Boekbespreking.
„ Waar wij wonen" door Dr. ] a c . P. T h Ij s s e, te illustreeren met
Verkade's plaatjes, naar aquarellen van C. R o l , J. V o e r m a n Jr. en
H . R o l en zwart-wit teekeningen van H , R o l ; uitgave Verkade's
Fabrieken N . V . te Zaandam 1937.
In het voorwoord stelt de schrijver voor, na te gaan, waaruit het
fandschapsschoon in Nederland, dat „een merkwaardig complex van
natuur en cultuur is te noemen" en waarvan onnoodige schennis moet
worden voorkomen, is samengesteld.
Dit onderwerp is van wijder strekking dan dat van de vroegere
Verkade-albums, die gewoonlijk een bepaalde groep uit onze flora of
fauna of een bepaalde landstreek behandelden. Niet alleen de inhoud
doch ook de vorm van het album heeft wijziging ondergaan en m.i.
geenszins ten kwade. De vele kleine plaatjes — die in de laatste jaren
reeds met enkele grootere platen waren aangevuld — zijn nu geheel
verdwenen en vervangen door zeer fraaie groote platen, waarvoor de
schilders alle hulde verdienen. Door deze wijzigingen is het karakter
van „plaatjesalbum" goeddeels verdwenen en is het album een fraai
geïllustreerd boek geworden met een zeer lezenswaardigen inhoud.
' ,
In de inleiding vestigt Dr. T h ij s s e de aandacht op de groote veranderingen in het landschap onder invloed van den mensch, waardoor
dikwijls conflicten zijn ontstaan met de voorvechters voor het behoud
van natuurschoon. Terecht merkt de schrijver op, dat alleen door een
juiste waardeering van wederzljdsch streven, conflicten kunnen worden
vermeden of verzacht. Inderdaad kan hierdoor en door tijdig overleg,
dat zich gelukkig steeds duidelijker en in meer georganiseerden vorm
begint af te teekenen, het gewenschte evenwicht worden gevonden.
De volgende onderdeelen uit het Nederlandsche landschap worden
achtereenvolgens besproken:
I. De groote rivieren.
Schrijver geeft hier een levendige beschrijving van de grootsche en
bijzondere schoonheid van onze groote rivieren met de rijke begroeiingen
langs de oevers en vertelt op de hem eigen wijze van het pogen onzer
voorouders om de rivieren in toom te houden'. Bijzondere aandacht wijdt,
hij aan de wielen, b.v, bij Nijmegen en verder langs de Maas, waar als
vrucht van overleg met den Rijkswaterstaat het in onze literatuur bekende
Soldatenwiel bij Lith behouden kon' worden.
II. De Duinen.
In dit hoofdstuk geeft Dr. T h ij s s e blijk een kenner bij uitnemendheid van de duinen te zijn. Levendig is zijn beschrijving van de vorming
en van de mooie vegetatie van onze duinen. Terecht noemt hij een
overmaat van konijnen' „eeri schandaligen toestand".
Over de wateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening,
waardoor de vegetatie veel heeft geleden, is hij slecht te spreken. Een
lichtzijde is echter m.i., dat door instelling van deze waterwinplaatsen
zeer uitgestrekte duinterreinen zijn bewaard.
De duinbebossching — een der moeilijkste opgaven voor den boschbouwer —• stipt Dr. T h ij s s e slechts kort aan ; hij meent daarvan
op geschikte plaatsen nog wel veel goeds te mogen verwachten, op
grond van wat de oudere gedeelten reeds toonen. Deze conclusie zal
ieder boschbouwer gaarne onderschrijven.
Vooral op hoogeren leeftijd kunnen de duinbosschen — in het bijzonder als aan het loofhout, waar zulks mogelijk is, een goede plaats
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wordt ingeruimd — veel tot dc schoonheid van het landschap bijdragen.
III. Dc Plassen en Moerassen.
Hier worden beschreven de z.g. veenplassen in het westen en noorden
van ons land. Belangwekkend in de beschrijving is het volgen van den
groei der planten en de uitingen van het dierenleven van het voorjaar
tot ih den zomer.
