Referaten.
RUBRIEK 1. Algemeen (vereenigingswezen, onderwijs, onderzoekswezen, monografieën. enz.).

J. W. G ron 9 9 rij p. Adviseur van den dienst der bosschen in de
Buiten9ewesten. Ten afscheid. F. S. Tectona 10. 727-732. 1935.
F. W, S.

RUBRIEK 2. Grond en klimaat (waaronder bemesting en
microbiologie) .
Einiges"übcr die PilzfloC'a des WBldbodens. D. Fehè"r. Silva. 48.

377-380. 1935.

Evenals het gehalte aan opneembare organische en anorganische stof~
fen, de temperatuur. de vochtigheid en het bacteriegehalte. toont ook het
gehalte van den boschgrond aan microscopische' en macroscopische schim~
mels een zekere jaarJIjksche periodiciteit, welker duiding nog nader onder..
zoek vercïscht.
A. B.

RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen. systematiek en zaadteelt).
Blijvend bosch, F. All. Skogen. 20, 411-413, 1935.
Op een houtvestersvergadering in Wt,irzburg waren 1200 deelnemers
aanwezig· met buitenlandsche gasten uit Fr~nkrijk, Zweden. Tsecho·Slo·
wakije en Oostenrijk. Leider was Generaalhoutvestet v 0 n Keu d e 11.
Prof. Dr. ~ e 5 k e van Tharandt wees op de belangrijkheid van een
blIjvend boschbeheer. zoowel voor de staatsbosschen als de particuliere
bosschen. Een waarschuwend voorbeeld noemde hij de boschexploitatie
in Noord·Amerika.
In Duitschla.nd moeten boschbouw en landbouw doelbewust samengaan.
Wald· und landwirtschaft müssen bruderlich zusammenhalten.
De Oostenrijksche houtvester houtvester Dr. A i c h i n g er zeide:· Wij
willen niet naar de natuur terug in den vorm van oerbosch, maar wij
zoeken de wegen die de natuur votgt in de groei~ntwikkeling. Wij
zoeken het bosch op te bouwen binnen de omlijsting van het natuurlijke.
Dr. Klos e uit Berlijn hield een meeslepende rede over de RiJks
natuurbeschermingswet en den boschbouw. Sedert de natuurbescherming
in Duitschland in handen van de Rijkshoutvesters was gelegd, was het
een .-eerezaak voor den boschman om in de eerste rij te staan. wanneer
er sprake was van het samenwerken van natuurbescherming en bosch..
bouw. Dr. Klos e bracht op den voorgrond hoezeer "Dauerwald"
overeen kwam met het natuurlijke boschtype daJ natuurbeschermers wen ..
sehen. Men kreeg den indruk dat de redenen voor natuurbescherming
diC) de spreker aanhaalde. groeten bijval vond onder de aanwezige
boschmannen.
In de "Volgende dagen werden .oeenige exeursiën gehouden in .. Unter...
franken" (N.-W. Bay.ern) en het bekende •.spessartbosch". In deze enkele
dagen was het niet mogelijk zich een oordeel te vormen over den bosch...
bouw die hier bedrcvcJ;l wordt. Men bespeurde wel het streven naar
het hooghoutbosch in plaats van naar het .. Mittelwald"; een pogen naar
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het voortbrengen van zwaar hout, in tegenstelling met den boschhouw in
Zweden waar men dit voor minder werlschelijk houdt. In de loofhout ...
bosschen acht men de natuurlijke verjonging door eigen zaadstrooiing

wenschelijk en uitvoerbaar. Daarentegen acht men dit voor fijnsparbosch
moeilijk zooal niet onmogelijk. Ik trachtte d~ voordeelen die wij in Zweden
aan de natuurlijke verjonging hechten. uit te leggen en het bleek dat de
belangstelling voor deze verjonging in Duitschland zeer groot is. maar
de omstandigheden in het boschbedrijf zijn dikWijls zoo verschillend. De
conclusie was dat men natuurlIjke verjonging steeds moet nastreven.

