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Jaarboek 1939.
D i als „oorlogsjaargang 1939" aangeduide boekwerk bevat weder een
groot aantal mededeelingen, inzake verschillende houtgewassen .alsmede
berichten betreffende de Dendrologische Vereeniging in Duitschland.
Enige artikelen worden' gewijd aan de noodzakelijkheid en het doel
van een Rijksarboretum, gevolgd door beschouwingen, inzake de aanplant en een organisatie-schema met reglement.
De navolgende artikelen trekken onze aandacht.
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Waardevol is de witte eik wegens haar witte dunne schors en vooral
door de herfstkleuring der bladeren. Deze uit Oost- en Noord-Amerika
afkomstige boom treft men zelden aan op het vasteland van Europa en
wel om twee redenen: het verbod v a n invoer van planten uit de Vereenigd'e Staten van Noord-Amerika en' de zeer 'korte kiemkracht der
eikels.
D i e Entdeckung der Ptnsapowälder
in Andalusien durch den Genfer Botaniker
Ed
mond
Boissier
1837. V o n Dr. Th. G . A h r e n s.
De Pinsapobosschen liggen verspreid in het gebergte-complex Serrania de Konda, noordelijk van Gibraltar. In Mei 1837 ontdekte B o i s s i e r de Pinsapo. Het gelukte hem twijgen mede te nemen, ten einde
de kegels en vruchten te onderzoeken. Een derde der Pinsapobosschen
is met Quercus alpestris gemengd. Het is particulier bezit en niet meer
in goeden toestand. Schrijver hoopt dat zulke bezittingen ais natuurmonumenten gespaard kunnen blijven,
Vegetation im westlichen
besonderer Berücksichtigung
Erich
Schröder.
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Verduidelijkt met foto's en overzichten wordt hier een uitvoerige beschrijving gegeven van de vegetatie van het Middellandsche zeegebied.
Merkwaardig zijn de beschrijvingen van de houtsoorten w.o. verschillende vruchtboomen als vijg, citroen en mispel.
Die Standorte van Picea omorica
Drinagcbiet. V o n Dr. S v e t i s l a v

im mittleren
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Aan de hand van een overzichtskaartje en duidelijke foto's worden
de gebieden links en rechts van de rivier „de Drina" beschreven en de
vindplaatsen van de Picea omorica aangegeven. Dit gebied ligt in Servië,
nabij het bekende Sarajevo. De hoogte boven zee bedraagt rond 1000 m.
De Omorica-spar komt hier voor in gezelschap van grove- en oostenr.
den, fijnspar ,zilverspar, beuk, abeel, haagbeuk en lijsterbes. A l naar de
standplaats is de hoogte der omorica-sparren verschillend en wisselt van
20 tot 50 meter.
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Die Spiciarten der Rotbuche (Fagus silvuticu L.)
Von G e r d
Krüszmann.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende afwijkingen ; a, in groei bij de groenbladigc beuken,, b. in bezetting der
takken met bladeren, c. in de schors. Vervolgens worden nog de bontbladige soorten behandeld.
Het jaarboek besluit met een aantal korte mededeelingen en dendrologische notities en het verslag van jaarvergadering en excursie te Göttingen en Kassei.
Het jaarboek heeft, niettegenstaande de oorlogsomstandigheden zijn
zelfde uiterlijk behouden en verscheen reeds in het begin van dit jaar,
waarvoor de samensteller zeker een woord van lof toekomt.
P. J. D r o s t .

Gasgeneratoren voor Automobielen, door Ir. W .
H . K r a m e r , uitgave van de N . V . Uitgeversmaatschappij A . E . K l u w e r te Deventer, 48 bldz.
met vele teekeningen en enkele foto's, prijs f 1.25.
De ondertitel v a n dit handige boekje luidt: „Handleiding voor automobiclbezitters, die zich een gasgenerator willen aanschaffen en zich van
de werking ervan op de hoogte willen stellen."
Inderdaad geeft deze ondertitel volkomen duidelijk aan, wat het boekje
den lezer biedt. Het richt zich geheel tot de automobïelbezitters, hetgeen
niet wegneemt, dat de leverancier van gashout, de boschbezitter, er ook
gaarne kennis van zal nemen, daar o,m. ook de merites van hout en
houtskool tegenover turf, turfcokes, bruinkool, bruinkoolcokes, steenkool,
steenkoolcokes en anthraciet ir> het licht worden gesteld, alsmede een
vergelijking wordt gemaakt tusschen houtgas en benzine.
De verschillende generatoren-typen worden door duidelijke teekeningen
weergegeven en toegelicht.
Een eenvoudige en begrijpelijke beschrijving van het chemische proces
in <len. generator gaat hieraan vooraf.
W i e zich op de hoogte wil stellen van de werking van gasgeneratoren,
schaffe zich dit boekje aan, ook al is hij geen automobielbezitter.
t. W .