W e moeten zuinig zijn op onze plassen, zoowel op de groote als op
de kleine!
IV. Heide en vennen.
De vennen en de met dopheide begroeide laagten vormen op verscheidene plaatsen een mooie, door kleurrijke begroeiing schilderachtige
afwisseling in de grootendeels met struikheide begroeide heidevelden.
Behalve de dop- en struikheide noemt Dr. T h ij s s e nog de grijze
heide, een Zuidelijke plant, die veel op de dopheide gelijkt en die tusschen Bonn en Boxmeer een! vooruitgeschoven post heeft.
De schrijver betoogt, hoe dringend gewenscht het is, van dit ook
uit wetenschappelijk oogpunt zoo belangrijke landschap uitgestrekte reservaten aan te houden, nu de ontginningen de woeste gronden meer
en meer opeischen. Noode missen we in dit album een plaat van een
wij dsch heideveld !
'
Aan het slot van het hoofdstuk wordt een beschouwing gewijd aan
d e zandverstuivingen, waar de jeneverbes, „sinds vele eeuwen de eenige
conifeer, die echt wild in ons land voorkomt" een mooie stoffeering vormt.
V. Bosschen en Beken.
In dit hoofdstuk bespreekt Dr. T h ij s s e onze mooie loofhoutbosschen
op de rijke, vochthoudende gronden (Alnetum glutinosae en Querceto
Carpinetum), die de boschbouwer als hét neusje van den zalm beschouwt
en waarvan hem het beheer slechts zelden ten deel valt.
O p aantrekkelijke wijze wordt dit mooie loofhoutbosch beschreven,
waarbij zoowel de ontwikkeling van de houtsoorten, die er in voorkomen,
als de struik- en kruidachtige vegetatie, het dierenleven en de strooiselomzetting worden geschilderd. Bij deze bosschen op laaggelegen gronden
vinden wij de beken, die de aantrekkelijkheid van het bosch nog zeer
vergrooten.
De andere bosschen uit ons land neemt schrijver niet in zijn beschouwingen op, omdat hij alleen, het allermooiste heeft willen schilderen.
Het laatste is inderdaad verleidelijk, maar in een M waar wij wonen"
had ook een beschrijving van de andere bosschen, waarvan er zoo vele
een eigenaardige bekoring hebben — die zeker aan een T h ij s s e niet
ontgaat — een plaatsje moeten vinden. Onze bosschen — we hebben
er veel te weinig — nemen een zeer belangrijke plaats onder ons natuurschoon in.
Dat de groveden, die toch het overgroote deel van de 8 % bosch van
ons land vormt, niet wordt genoemd, is verklaarbaar, doordat de bosschen
bij de beken worden behandeld. Hoewel de groveden misschien geen
volbloed-inheemsche houtsoort is en de jonge en mïddeloude dennen'bosschen weinig aantrekkelijk zijn, hebben zij hun plaats in ons landschap en zijn zij als oude bosschen in veel gedeelten in het midden e»
zuiden van ons land, ook voor de natuurliefhebbers en vooral als recreatieoord van het grootste belang* Er zijn echter meer echt mooie landschappen
in het land, waar wij wonen, en die in dit album geen plaats hebben
gekregen. Ik denk b.v. aan onze polders. De uitweiding over het gemis
van een beschouwing over het grootste deel van onze bosschen is dus
slechts een vraag om een ,.vervolg" !
VI.
Zuid'Limburg.
Terecht wijdt Dr. T h ij s s e een afzonderlijk hoofdstuk aan dit bijzondere stuk van Nederland. W i j lezen er over den rijkdom van den
bodem, over de bijzondere vegetatie en de fraaie landschapsvormen. Zij
die dit mooie land kennen,, zullen al het geschrevene gaarne beamen
en van de mooie platen genieten, die ons de mooie en nog ongeschonden
deelen van het land in rijke kleurenpracht van bloemen voor oogen
tooveren.
