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Het betreft hier een; nieuwe aflevering van dit bekende fraaie werk
van E s c h e r i c h . Band V is hiermede op de bekende waardige wijze
geopend; er zullen nog 3 afleveringen volgen. Daarna missen wij dan
van het complete werk nog Band I V , Schmetterlinge I I und Rhynchoten,
dat blijkbaar heel wat extra werk geeft bij de moderne bewerking van
de stof. D a t is trouwens bij de minutueuse opzet niet te verwonderen.
Daar er reeds meer dan 15 jaar aan dit boek wordt gewerkt, zouden dan
de beide eerste deelen langzamerhand wel weer eens opnieuw mogen
worden bewerkt, hoe goed zij destijds ook overigens waren.
„Escherich" is voor ons boschbouwers „Het" handboek voor boschbescherming, wat het entomologisch gedeelte betreft. De eenigste redenen,
dat het dit feitelijk niet is, is het nog steeds incomplete en de kostbaarheid. Dit is te meer jammer, daar elk gedeelte bij het naslaan het gevoel
doet wakker worden van een ,.waarom niet
eerder z o o n boek op dit
gebied". Het lezen boeit, de tekst pakt, de illustraties zijn duidelijk en
juist, de wetenschappelijke ondergrond is goed, de practicus wordt volkomen: bevredigd en voor hen, die er meer van willen weten is het alleen
maar: spijtig, dat er eens een einde komt aan den omvang van een
handboek.
Deze aflevering behandelt de bladwespen bijna geheel en wel op de
E s c h e r i c h eigen wijze. D e volgeride afleveringen, bieden nog wel
de gelegenheid om hierover en over den inhoud iets meer mede te
deelen. E r is nu nog geen insectengroep geheel voltooid.
Bilthoven.
F. W . B u r g e r .

Jaarboek 1936—1940 van dc Vereeniging
Behoud van
Natuurmonumenten.
Het bestuur van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland heeft, ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden, het Jaarboek over de periode 1936—1940 laten verschijnen. Hieruit blijkt, dat
men geenszins bij de pakken wil neerzitten, doch voortgaat op den weg
tot het veilig stellen van landschappen', die uit een oogpunt v a n wetenschap of recreatie van belang zijn. Door de uitgave van het Jaarboek
versterkt het bestuur, met de ]aarlijksche vergaderingen, den band met
de leden en kan vele anderen in den lande doen inzien, dat deze Vereeniging méér steun behoeft dan dien van slechts 13.000 getrouwen !
Het Jaarboek mag er zijn. Het is verlucht met verscheidene zeer fraaie
foto's en bevat de jaarverslagen over bovengenoemde jaren, die getuigen
van het vele, dat ook in dit moeilijk tijdsbestek tot stand werd gebracht.
Daarnaast bevat het de belangrijke voordrachten', welke in de algemeene
vergaderingen zijn gehouden („Het Brabantsch Landschap", „De bescherming en de opbouw van het Nederlandsche Landschap" ; „Het Limburgsche Landschap in het heden en in het verleden"), zoomede eenige oorspronkelijke bijdragen, o.m. over Internationale Natuurbescherming, Het
Natuurmonument Wolfheze en Het botanisch onderzoek van het Naardermeer. Bovendien wordt een opsomming gegeven van de bezittingen der
Vereeniging, zoomede van de terreinen van de Provinciale Landschappen
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en andere stichtingen op het gebied v a n natuurbescherming, van de
Rijksnatuurmonumenten en van opengestelde landgoederen.
Het Jaarboek getuigt, met zijn voorgangers, van de onverflauwde
werkzaamheid der Vereenïging voor het doel, dat veel meer daadwerkelijken steun van ons volk zou moeten ontvangen. Als men alleen reeds
denkt aan de, uit een oogpunt van recreatie, zoo belangrijke terreinen
als het Nationaal Park „Veluwezoom", de bosschen en vennen bij Olsterwijk, de Loonsche en; Drunensche duinen.' en het Leuvenumsche bosch,
verdient de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten dan niet meer
financieelen steun dan een totale jaarlijksche contributie van nog geen
f50.000.— ?
Moge dit fraaie jaarboek er toe bedragen, dat menigeen zich geroepen
voelt om mede 'den last te dragen van, een Vereeniging, die zoovele
landgenooten in staat stelt te genieten van onvolprezen natuurschoon.
W.

UIT DE DAGBLADEN.
Alg. Handelsblad, 10 Maart 1941.
NOORWEGEN

G A A T LAND- E N

BOSCHBOUW

UITBREIDEN.

Noorwegen houdt zich thans, naar „Das Reich" meldt, bezig met een
uitbreiding van zijn bedrijvigheid op het gebied van land- en boschbouw.
Totdusver was in Noorwegen op een oppervlakte van 32 mill. ha slechts
ongeveer 1 mill. ha of omstreeks 3 % voor den landbouw in gebruik.
Ongeveer de helft daarvan was gras- en weiland. V o o r graan bedroeg
de bebouwde oppervlakte 190.000 ha, waarvan 45 % haver, 32 % gerst,
1 8 % tarwe en de rest rogge en mengkoren.
Het plan is thans de geheele bebouwde oppervlakte met 560.000 ha
te vergrooten. Voor graan zal zoo mogelijk de oppervlakte tot 320.000 ha
of met meer dan tweederde van de huidige oppervlakte worden uitgebreid. O p deze wijze zou Noo:rwegen een veel grooter deel van zijn
behoefte uit eigen bodem kunnen dekken.
Noorwegen heeft het, aldus „Das Reich", vroeger niet noodig géhad
zijn bedrijvigheid op landbouwgebied te vergrooten, daar de scheepvaart
voldoende opbracht voor den overzeeschen invoer van, levensmiddelen.
Door leveringen van mest kan Duitschland de maatregelen op landbouwgebied in grooten omvang ondersteunen'.
V a n bijzondere beteekenis is verder in Noorwegen nog het plan tot
moderniseering van den boschbouw, dat eeni spanne tijds van 20 jaar
omvat. In dezen tijd zullen groote boschgebieden door den aanleg van
wegen en spoorwegen worden ontsloten, zullen de boschweiden worden
beperkt en zullen op uitgebreide schaal bebosschingen geschieden.

