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regelen richt op het einddoel : een economisch verantwoorde houtproductie.
Deze excursie naar de houtvesterijen Syke en Erdmannshausen heeft
ongetwijfeld volledig aan haar doel beantwoord, omdat iedere deelnemer
zich een mening heeft kunnen vormen over de verschillende vraagstukken, die bij de bosgrondverbetering in deze houtvesterijen aan de orde
komen.
In zijn afscheidswoord betuigde de Voorzitter van de Studiekring de
dank van de deelnemers aan de Directie van de Niedersachsische Staatsforstverwaltung voor de gastvrije ontvangst en richtte zich daarna met
een bijzonder dankwoord tot de organisatoren' vair de excursie, de houtvesters Volk en Hassenkamp, aan wie hij, als herinnering aan de excursie, ieder een boekwerk overhandigde.
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Het boek is bedoeld als determinatietabel voor de practische bosbouwer en hierin is
de schrijver zeer goed geslaagd. Z o weinig mogelijk is gebruik gemaakt van eigenschappen, die slechts voor de entomoloog hanteerbaar zijn. Bij het nadetermlneren van
enkele beschadigers bleek, dat het boek voor de practicus goed bruikbaar is. De inhoud
beperkt zich niet alleen tot de belangrijke bosbeschadigers, ook vele iets minder vaak
voorkomende bosinsecten hebben er een plaatsje in gevonden. W a t meer aandacht aan
de beschadigers van de douglas zou m.i. wel wenselijk zijn geweest.
Het boek eindigt met een tabel voor beschadigers van wilgen en wilgenculturen, een
tabel voor beschadigers van bewerkt en reeds verwerkt hout en tenslotte een overzicht
van de bosbouwkundig belangrijkste groepen van insectenlarven.
Het boek is rijk geïllustreerd en verder goed uitgevoerd; de prijs is niet te hoog.
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In tegenstelling tot het van dezelfde schrijver versehenen boek ».Die Bestimmung von
Insektenschäden im W a l d e nach Schadenbild und Schädling" richt dit boek zich niet
direct tot de practische bosbouwer. Het is meer bedoeld voor de student in de entomologie en de bosbouwentomoloog. Hoewel de titel doet vermoeden dat het alleen de belangrijkste bosbouwkundig schadelijke kevers omvat, blijkt de inhoud toch wel iets
meer te geven.
Aan de eigenlijke detcrminatietabel gaat een hoofdstuk over de bouw van het keverlichaam en een hoofdstuk met vakuitdrukkingen vooraf; een tabel om keverlarven tot o p
de familie te determineren besluit het boekje. Dc uitvoering is goed.
J. Luitjes.