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Alles bijeengenomen is dit een zeer mooi album, waarmede de schrijver
zijn naam als kenner van de natuur en als vlot en onderhoudend verteller
weer bevestigt.
De firma V e r k a d e heeft ongetwijfeld door de uitgave van dit
album, dat aan hooge eischen voldoet en onberispelijk is verzorgd, een
goed werk gedaan, dat veel er toe kan bijdragen om in breede lagen
van ons volk de waardeering voor het landschap en de natuur te vergrooten.
M a 1 s c h.
Het raadsel der iepenzickte. Dr. S, B r o e k h u i z e n . B o s c h en
K e u n i n g , Baarn. Libellen-serie nr. 134. 40 blz. 1936.
Een van de zeer aardige Libellen-serie boekjes' is dat over het raadsel
van de iepenziekte. N a de lezing blijkt den lezer het raadsel van ziekte
zelf wel geheel en al duidelijk en helder te zijn opgelost. Echter niet
het' raadsel van het behoud van den iep als zoodanig. Alleen wordt de
hoop gewekt, dat er een iepenziektevrij ras zal worden gevonden, dat
het iepengeslacht ook voor later zal blijven vertegenwoordigen. Het is
een prettig gesteld boekje, dat duidelijk alles wat den leek belang kan
inboezemen over het onderwerp, uiteen zet. De vele er in opgenomen
illustraties maken het nog zeer' veel meer" aantrekkelijk. Het doet ook
bijzonder sympathiek aan, dat het boekje is opgedragen aan Dr. C h r i s t l n e B u i s i m a n , de te vroeg overleden ziel van de gedane mycologische onderzoekingen, van wie een zeer goed portret het geheel opent.
O p de laatste bladzijde is de schrijver echter ongelukkig geweest,
daar hij zich hier blijkbaar zonder nadere voorlichting, buiten zijn eigen
materie heeft gewaagd. De practische uitvoering van de bestrijding' heeft
hij niet begrepen. Deze geschiedt namelijk stelselmatig, waarbij steeds
angstvallig is gewaakt tegen incidenteèl werk. Het is daarom te betreuren^ dat in een populair werkje een opwekking is geslopen voor het
waarnemend publiek om ^lk opgemerkt ziektegeval te willen melden.
Bovendien heeft het, Staatsboschbeheer de laatste jaren de leiding van
het geheele practische bestrijdtngswerk, zoodat opgaven aan den Plantehziektenkundigen Dienst toch. sjteeds weer aan het Sta^sbosdhbeheer
worden doorgegeven. Ook in dit opzicht is de raad dus weer onpractisch.
Minder bezwaarlijk, doch eveneens onjuist is de vermelding der oude
Koninklijke besluiten; het thans geldende toch is van 1935.
Is dus op dit boekje het eind goed al goed niet van toepassing, de
kern ervan is uitmuntend verzorgd en vooral allerlei gewone zaken, die
een meer ingewijde niet van noode heeft, doch die voor een leek niet
kunnen! worden gemist, zijn -r- zeer juist -— duidelijk verklaard.
F. B.
Die Erforschung
der Watdverderber.
Prof. D n K. E s c h e r i c h ,
München. Paul Parey, Berlijn. 24 blz. 1936.
Een heruitgave van een v o o r de Deutsche Forstverein gehouden : rede.E s c h e r i c h schetst hierin de nieuwe richting in de toegepaste entomologie, die zich bij de voortschrijdende techniek — zooals van thermostaat
reeksen —, beeft kunnen ontwikkelen. Dit heeft er toe geleid, dat meer
en meer de verkregen gegevens door de onderzoekers in overzichtelijken
vorm in statistieken, graphlsche voorstellingen en mathematische formules konden worden weergegeven, mede verduidelijkt door verspreidingskaartjes. Zoodoende kon het geheele leven en de levensvoorwaarden
voor de insecten en hun massale vermenigvuldiging onder bepaalde omstandigheden beter worden, bestudeerd, alsmede de methoden van de bestrijding dezer dieren: V a n een eenvoudig beschrijvend biologisch onderzoek is deze tak van wetenschap uitgegroeid tot een ecologische, causaalanalytische wetenschap. In deze richting is onbewust door R a t z e b u r g
al baanbrekend werk gedaan en gaandeweg heeft zich langs natuurlijke
banen de tegenwoordige stand van zaken ingesteld.
