Boekbespreking
Nachtvogels. H a n s W a r r e n . Uitgevers S. Gouda Quint en D. Brouwer te Arnhem (prijs f9.95).
Weinig mensen zijn vermoedelijk beter in de gelegenheid uilen in de vrije natuur waar
te nemen dan bosbouwers en toch zijn ook bij hen verschillende levensgewoonten dezer
belangwekkende dieren niet of slechts onvolledig bekend. Ik wil geheel buiten beschouwing laten he6 wanbegrip bij vele leken, dat uilen overdag niet zouden kunnen
zien of dat ze bij dichte duisternis nog goed zouden kunnen waarnemen, doch vele hunner levensuitingen, de manier van najagen hunner prooi, de «voeding hunner jongen,' de
gedragingen bij de paring zijn ook door echte buitenmensen nog onvolledig geobserveerd.
Niet alle nachtvogels zijn overdag' weinig actief, zodat het om iets bijzonders van
hen te zien nu juist niet persé nodig is er in de schemering op uit te gaan.
,
W a r r e n heeft een bijzonder levendige verhaaltrant en men leest het boek tot zijn
genosgen achter elkaar uit, terwijl men het nog vaak ter hand zal nemen om een of
ander na te slgan. Behalve} de steenuil, ransuil, velduil, bosuil en kerkuil beschrijft hij ook
nog de nachtzwaluw, wiens gewoonten misschien nog minder goed bekend zijn dan die
van de uilen.
Het werk is voorzien van een 92 tal foto's van de bekende Engelse fotograaf E r i c
H o 5 k i n g en van K o o y m a n s , B u r d e t , K r e g e r , 'prof. T i n b e r g e n en J.
V i j v e r b e r g , die bijna zonder uitzondering bijzonder fraai of interessant zijn, alleen deze reeds maken het de prijs tenvolle waard.
P. v a n Z o n ;
'

'

JAARVERSLAG STAATSBOSBEHEER 1946.

Uit het jaarverslag blijkt, dat- men het herstel van het door de oorlog geschonden
bosbezit met kracht heeft aangepakt; dit zij met dankbaarheid geconstateerd.
Aan het verslag, dat zoals gewoonlijk in de eerste plaats de werkzaamheden op het
domein behandelt om vervolgens enkele hoofdstukken te wijden aan de bemoeienissen
van het Staatsbosbeheer als overheidslichaam met de'bossen van gemeenten en particulieren, de regeling van de houtkap over het gehele land enz., ontlenen wc heti volgende.
' .'
I. Domein.
Eind 1946 bedroeg de uitgestrektheid van het domein van het Staatsbosbeheer:
bebost
30.159 ha
bouw- en grasland
2.137 „
voor cultuur bestemd
8.263
i,
Niet voor cultuur bestemd
20.886 „
.
•
< 61.445 ha
De totale uitgestrektheid bleef nagenoeg gelijk —• ze nam slechts met 4 ha toe; weder
hadden er verschuivingen plaats van de beide laatste naar de beide eerste categorieën.
Van de cültuurwerkzaamheden zij vermeld, dat totaal 63 ha werden bebost, waarvan
1,4 ha gezaaid en 61,9 ha beplant; de stijging der "arbeidslonen had juist een omgekeerde verhouding doen verwachten. Bovendien werden 331 ha voor de eerste maal, en
248 ha voor de tweede maal bewerkt, zodat in de toekomst een sterke stijging van de
bebossing kan worden verwacht. Van dc bovengenoemde oppervlakte werd 54 ha met
naaldhout en 9 ha met loofhout bebost.
'
In het bestaande bosareaal werden 337 ha kap- en brandvlakten herbebost, 40 ha
werden onderzaaid of onderplank 22 ha slecht groeiend bos werden hervormd en 27 ha
hakhout werden omgezet in opgaand bos, totaal 'dus 426 ha. Wanneer men nu de kap
van de laatste jaren vergelijkt met de herbebossingen, dan blijkt, dat men de achterstand aardig begint in te lopen.
1943
1944
1945
1946
herbebost werden
352
254
209
426
geveld werden
310
406
196
58

