Referaten
De plaatsing van de referaten van artikelen' voorkomende
in de verschillende tijdschriften zal voortaan overzichtelijker
geschieden door opname in rubrieken volgens den aard van
het in de artikelen behandelde onderwerp, waardoor het
mogelijk wordt later literatuur over een bepaald onderdeel
terug te vinden. De volgende rubrieken zullen worden onderscheiden :
1. Algemeen (waaronder vereenigingswezen, onderzoekswezen, monografieën, enz.).
2. Grond en klimaat (waaronder bemesting en microbiologie).
3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen en zaadteelt),
4. Boschbescherming (ook natuurbescherming).
5. Boschexploitatie (waarbij technologie).
6. Boschhuishoudkunde (waaronder beheer, handel, recht,
wetgeving en arbeid).
7. Boschbedrijfsregeling (waaronder renterekening en hout"
meetkunde).
8. Boschgeschiedenis (waaronder beschrijvingen van bedrijven).
Hieronder volgen nog een overzicht van de referenten en
de te gebruiken naamsafkortingen, alsmede een overzicht van
de te gebruiken afkortingen van de namen der tijdschriften.
DE REDACTIE.
AFKORTINGEN VAN

TIJDSCHRIFTNAMEN.

Journal of Forestry U.S.A
Empire Forestry Journal
Scottish Forestry Journal
Quarterly Journal of Forestry ...
Forestry Journal of the Society of
Foresters of Great Britain
Tijdschrift over Plantenziekten ...
Tijdschrift Ned. Heide Mij
Bulletin de la Société Centrale
forestière de Belgique
Revue des Eaux et Forêts
Journal forestier Suisse

J. F. U. S. A.
Emp. F. J.
Sc. F. J,
Qu. J. F.
F. J, Soc. Gr. Br.
Tijdschr, PL z.
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Bull. S. C F. Belg.
Rev. E. et F.
J. F. Suisse.
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Bulletin de la Société forestière de
Franche Comté et des Provinces de l'Est
Schweizerische Zeitschrift für
Forstwesen
!.......
Der Deutsche Forstwirt
Tharandter Forstliches Jahrbuch
Allegemeine Forst- und Jagdzeitüng
Deutsche Forstzeitung
Zeitschrift für Forst- und
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Centrallblatt für das gesammte
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Forstarchiv
.
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Dansk Skovförenings Tidskrift ...

Bull. Fr. C. et Pr. de l'Est.
Schweiz. Z . f. F.
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Thar. F. Jb.
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RUBRIEK 1, Algemeen (waaronder
onderzoekswezen, monografieën, enz.).

vereen igings wezen,

Notulen van de 23e openbare vergadering der Vcreeniging van hoogere
ambtenaren bij het boschwezen in Nedeclandsch Indië, gehouden op
20 April 1934 in de societeit Concordia te Bandoeng, Ir. M. v a n B o t t e n b u r g . Tectona 5/6. 332—412. 1934.
Deze vergadering werd bijgewoond door 33 leden en 25 gasten. Na de
openingsrede van den voorzitter, gaf ir. J. F o k k i n g a een aanvulling
en toelichting op zijn prae-advies boschreserveering en Inlandsche landbouw van overjarige gewassen. Verschillende personen namen deel aan
bet debat, maar algemeen werd ingestemd met de hoofdzaak, namelijk het
vestigen van een blijvend gebruiksrecht der Inlandsche bevolking op ongunstige landbouwgronden, die niet in aanmerking komen, om opgenomen
te worden in de boschreserve; met de verplichting deze gronden uitsluitend te gebruiken voor de teelt van veeljarige gewassen, zooals bamboe,
aren, kapok, vruchtboemen, enz., waarvoor iedere grondbewerking overbodig wordt en zoodoende grondafspoeling voorkomen wordt.
Hierop hield dr. ir. L. J. C. v a n E s een voordracht over „bodem en
hydrologie" waarin nieuwe gezichtspunten naar voren werden gebracht
omtrent de hydrologische werking van het bosch en omtrent het ontstaan
van bronnen in verband met de zeer sterk afwisselende gesteldheid van
den bodem. Daarna werd een filmvoorstelling gehouden van de'kontinentale kommissie ter propageering van kreosoot voor verduurzaming van
hout, Ingeleid door prof. ir. W . H, A. v a n A l p h e n d e V e e r .
— Hier werd opgemerkt dat de lengte van het spoorwegnet in Nederlandsch Indië grooter is dan in Nederland —. Hierop volgde nog een filmvoorstelling van een reis naar Zuid Afrika toegelicht door G. v a n d e
Koppel.
F. S.