Aan de hand van een voorbeeld — de nonvlinderplagen — gaat
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E s c h e r i c h na wat thans door het huidige werk kon worden bereikt,
zoodat het mogelijk is geworden om voor bepaalde streken op grond
van metcrlologische gegevens het optreden van plagen te voorspellen
met een groote kans op juistheid. Ook konden allerlei vage veronderstellingen van vroeger uit den weg worden, geruimd. Z o o kon worden
nagegaan in welke stadia van ontwikkeling de te bestrijden Insecten vatbaar zijn voor bepaalde invloeden van buiten, zij het natuurlijke of kunstmatige.
. . .
Het doel moet echter niet alleen' zijn het bestrijden van. een plaag als
zoodanig, maar om het geheele bosch in zijn physiologische samenstelling als een organisme van hoogere orde beschouwende, de wegen
te vinden die tot eert blijvende gezondmaking ervan kunnen leiden.
F. B.
Natuurbeschermingsnummer.
Natura. 8, 207—284, 1936.
T e r gelegenheid van de heugelijke gebeurtenis in ons vorstenhuis,
heeft de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging gemeend een herdenkingsnummer te moeten uitgeven — de vereeniging geniet de hooge
bescherming van Hare Majesteit de Koningin —, hetgeen is geschied in
den vorm van een natuurbeschermingsnummer.
Natuurbescherming is een troetelgedachte van dpzen tijd, zeer noodig
op zichzelf en ais cr op één gebieid zich de noodzakelijkheid
doet gelden van het „Frappez, frappez toujours" dan is het wel op het
gebied van de natuurbescherming, want zonder dat zou er op dit idiëele
gebied in onze prozaïsche maatschappij, zuchtend onder crisis en worstelende met werkloosheid, niet veel van de natuur overblijven. Het steeds
weer terugkomen op ditzelfde onderwerp door verschillende lichamen en
tijdschriften maakt de vergaarde stof voor een bijzonder nummer in
verschillende opzichten ongemerkt tot een herhaling van wat reeds zoo
vaak is gezegd. Zoodoende stelt het hier voorliggende nummer ook wel
wat te leur voor den ingewijde, die al steeds met het onderhavige onderwerp medeleeft, doch voor sommige leeken is het goed, dat hen een
dergelijke publicatie onder de oogeri komt. Laten we hoopen, dat dit in
ruime mate het geval mag zijn.
Een van de weinige artikels die ons een prettig overzicht gaven van
iets, dat minder vaak als zoodanig is verschenen is het artikel van G.
A. B r o u w e r , Groningen, over Nationale en Internationale natuurbescherming in eenige naburige landen. Ook zijn minder veelvuldig verschenen de opgenomen overzichten van de werkzaamheden van enkele
der provinciale en plaatselijke organisaties. Het geheel ziet er zeer smakelijk uit, mede door de opgenomen foto-reproducties op den omslag van
S t r ij b o s en in de text vooral van de zijde van het Staatsboschbeheer
en het Geldersch Landschap,
F. B.
Vogeltrek. Dr. G. J. v a n O o r d t . 25 afb. Leiden 1936. (Prijs f 3 . ) .
Schrijver heeft den ontwikkelden belangstellende een overzicht trachten
te geven van de vlucht, die de wetenschappelijke studie van den vogeltrek in de laatste jaren genomen heeft. Dat deze studie tegenwoordig
veler belangstelling ondervindt, moge blijken uit het feit, dat er sinds
1930 niet minder dan twee tijdschriften worden' uitgegeven, uitsluitend
gewijd aan de problemen van den vogeltrek. Een kolossale vooruitgang
in de kennis der verschijnselen van de vogeltrek bracht het ringonderzoek,
waarbij genummerde en! van een adres voorziene aluminium-ringen aan
het loopbeen van vogels, die hierdoor dus individueel kenbaar zijn, bevestigd worden. Tal van vroeger bestaande begrippen betreffende den
vogeltrek hebben thans plaats moeten maken voor verbeterde inzichten.