maar dat men moet bedenken dat geheel ontoereikende zelfverjonging
nog slechter is dan in 't geheel geen verjonging.
In Duitschland ev~nals bij ons in Zweden bemerkt men in den boschhouw
het streven' naar een zoo natuurlijk mogelljke boschverpleging. Bodem~
en opstandbescherming. bevordering van een gemengden opstand, na~
tuurlijke verjonging, zie daar eenige punten van aanraking; de groeiende
belangstelling in alle boschbouwkringen.
B. S.
lets over balsa. C. Th. Ge r be r. Djati 4, 82-86. 1935.
De balsa bQhoort tot de familie der Bombaceae en tot het geslacht
Ochroma. Enkele moederboomen in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg
leverden het zaad voor verdere cultuur. Deze soort is snelgroeiend en
kan in 5 cl. 6 jaar een hoogte van 20 m en een diameter van 40 cm be~
reiken. Van nature hoort hij in subtropisch Zuid~Amerika thuis. Het
soortelijk gewicht van het hout bedraagt 0.14 tot 0.16. Het hout is zeer
weinig duurzaam en moet, om eenige duurzaamheid te verkrijgen .een
behandeling ondergaan, die voorloopig alleen aan den patenthouder in
Amerika bekend is. Na zoo'n behandeling is het hout zeer geschikt voor
reddingsmateriaal en Voor isolatie bij lage temperaturen als bekleeding
van koelwagens eu ijskisten. Tevens wordt het gebruikt voor wandbe~
timmering in vliegtuigen, waarbij de geluldweerende eigenschappen van
veel belang zijn.
Hierna volgt een beschrijving van de gereedgemaakte kweekbedden en
van de wijze waarop het zaad daarop werd uitgelegd. Ook werd het
zaad in het vrije veld uitgelegd en wel telkens 1 ha van Ochroma A
en 1 ha van Ochrorna D. op boschgrond 3e en 5e boniteit. Het plant..
verband voor deze '4 ha werd 4 X 4 m genomen. De kieming begon
eerst na 4 weken en was zeer onregelmatig. Op de kweekbedden waren
de uitkomsten der kieming minder gunstig dan op het vrije veld. Boven ...
dien gal het in warm water geweekte zaad veel betere kieming. dan
het niet behandelde zaad. De groei is de eerste maanden langzamer. dan
die van djati en· eerst 5 maanden na de kieming begint de hoogtegroel
sterker te worden en wordt de djati spoedig ingehaald; na een jaar is
de lengtegroei reeds beduidend grooter. dan bij den djati. Na 2 jaar was
de gemiddelde hoogte op de verschillende proefaanplanten van 2.65 m
tot 4 rn. terwijl de grootste hoogte 6.30 m was. Op 3~jarigen leeftijd
hadden de boornen op grondboniteit 5 reeds een hoogte van 9 tot 11 m
en een omtrek van 40 tot 60 cm.
Tenslotte zijn nog enkele waarnemingen over bloei. vertakking en
.F. W. S..
ontwikkeling weergegeven.

RUBRIEK 4. Boschbescberming (waaronder natuurbescherming en jacht).
Dutch Eim Disease Control and Seek Funds continue Fight on Elm:
Disease. Redactional. American Forests 8. 382 en 11. 649, 1935.
De bestrijding van de iepenziekte in de Vereenigde Staten van Amerika
is in het groot begonnen in het fiscale jaar beginnend op 1 JuH 1934.
toen 150.000 dollar door het Congres werd toegestaan. Tot 1 Augustus
1934 werden in New...York, New--Yersey en Connecticut 6500 boomen
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opgeruimd. Op -4 December 1934 werden voor de voortzetting van het
werk 527.000 dollar beschikbaar gesteld door .. Public Works Administra~
tion. Op 18 December begonnen toen 1200 man met de uitvoering. Be ..