RUBRIEK 2. Grond en klimaat (waaronder bemesting en
microbiologie).
<
Iets over de toepassing van meststof op boschkuUures.
S c h n e p p e r . Tectona 516. 417—440. 1934.

W . C. R.

Het betreft hier een terrein van ongeveer 6000 ha, dat totaal ongeschikt
is voor den landbouw en waarop alle boomgroei ontbreekt Door proeven
moet uitgemaakt worden welke boomsoorten daarop willen groeien en
welke kunstmeststoffen) den meest gunstig en invloed hebben. In dit geval
bleek het gunstigst het gebruik van 3 kwintalen natuur- of Cheribonfosfaat per ha, dat op het oogenblik f3.— per kwintaal kost. Bij den
aanleg van een kuituur door plantkontraktanten, die vergunning krijgen
het eerste jaar landbouwgewassen tusscheri de geplante houtsoorten te
teelen, bleek de gemiddelde oogstvermeerdering der landbouwgewassen
90% te bedragen, waarmee de kontraktanten genoegen namen en de animo
om dergelijke kontrakten te sluiten in behoorlijke mate toenam.
F. S.
Die Forstwirtschaft und das Grundwasser. E. G a s s e r t : z. f. F.
u. Jw. 7. 394—399. 1934.
De grondwaterstand vertoont in den loop van het jaar overal een wisselend niveau; hooger in den winter, door de neerslagen, lager In den
zomer. Sedert verscheidene jaren werd in Noord-Duïtschland een voortdurende stijging van grondwaterstand waargenomen, van zoodanigen aard,
dat schade werd toegebracht aan land- en boschbouw.
Omstreeks 1912—1915 begon dit systeem; wat toen kleine verdiepingen
waren in het terrein, waren in 1925 kleine meertjes geworden. Steeds
is dat stijgen van jaar tot jaar grooter gewordlen, .tot in 1932 een stilstand intrad. Inmiddels is veel schade aangericht aan bosschen, die afstierven of moesten worden geruimd; op vele plaatsen kon dit slechts
bij vorst plaats hebben. Ook landerijen en boomgaarden kwamen jaren
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onder water te staan en zelfs moesten twee dorpen bij Schwerin geheel
worden ontruimd.
,
Men zocht naar een verklaring en bij dat zoeken kwam aan het licht,
dat deze toestand niets nieuws was, maar dat vroeger meermalen soortgelijke omstandigheden hadden geheerscht, alleen was men dat vergeten.
Van leekenzijde zocht men de verklaring door te veronderstellen, dat ten
gevolge van het op groofe schaal verdwijnen van bosch door boschbrand
en ernstige insectenschaden, de waterstand zooveel hooger zou zijn geworden ; anderen spraken van een geologische daling van het, bodemoppervlak.
Volgens schrijver komen, uitsluitend als oorzaken in aanmerking ver«meerderde neerslag en daling van temperatuur. Gaat men de klimatologische aanteekeningen over een lang tijdperk na, dan vindt men ten aanzien van deze factoren een periodiciteit en heeft men soortgelijke omstandigheden gekend in de jaren 1738, 1773, 1808, 1843, 1878. Opmerkelijk is de telkens weerkeerende tusschenruimte var. 35 jaren. Tusschen, die
perioden in liggen tijdperken met weinig neerslag en hooge temperatuur.
Schrijver bepleit hiermede rekening te houden en bij den boschaanleg reeds
maatregelen te treffen zoo dat bij stijgenden grondwaterstand dit water
door slooten kan worden afgevoerd en deze afvoeringen ook te onderhouden, inplaats van ze dicht te gooien, zopals men in het terrein van zijn
waarnemingen deed in de tusschenperioden van weinig neerslag.
W . B.

RUBRIEK 3.
Houtteelt
gewassen en zaadteelt).

