe takken
aan hun stam te vormen, maar slechts een
deel van de bomen bezwijkt voor die verleiding.
De rest houdt zijn bast onberispelijk glad en
vermijdt het voorspelbare risico. •

Dit is een van de 36 hoofdstukken uit Het verborgen /even van
bomen, geschreven door Peter
Wohlleben (uitgeverij Lev). Vertaling: Bonella van Beusekom.
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