halve zeker aangetaste boornen worden ook die boornen geveld en Vfr...
nieUgd. die geschikt geacht worden om de overbrenging van de ziekte
te bewerkstelligen (zeer ruim genomen). Op 14 Mei 1935 was alle geld
op en werd het werk gestaakt. Er waren toen. 600.000 boomen geweld
en onschadelijk gemaakt over een gebied van 4500 vierkante mijlen.
Op 17 Mei 1935 werden de Agricultural Appropiation Bill aan het
Bureau of Entomology and Plant Quarantine 261.156 dollar beschikbaar
gesteld en op 3 Juni 250.000 dollar door de Federal Allotment Board._
Met 2000 man werd het werk begonnen', Op 23 Juli - juist op tijd kwam er van de F.A.B. de groote som van 25 miljoefl/ dollar los. Het
geld van het Bureau of Entom, and PI. Quar. was noodig voor het
opsporingswerk en de leiding van de ongeschoolde werkkrachten - on~
geveer 4000 man - , daar de 2,5 miljoen dollar voor 90 % gebruikt moest
worden voor te werk gestelden.
Over een gebied van 6000 vierkante mijl werden 13.400 zieke boomen
en 590.000 verdachte of gevaarlijke boamen opgeruimd. terwijl er nog
900,000 werden gemerkt om in de loop van den winter onschadelijk te
maken. Nu wordt ook gewerkt in de staten' Ohio, Indiana. M~uyland en
Virginia.
Na 1 Juli 1936. tot welken datum met de beschikbare gelden moet
worden gewerkt. bestaat het plan om de werkzaamheden als blijvend
voor de toel)omst te beschouwen en 3 miljoen dollar te brengen. op de
F. B.
begrooting van het Department of AgricuIture.

lets over ,de faunabescherming in

Teetona. 10. 850-853. 1935.

Britsch~lndië.

Ir. F.

J. A p pel man.

Schrijver bespreekt enkele punten van de "All~India conference", ge~
houden iiÎ Januari 1935 te Dehli.
Op den dienst van het boschwezen rust de plicht zorg te dragen voor
de bescherming der fauna en flora in alle gebieden. welke onder dezen
ressorteeren. Alle baten verkregenl uit Jacht~ en vischakten, alsmede alle
boeten, opgelegd naar aanleiding van overtredingen der jacht~ en dieren~
beschermingswetten. dienen aangewend te worden voor de faunabescherming.
Ten. einde het groote publiek voor' de goede zaak te winnen, beveelt
het kongres aan:
.
a. dat alle instanties en vereenlgingen, die in die richting iets kunnen
doen. zorgen voor goed onderwijs in de natuurlijke historie;
b. dat derhalve gezorgd dient te worden voor behoorlijke onderwijs~
krachten op dat gebied: hetgeen meebrengt. dat die onderwijzers zelf
in de gelegenheid dienen te worden gesteld, om behoorlijk van de leerstof
op de hoogte te komen':
.
c. dat de natuurhistorische muse~ beter voor ondcrwijs--docleinden dienst~
baar dienen te worden gemaakt;
d. dat gezorgd wordt voor goed onderwijs-materiaal. zooals lantaarn~
plaatjes, films, goedkoope doch goede biologische boekjes:
e. dat alle films. die ~en verkeerd beeld van de fauna geven en maar al
te vaak in bloederige en wreede tafereelen hun kracht zoeken, absoluut
verboden worden,
Schrijver acht het droevig. dat zoo velen van de houtvesters, en vrij~
wel alle landbouwkonsulenten in ,Nederlandsch Indië, van de biologie
der wilde fauna zoo weinig afweet.
Het kongres wil in de jaarverslagen der boschgebieden een afzonder..
lijk hoofdstuk zien opgenomen gewijd aan de faunabescherming, En voorts
zou het daarvoor in aanmerking komend per.$oneel behooren te worden
aangesteld tot onbezoldigd jachtopziener (honorary game warden).
Er werden verscheidene andere onderwerpen omtrent de fauna behan~
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deld, onderwerpen die in Ned. Indië reeds· min of meer in beschouwing
zijn genomen. Het is den schrijver opgevallen, dat de "allerhoogste autori ...
teiten in landen buiten Nederlandsch Indië veel meer belangstelling voor
de faunabescherming hebben getoond dan zulks bij ons het geval is.

F.W.s.

RUBRIEK 5. Boschexploitatie (waaronder technologie).
Draenror
1935.

af Trae.