Eenige voorbeelden daarvan zijn de volgende:
Een verouderde indeeling der vogels verdeelt alle vogels in standvogels, zwerfvogels en trekvogels; de nieuwere opvatting is, dat er
alleen zijn standvogels en trekvogels. Bij de standvogels blijven alle
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adulte exemplaren het geheele jaar door op de broedplaats of in de
naaste omgeving ervan leven. Trekvogels zijn die soorten, waarvan alle
individuen na den broedtijd het broedgebied van de soort in een bepaalde
richting verlaten, om hier tegen den voortplantingstijd weer terug te
keeren. Desnoods kan men den naam zwefvogels behouden voor die
vogels, als b.v. de in West-Europa broedende Zilvermeeuwen (Larus
argentatus), die zich na den broedtijd langs de kusten in noordelijke zoowel als in zuidelijke richting verplaatsen en hierbij vermoedelijk slechts
door voedselomstandigheden' geleid worden. Behalve de reeds genoemde
kan men dan nog een groep van vogels onderscheiden, de z.g. zigeunervogels, die slechts in sommige jaren ergens plotseling in grooten getale
verschijnen, om dan weer gedurende jaren afwezig te zijn (Kruisbekken,
pestvogels, keepen enz.) .
Vroeger verkeerde men in de meening, dat de trek uitsluitend verliep
langs smalle trekbanen, doch dit is gebleken in zijn algemeenheid onjuist
te zijn.
Evenzoo komt niet uit de vroegere veronderstelling, dat de trekvogels in
het voorjaar naar het Noorden, in het najaar naar .het Zuiden zouden
trekken. De meeste Europeesche trekvogels, hebben een zuid-westelijk
of westelijk gerichten herfst- en een noordoostelijk of oostelijk gerichten
voorjaarstrek.
Niet overeenkomstig de feiten zijn gebleken te zijn de enorme vlieghoogten en de fantastische snelheden, die men vroeger aan de vogels op
den trek toeschreef.
.
"
Oorspronkelijk werd de verklaring van het ontstaan van het trekinstinct
gezocht in uitwendige omstandigheden als voedselgebrek, dalende temperatuur en, afname van de lichthoeveelheid na 21 Juni. Thans is wel gebleken, dat de trekbewegingen de uiting zijn van een periodiek weerkeer end
instinct; Nadere onderzoekingen' zullen, de physiologische veranderingen,
die het trekinstinct periodiek doen ontstaan, moeten analyseeren.
Het orientatieprobleem betreft de beantwoording van de vraag, hoe de
trekvogel zijn weg vindt. Dat de trekvogel zich zou orienteeren door
middel van zijn scherpe gezichtsvermogen of met behulp van visueele herinneringsbeelden, is thans voldoende weerlegd.
Van groot belang zijn in dit verband de genomen proeven met jonge
vogels, die nog niet getrokken hebben, teneinde na te gaan of bij deze de
richting, die de soort op den trek volgt, erfelijk is vastgelegd. Reeds is
gebleken, dat alle jonge. vogels een aangeboren richtingszin bezitten en
daarnevens een sterk ontwikkeld orientatievermogen. Met behulp dezer
vermogens kunnen ze het overwinterings- en later het broedgebied vinden, resp. terugvinden.
Met de uitgave van dit zijn boekje over Vogeltrek is Dr. G. J. v a n
O o r d t er ten volle in geslaagd zijn lezers op de hoogte te brengen
van den tegenwoordigen stand van het vogeltrekprobleem.
v. H.