(waaronder biologie der

hout-

Een en ander aangaande het herkultiveeren van mislukte djatikuituren
in de houtvesterij Padangan. Ir. J. K. B o s. Tectona 5/6. 441—443. 1934.
Dit is een waarschuwing om niet te spoedig over te gaan tot het opnieuw in kuituur brengen van vroeger mislukte aanplantingen, die gedurende 10 tot 20 jaar bedekt zijn geweest met kemlandingan (Leucaena
glauca Bth. fam. Legiminosae), Voor de werkelijk slechte boschgronden
is dit probleem nog in onderzoek bij het boschproefstation en dienen de
uitkomsten daarvan te worden afgewacht, om niet opnieuw voor tegenvallers komen' te staan.
F. S.

RUBRIEK 7.
Boschbedrijfsregeling
rekening en houtmeetkunde).

(waaronder

rente-

De dikte van kern' eti spinthout van den djati (Tectona grandis L. f ) .
Ir. J. M. A. F e r g u s o n . Tectona. (Korte mededeeling van het boschbouwproefstation nr. 43), 5/6. 313—331. 1934,
Sedert 1920 werdén de noodige gegevens verzameld en de uitkosten voor
13500 boomen zijn hier verwerkt; de diameters bewegen zich tusschen 2 en
84 cm. en de leeftijden liggen tusschen 1 130 jaar. In het algemeen kan
men de gemiddelde spintdikte voor alle leeftijden en boniteiten op 2 cm
aan iederen kant van de middellijn stellen.
F. W .
Zählverfahren
zur Vereinfachung
der
Bestandesmassenaufnahme,
T h . H i l d . F. arch. 15. 241—246. 1934.
Ter bepaling van de houtmassa van een opstand volgens het „Zählverfahren" telt men alle stammen. Vervolgens legt men een proefstrook door
den opstand en bepaalt van de hierop voorkomende boomen, den diameter.
Het aanta! boomen moet ongeveer 10—20% van het totale aantal bedragen.
De totale cirkelvlakte van den opstand is nu af te leiden uit de berekende cirkelvlakte van de boomen op de proefstrook, het aantal boomen
op deze strook en het aantal boomen van den geheelen opstand.
Bij de gebruikelijke methoden, o.a. de Gerhardtsche, berekent men de
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totale cïrkclylakte van den opstand aan de hand van de oppervlakten van
proefstrook en dpstand. Bij deze oppervlaktemetingen kunnen gemakkelijk
onnauwkeurigheden gemaakt worden, die zich in de uitkomsten openbaren.
Bij de „aantallen-methode" ontgaat men deze moeilijkheden en is men
bovendien veel vrijer in d e keuze van de proefstrook. Aan den vorm ervan
behoeft men zich niet te storen. De oppervlakte bepaalt men er immers toch
niet van.
' De nauwkeurigheid der door H i J d beschreven methode zou zeer
voldoende zijn. De kosten van deze houtmassabepaling bedragen 2 5 %
van die, waarbij men vol klemt. In zuivere bosschen boven 45 jaar
(stamtal ± 2500) is de aantallen-methode volgens H i 1 d met voordeel
te gebruiken.
J. H.

U I T DE D A G B L A D E N .
Alg. Handelsblad, 13 Aug. 1934. (Avondblad.)
REUSACHTIG PLAN T O T BEBOSSCHING.
Kosten $ 75 millioen.
W A S H I N G T O N , 13 Aug. (V. D.) Binnenkort zal in de Vereenigde
Staten begonnen worden, met de uitvoering van een reusachtig bebosschingsplan. Een gebied van 1600 km lengte en, 160 km breedte, een
oppervlakte, die tweemaal zoo groot is als Engeland, zal in tien jaar tijds
beplant 'worden met 3500 millioen boomen,. Het te bebosschen gebied" ligt
tusschen de staten Noord- en Zuid-Dakota, Nebraska en Kansas en strekt
zicht uit tot Texas. De totale kosten worden geraamd op $ 75 millioen.
Het plan heeft een viervoudig doel: ten eerste de bescherming van de
aangrenzende landbouwgebieden en de verbetering van den bodem ; ten
tweede de voorziening in het noodige hout, dat schaarsch is in het MiddenWesten ; ten derde, voorkoming van, aantasting van het land door den
wind en ten vierde beïnvloeding van de weersgesteldheid in het graangebied, waar men door het uitgestrekte boschgebied minder last van
droogte hoopt te krijgen.