J. M. Jac 0 bso n. Dansk Sk. T. 11, 603-604.

Op het Noordsche congres voor Grondonderzoek. dat onlangs in
Kopenhagen werd gehouden. deed Dr. L a u riK e S 0 mededeeling om ...

trent de vervaardiging van houten, drainbuizen in Finland.
De ronde buizen zijn aan het eene einde voorzien van een kraag, zoorlat
ze onderling met elkaar kunnen worden verbonden en in den bodem als
het ware eene doorloopencle buis vormen. Voor het opnemen van water
zijn de buizen in de lengterichting tevens nog voorzien van twee gleuven
met een wijdte van 1 ~ à 2 mm en een gezamenlijke lengte van 1 m.
De nuttige lengte der buizen bedraagt toD cm; de buizen zelf zijn 23.1
cm langer in verband met de kraag op het uiteinde. De bUÎzen kunnen
reeds worden afgeleverd in de navolgende maten;
Buisopening : 4. 5. 63.1. 8. 10, 13 en 16 cm.

Wanddikte' 15, 16, 17, 18, 20, 22 en 25 mm.
Een machine kan een buis" van 5 cm opening in iets mioder dan een
minuut en tegen den prijs van 1.!;2 à 2 cent opleveren.
Hoewel Jac 0 b sen de meening is toegedaan. dat deze draineer~
buizen niet zoo z.eer voor bouwland geschikt zijn. acht hij ze voor veen~
gronden van groote beteekelÛs en hij vestigt dan ook de aandacht op
het belang van dit nieunwe product voor de Deens'che houtindustrie.

L.G.

RUBRIEK 6. Boschhuishondkunde (waaronder beheer,
recht, wetgevinH en arbeid).
Forstliches Arfgesetz und Forstpflanzenzüchtung.
337-310, 1935.

J.

Bus 5 e. SUva. 43.

Ofschoon de Duitsche VeredeUngswet der houtgewassen van 13 Dec.
1934 de uitroeiing van alle opstanden en boomen van slecht ras vóór:
zekeren. nog vast te stellen. datum gebiedt. zal na dien datum zeer zeker
de ideale toestand nog niet zijn bereikt en zullen de overblijvende op~
standen en hoornen nog geenszins automatisch het certificaat .. gewaar~
borgd ras" verdien'en. De bastaardeering der soorten is' immers ZOOVer
voortgeschreden, dat vrijwel geen enkele boom of opstand homozygoot
in zijn goede eigenschappen is. Van de overblijvende goede bastaarden
zullen dus bij kruising steeds weer slechte exemplaren uitmendelen. immers
slechts wanneer alle goede eigensch_appen dominant zouden zijn. zouden
na den voorgestelden kap alleen neig maar homozygote goede exemplaren
overblijven. zou dus de ideale toestand inderdaad geschapen zijn. Maar
bij dominante goede' eigenschappen zullen bij kruising weer 25 % home~
zygote slechten kunnen optreden. Onafgebroken selectie moet dus het
parool blijven. Voortdurende selectie vermindert de mogelijkheid van
slechte combinaties meer en meer. Niettemin beteekent de bovengenoemde
wet ook in het tweede geval (goede eigenschap dominant) een grooten
sprong vooruit. Immers de kruising van homozygote slechten onderling,
welke weer 100 % slechten zou leveren. alsmede de kruising van hetero~
zygoté goeden met homozygote slechten. welke 50 % slechten· zou leveren
zijn onmogelijk gemaakt door de uitroeiing der homozygote slechten.

A.B.
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Kicfernforst {md Schnfweide. K. Fr i e cl e r i c h s. Silva. 49. 385-387,

1935.
S9mmige houtvesterijen is Meckienburg hebben grondstukken, waarop
elke boschc).i1tuur onmogelijk is, getuige het feit. dat zelfs de pijn steeds
zeer secundáir door de gestreepte dennenrups te gronde gericht wordt.
Gezien dê groate behoefte aan schapenweide in Duitschland en. gezien
den w.eeldêtigen grasgroei op deze stukken, waarop zeer zeker ook het
schapengras (F. ovina) zou willen. groeien, wordt voorgesteld deze stuk.
ken van dên: boschgrond af te scheiden er voor schapenweide te bestemmen.

.

A.B .