Traden, Skogen, Parken. Förenlng for Skogskultur. Helsingfors. Finland 1936,
;
Bij de herdenking van het 25-jarig bestaan der „Förening for Skogskultur", uitgegeven, biedt dit boekje een groot aantal zeer geslaagde
foto's van Fïnlandsche boschbouw, die een goed overzicht verschaffen
van dezen tak van cultuur in het hooge Noorden.
Z o o ziet men op kaal geslagen terrein arbeiders bezig met de zoogenaamde ruitzaaiïng, d.w.z.: op 1.20 m onderlingen afstand worden plekken losgehakt ter grootte van 60 tot 80 cm in het vierkant, waarin eenige
boomzaden worden gestrooid. Het loofhoutzaad, dat oyeral in den grond
aanwezig is, zorgt wel voor de verdere boschvulling. Een" zeer goede
voorstelling geven de foto's van deze cultuurwijze twintig en meer jaren
later, als de opstand wordt gevormd door Pinus, Picea en Europeesche,
zoowel als Siberische lariks. Ook van de natuurbezaaiïngen, door middel van gespaarde zaadboomen, ziet men' zeer veel goed geslaagde foto's,
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als ook van berk en els als voorbereiders voor naaldhoutbosch.
Prachtige resultaten zijn verkregen met boschbouw op 1—2 m diep
turfveen, dat in 1784 door het graven van afwateringslooten werd ontgonnen voor landbouw. Later heeft men er bosch op gesticht, dat thans,
113 jaar oud, een fraai gemengden opstand toont van Pinus en Picea, met
berk en els. De aanwas bedraagt 4.4 m 3 per jaar en per ha,
Met weinig lectuur, maar met zeer veel- reproducties, is deze uitgave
een inderdaad mooie weergavè 'van wat het Finsche bosch den boschbouwer biedt. De korte tekst is in het Zweedsch, Finsch, Duitsch en
Engelsch: een extra lijst, met de nummers en verklaringen der platen
is in het Duitsch en Engelsch gesteld. Het is te verkrijgen'door opzérïding van 30 finmarken n a a r : „Föreningen for Skogskultur, Söder Esplanadgatan 16, Helsingfors, Finland". Een finmark is thans 4.5 cent,
zoodat men het boek met de onkosten mee voor f l .70 franco thuis ontvangt. Ingebonden is het 10 finmark duurder.
B. S.

In weer en wind, Maandblad, onder redactie van R i n k e T o l m a n
en J. 1. v a n S c h a i c k. Uitgever de N.V. W . L. & J. B r u s s e ' s
Uitgeversmaatschappij te Rotterdam. Abonnementsprijs f6.50 per jaar,
franco per post.
R i n k e T o l m a n maakt den lezer in de eerste aflevering duidelijk,
dat er in de veel gesmade Louwmaand vóór den natuurspeurder tal van
verrassende ontdekkingen zijn te doen, de bekende weerkundige Chr. A.
C. N e 11 wijdt een interessante meteorologische beschouwing aan Januari,
terwijl Ds. J. I. v a n S c h a i c k zijn opgetogenheid uit over de land'
schappelijke bekoring die er van Zeeland — en niet in de laatste plaats
van Walcheren — uitgaat.
De geoloog P. v. d. L ij n schetst op overtuigende wijze, dat steenen
geen doode dingen zijn, maar objecten met een uiterst boeiende historie,,
S. J. v. d. M o l e n karakteriseert Slooten in Friesland als een stadje
van oude, gave schoonheid, waar de minnaar van zuivere architectonische
verhoudingen zijn hart kan ophalen, terwijl een tweetal medewerkers
de ski-sport, dezen prachtigen ontspanningsvorm in het bergland verheerlijken. In tal van kortere bijdragen, veelal aan de hand van belang
wekkende recente publicaties, wordt een groote verscheidenheid van
onderwerpen aangeroerd.
Tientallen fraaie foto's en teekeningen zijn kwistig tusschen den afwisselenden, onderhoudenden en instructieven tekst gestrooid. Aan de
typografische verzorging van het periodiek heeft de uitgeversmaatschappij
groote zorg besteed.

