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Het derde deel der plantensociologische werkgroep van Nedersaksen
verdient alleszins een aankondiging in het Boschbouwkundig Tijdschrift.
In de eerste plaats bevat het een overzicht v a n de tot heden bekende
plantengezelschappen, voorkomend in N , W . Duitschland van de hand
van Dr. T ü x e n . Een groot aantal dezer plantengezelschappen wordt
hier voor den eersten keer beschreven. D e diverse tabellen zi]n voorzien
van opgaven betreffende het voorkomen der plantengezelschappen, beschrijvingen van de bodemgesteldheid en voorts een o p g a v e der kleuren
en teekens, welke bij voorkeur gebruikt dienen te worden bi] plantensociologisch karteeringswerk.
N u deze lijst eindelijk gepubliceerd is, zal zij ongetwijfeld ook een
krachtigen prikkel uitoefenen op het verdere sociologische onderzoek
in ons land, daar een dergelijke lijst als vanzelf d e richtlijnen aangeeft,
waarin dit voortgezet moet worden. Zoo beschouwd kan men gerust
beweren, dat ook dit werk van T ü x e n niet alleen voor N . W . Duitschland, maar ook voor ons land v a n baanbrekende beteekenis is.
D e hier voor het eerst gepubliceerde opgaven zijn het resultaat van
vele jaren nauwgezet sociologisch onderzoek; een dergelijke studie is
in de eerste plaats gebaseerd o p veldwerk, maar het geestelijk verwerken
der duizenden opnamen, welke aan een dergelijke studie ten grondslag
liggen is van niet minder groot belang. Alleen hij, die zelve „Schreibtischsoziologie" bedreven heeft, kan beseffen welk enorm werk door T ü x e n
verricht' werd, alvorens het resultaat, dat thans onder ieders bereik is,
verkregen werd. O o k voor ons land is dit van baanbrekende beteekenis.
T o c h is het niet overbodig, vooral de jeugdige onderzoekers er op
te wijzen, dat 2ij geen slaaf worden van de door T ü x e n gepubliceerde
tabellen. Alleen reeds het feit, dat ons land sterker onder den invloed
staat van de zee, dan het door T ü x e n onderzochte gebied, is voldoende om eeni andere floristische samenstelling der diverse plantengezelschappen op te roepen. Onbevooroordeeld, zelfstandig onderzoek
blijft dus dringend gewenscht.
In samenwerking met H. E l l e n b e r g
heeft T ü x e n in een artikel getiteld: „ D e r systematische und der ökologische Gruppenwert" een
methode uitgewerkt om de beteekenis van bepaalde soortencombinaties
voor de sociologische, systematiek of haar beteekenis als indicator voor
bepaalde standplaatsen tegen elkaar af te wegen. Wiskundige bewerking
van het in de sociologische opnamen neergelegde getallenmateriaal, levert
de mogelijkheid om de „systematische Gruppenwert" en de „ökologische
Gruppenwert" in getallen uit te drukken. Door deze verfijnde methoden
van onderzoek wordt de beteekenis van. de plantensociologie voor de
bodemwetenschappen in belangrijke mate verhoogd. D e gedachtengang
der schrijvers kan men uit de volgende p a s s a g e leeren kennen:
„Durch eine genügende Zahl vergleichender Beobachtungen und E r fahrungen lässt sich jede Pflanzengesellschaft unmittelbar mit bestimmten
Anbaumöglichkeiten von Feldfrüchten, Gräsern und Holzarten deren E r trägen und den zu ihrer Erzielung notwendigen Wirtschaftmassnahmen
gleichsetzen. Genauer und vollständiger als alle Messungen drückt ja
eine Pflanzengesellschaft die* Besonderheit ihres Standortes a u s — freilich
in einer anderen Einheit, nämlich einer synthetisch-soziologischen. Bei
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entspechender Verfeinerung dieses „biologischen Messinstrumenten" durch
seine quantitative Auswertung mit Hilfe des „ökologischen Gruppenwertes"
lässt es sich auch zur zahlenmässigen Kennzeichnung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Standortes heranziehen. A n H a n d sorgfältig
geeichter „ökologischer Gruppenwerte" gewisser Zeigerartengruppen wird
man z. B. nicht nur einen bestimmten Massenertrag an Holz, Heu oder
Getreide, sondern auch eine bestimmte Qualität der Ernten (Eignung des
Holzes für besondere Zwecke, Eiweissg ehalt und sonstiger Nährwert des
Heues usw.) für jeden Standort voraussagen können. Einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil gegenüber der Zurückführung des Pflanzenwachstums auf gewisse kausale Faktoren bietet diese Messung an soziologischsynthetischen Merkmalen (Pflanzengesellschaften) dadurch dass sie ohne
besondere Hilfsmittel der Beobachtung zugänglich sind und ihre kartograflsche Aufnahme lückenlos und verhältnissmässig schnell möglich ist,
wie unsere Erfahrungen bei der soziologischen Kartierung N . W . Deutschlands gezeigt haben."