.I1
RUBRIEK 7. Boschbedrijfsregeling (waaronder renterekening en houtmeetkunde).
Die jCjrstliche Betl'iebswirtscha[tslehre als WissenschBffslach und als
Rüstzeuif der forstlichen Betl'iebsleitung. V. Ooi e toe ri c h. Silva; 45.
353-359, 46. 361-366, 47. 369-374: 1935.
•
De bijzondere boschhuishoudkunde (bedrijfsleer) heeft tot nu toe steeds
bij hare" beschouwingen een statisch beeld van het bosch voor oogeIt ge~
had in stede van een dynamisch beeld. Met voorbeelden. tabellen en gra ...
Reken wordt aangetoond tot welke inconsequenties de consequenties dezer
boschslatatica bij het werkelijke bosch leiden. Slechts het bosch of boschge ...
deelte" dat door zijn oppervlakte. ligging. structuur (samen,hang) hout . .
voorraad en zijn bedrijfstechnische zelfstandigheid ten opzichte van de
omgeving. de duurzame uitoefening van een boschbedrijf mogelijk maakt •.
d.w.z'.'.,slechts het boschgedeelte, waarop inderdaad een duurzaam bedrijf
uitgeóefend wordt. althans uitgeoefend kan worden, komt in aanmerking
als b~drijfsëënheid, waarop zich de bedrijfsleer, kan, mag en moet gron. .
den. De oude leer met haar kunstmatige praemissen, haar tot het uiterste
doordevQerd abstraheeren en haar kapitaJistische redeneering (boschrente. .
rekening. boschstatica) hebben het in wezen levende bedrijfsbeeld ver...
stard;' hebbenl oen boschbedrijfsleider er toe gebracht de bedrijfsleer als
een ih de praktijk overwonnen mathematisch examenvak te beschouwen.
Mog~ de nieuwe zienswijze het vak weer doen herleven. zoodat ook de
herleyen·, zoodat ook de economische scholing en instelling van den bosch...
bedrJJfsleider weer gelijkwaardig worden aan de technische en biologische,
want:. slechts deze drie ëënheid kan het Duitsche bosch en het volk. dat dit
vadei'Iandsche bosch aIs een kostbaar erfgoed zijner vaderen mocht ont...
vangen, duurzaam behoeden.
A. B.

V~rklaring van eenige boschbouwkundige termen. W. N. Mij ers.
Djati; 4. 87-89. 1935.
3. BoschkllJsse. bedrijfsklasse, leeftijdsklasse.
Dê boschklassen vormen de hoofdgroepen der verdeeling. waarbij de
bestèinming, die aan de boschterreinen wordt gegeven, als grondslag dient.
Voor het djatibedrljf. wordt eed volledig overzicht gegeven.
bedrijfsklasse omvat die onderdeelen van het boschbedrijf, welke
volgèhs eenzelfde beginsel worden behandeld en: waarvoor eenzelfde op. .
brengstregeling geldt. De redenen om afzonderlijke bedrijfsklassen in een
houtvesterij te vormen kunnen verschillend zijn. De voornaamste dezer
redenën worden daarom genoemd. .
Wa~ de leeftijdsklassen betreft worden de bosschen behoorende tot één
bedrijfsklassei samengevoegd tot· groepen. waarvan de leeftijden kunnen
opklimmen met 5, 10. 20 of meer jaren. Zoo zullen bij 10 . . jarige Jeeftljds...
klassen op het oogenblik der boschbeschrijving de opstanden van 1-10
jaar oud tot de· Ie leeftijdsklasse behooren. die van 11-20 jaar tot He
leeftijdsklasse; enz.
F. W. S.

De \

Stamt~fels voor enkele eiken... en kastlJnjesoortcn
tloar

tllJn West Jatla en
ki/roedjau. (Quercus en Castanea spec. div., Fagaceae. en Engel...
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hardtia spicata BI.. Juglandaceae). dr. H. E. Wolf van Wülfing.
Tectona 10. 733-843. 1935. (Korte mededcelingen van het hosehbouw·
proefstation or. 53).
.
Het b:!treft hier stamtafels van verschillende boomsoorten uit de Prean~
ger wildhoutbosschen. Hiervan verschenen reeds vroeger die voor rasamala
{Altingia exelsa Noronhae, Hamamelideae} in Tectona, deel XXIV, 26738.1, 1931. die voor poespa (Schima Nororihae Reinw,t Theaceae) in
Tectona. 530-577, 1931 en die voor dJamoedjoe (Podocarpus imbricata
Bl.. Podocarpaceae) in Tectona. deel XXV. 177-231, 1932.
Aangczlen het aantal boomen: voor de samenstelling der hier besproken
stamtabellen zeer gering was, moeten dezen laatsten als van voorloopigen

aard beschouwd worden. Boveooien zIJn de gegevens uitsluitend verkre~
gen in het boschdistrikt Midden~Preanger en aangezien de hier behandel~
de boomen eveneens elders voorkomen, zoowel in West.. , Midden:- en
Oost..Java, zullen in de toekomst de verkregen gegevens nader aangevuld
moeten worden~ In hoeverre men ze kan gebruiken voor dezelfde boom ..
soorten in· de bosschen der Buitengewesten. zal eveneens nader moeten
.
F. W. S.
worden nagegaan. ~

RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (waaronder bescbrijvingen
.
van bedrijven).
De geschiedenis del' pogingen tot reboisafie van alang ..alang.. terreinen
in de residentie Tapanoeli. Ir. H. J. A. Hen d rik x. Tectona. 10. 84:4:819. 1935.
Een beschrijving van den aanleg van benzoë~kulturen (Styrax Benzoin
Dryand) door de bevolking, wijst uit, dat deze nooit op alang~alang,..
terrein plaats hebben. omdat ze daar gedoemd ~ijn te mislukken. Op het
eiland Samosir in het Tobameer werd in 1915 door het boschwezen met
den kultuuraanleg op alang ..alangterrein begonnen en werd daarvoor de
benzoë gekozen. Het volgend jaar werd een dergelijke kultuur elders aange..
legd. De benzoë was niet in staat de alang ..alang te verdringen; de aan..
plantingen groeiden slecht en bleven ook op lateren leeftijd brandgevaar..
lijk en gingen ten slotte door brand te gronde. Bovendien schijnt de ben",
zoë alleen op bepaalde groeiplaatsen hars op te leveren.
In latere jaren heeft men getracht d~ uitgestrekte niet voor landbouw ge ..
bruikt wordende terreinen in de Bataklanden door de bevolking te doen
bebosschen, die daarvoor kosteloos plantmateriaal kreeg. De daarmee te
verkrijgen uitkomsten zouden geheel aan de bevolking komen, terwijl de
kosten van het plantmateriaal ten laste kwamen van het boschwezem
Hiervoor werd een twaalftal boomsoorten genomen; na eenige jaren
(1928) bleek de uitkomst bedroevend te zijn en in 1931 werd opgehouden
met de levering van plantmateriaal.
In 1928 was men ook begonnen kleine kulturen in eigen beheer aan
te leggen en werden daarvoor dezelfde Joofhoutboomen. als mervoren be..
doeld. genomen. Deze kulturen hadden slechts een geringe oppervlakte en
lagen zeer v.erspreid. De kosten werden daardoor hoog, terwijl de uit..
komsten niet bemoedigend waren. Op grond Van de opgedane, ervaringen
werd in 1932 besloten den kuItuuraaoleg op het eiland Samosir te
concentreeren en voortaan alleen toesam (Pinus Merkusii Jungh. et de
Vr.) enrasamala (Altinggia exelsaNoronha) aan te planten. In'1934:werd
dc aanplant met rasamala eveneens gestaakt. omdat de ontwikkeling niet
aan de verwachtingen beantwoordt. Voor de uitgestrekte alaog ..alang ..
terreinen blijkt de toesam zeer geschikt te zijn. Vooral wordt daarbij ge ..
wezen op de uitkomsten van het bedrijf Aek na OeH en bij Prapat aan de
Oostkust van Sumatra.
'
Tenslotte volgen eenige aanWijzingen omtrent den aanleg van deze ,cui ..
tuur en een berekening van de kosten, die op 18 gulden per ha geslaagden
aanplant kunnen worden gesteld. Hierbij komen dan nog de algemeene
kosten. dic afhankelijk zijn van de grootte der jaarlijksche kuItuurvJakte
en, bij 30 ha jaadijkschen aanplant, op 15 gulden per ha gesteld kunnen
worden gesteld.
F. W. S.