W e l k e jonge boschbouwer grijpt in ons land een onderzoek aan om
de beteekenis van de methoden, die in dit artikel uitgewerkt zijn, voor
Nederlandsche boschbouwkundige toestanden 1 te bestudeeren ?
M . J. A d r i a n i publiceert zijn onderzoekingen over het p H verloop
in de A , en A 0 laag onder beuken, geplant in het Querceto-Betuletum
en het Querceto-Carpinetum stachyetosum gebied. J. V l i e g e r beschrijft
enkele boschassociaties v a n de V e l u w e : het Querceto-Carpinetum stellarietosum en de Eupteris-Teucrlum variante van het Querceto-Betuletum.
H. E l l e n b e r g
beschrijft in een. grondige studie de samenhang tusschen mer^schelijke nederzettingen en. het plantendek. Het valt buiten het
kader v a n dit tijdschrift nader o p deze bijdrage in te gaan.
D a t de oecologie der dieren vroeg of laat zich interesseeren moet voor
de resultaten v a n het plantensociologisch onderzoek ligt voor de hand.
Theoretische uiteenzettingen over dit onderwerp geeft W . R a b e 1 e r
in een artikel getiteld: „Die planmässige Untersuchung der Soziologie,
Oekologie und Geographie der heimischen Tiere, besonders der landund forstwirtschaftlich wichtigen Arten," Diep doordrongen is de schrijver
van de beteekenis dezer vragen voor bosch- en landbouw: „Nicht, um
äusserlich der Forderung Rechnung zu tragen, dass sich die Wissenschaft
mit praktischen Aufgaben befassen solle, sondern es geschieht unter dem
Z w a n g einer inneren Notwendigkeit," V a n denzelfden auteur is ook een
artikel opgenomen over de vogels der Sparrenbosschen van Hannover.
W e mogen de Floristisch-soziologischen: Arbeitgemeinschaft in Niedersachsen wel zeer erkentelijk zijn voor de belangrijke publicaties, welke
in haar uitgaven verschijnen. Vermelden wij nog dat de prijs van d«t
Heft 8 M a r k bedraagt.
H . J. V e n e m a.
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Nauwelijks heeft het jaar 1938 zijn intrede gedaan, of de mededeelingen
der Duitsch Dendrologische Vereeniging verschijnen in den vorm van
een jaarboek. O o k dit jaarboek (1937) bevat een aantal belangwekkende
artikelen o p het gebied van den boschbouw.
Uit de lijst van bestuursleden, in deze uitgave opgenomen, blijkt, dat
verschillende botanici, landschaparchitecten en boschbouwers hier vereend
samenwerken. In het jaarboek is een ruime plaats gelaten voor de artikelen der boschbouwers. Ik zal mij dan bepalen tot een korte bespreking van deze rubriek.
Landforstmeister Dr. R. M ü 11 e r, Berlin, bespreekt „die
Weymouthskiefer frühec und heute".
Bijna zonder uitzondering werd de Pinus strobus destijds door de
Duitsche boschbouwers gunstig beoordeeld, ook al had men nog onvoldoende ervaring van het hout. D e roest v a n de Weymouth heeft echter
deze houtsoort geheel o p den achtergrond gesteld. Volgens Prof. V a n -

