Referaten
RUBRIEK

3, Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen en zaadteelt).

Wuchsformen der Kiefer in Dcutschland. Prof. Dr.
Vaaselow.
Allg. F. u. J. Z . 8. 247—264. 1934.
• Schnjver bepaalt zich in dit slotartikel tot de dikte en vorm der
dennenschors. Verduidelijkt mét een aantal grafieken, wordt de uiteenloopendc dikte der dennenrassen beschreven, alsmede de invloed van
den grond, de standplaats en het klimaat.
Samengevat komt Prof. V . o.m. tot de volgende resultaten! zijner
onderzoekingen.
De dikte der schors neemt me: de stainhoogtc af en wel in sterkere
mate, dan de doorsnee-afname doet vermoeden. De dikte der schors
is verschillend al naar de plaats ten opzichte der windstreken. D e dikte
der schors wordt voorts sterk beïnvloed door de omgeving van den
boom (standplaats, ruimte). O o k is deze afhankelijk van het ras. Deze
invloed is moeilijk te scheiden van die van het klimaat. O o k de vorm
der schors is verschillend en afhankelijk van een aantal factoren (standplaats, ruimte, ras).
P. D .

Acer Opalus Miller. Ein für Deutschland neuer wilder
Waldbaum.
Prof. R . L a u t e r b o r n , Allg. F. u. J. Z . , 8, 245—246, 1934.
Tot dusverre kwamen binnen de grenzen van Duitschland een 4-tal
in het wild groeiende eschdoornsoorten voor n.l. Acer psaudoplatanus,
A. platanoides, A . campestre en A . monspessulanum (of Fransche eschdoorn). Thans wordt in Duitschland ook aangetroffen, nabij de zuidwestelijke grens, een uit het Mjddellandsche zeegebied stammende eschdoorn, Acer opalus Miller (A. opulifolium Vill). D e bladeren vertoonen
veel overeenkomst met Viburnum Opulus, zooals een afbeelding ook
doet zien.
P, D .

Lieber die Bewahrung verschiedener Methoden bei der Kiefernpflanzung.
Prof. V a n s e l o w . Allg. F. u. J. Z . , 9, 309—313, 1934.
Gedurende de jaren 1927 en 1928 werd op een 2.30 ha groot kaalslagterrein in het Forstambt Nidda (Oberhessen) een proefveld aangelegd. D e vooropstand bestond uit 161 j. hout van beuken, eiken,
eenige lariksen en haagbeuken. De sterke onkruidgroei op dezen goeden
grond (ontkalkte löss) maakte het zaaien van dennen onmogelijk, zoodat
tot planten van 2 j. en zelfs 5 j. dennen werd overgegaan. Verschillende
methoden werden toegepast, terwijl nauwkeurig de kosten per ha werden
genoteerd.
1. De vegetatie werd in den vorm van een schaakbord met vakken
van 1 m 2 verwijderd. O p deze vakken werden 3—5 j. verspeende dennen
door middel van een hak in een gat geplant. Per ha 25.000 planten.
Kosten 503 R.Mj. totaal.
2. Idem, doch strooksgewljze (50 cm), rijenafstand 1 m. Zonder verdere
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bewerking werden 2 j. niet verspeende dennen uitgeplant. Per ha 16.600
planten. Kosten 220 R.M).
3. Verwijderen der vegetatie als bij 2, Door hakken plantgaten makén,
waarin 3 j. verspeende dennen worden gezet op afstanden van 40—60 cm.
Per ha 13.300 planten. Kosten 427 R . M .
4. Verwijderen der vegetatie als bij 2. De kale strooken volledig
doorhakken, daarna op afstanden van 40—60 cm 2 j. verspeende dennen
op heuveltjes met de hand planten. Per ha 16.600 planten. Kosten
778 R , M
5. Het uitplanten met 2- en 3-jarige verspeende dennen geschiedde
zonder eenlge grondbewerking op afstanden van 40—50 cm met een
rijenafstand van 1 m. Per ha 16.600 planten'. Kosten 245 R . M .
6. Verwijderen der vegetatie als bij 2. Volledig doorhakken van den
grond, daarna de grond van de zijden naar het midden van de strook
op een rabat werken. Planten, van 3 j. versp. dennen op 40—60 cm
afstand. Per ha 16.000 planten. Kosten 802 R,M : .
De resultaten waren de volgende:
Dc tijd van planting had hier geen invloed. D e grootste planten
worden verkregen] op de perceelen, waar plantgaten gemaakt waren.
Het voordeeligst zijn de methodes, toegepast op de perceelen 2 en 5,
de Jengtegroei is hier wel geringer, doch de beplanting is geslaagd.
P. D .

Het voorkomen van de beuk in Aunis, Saintonge en Bas-Poiton. (Westelijk Frankrijk, benoorden Bordeaux). • J o 1 a i n en
Chasseraud,
Rev. E . et F., 7, 499—509, 1934.
Schrijvers breken hier een lans voor het beukenbosch, dat volgens
hen op deze kalkrijke gronden van meer beteekenis is dan de eik. Mpn
behoeft hier zeer zeker den eik niet geheel uit te schakelen, maar speciaal in dit gebied, waar de bodem- en klimaatomstandigheden zeer
gunstig zijn voor den' beuk en waar de humiHcatie onder het beukenbosch ideaal is, is de beuk op alle manieren beter op zijn plaats dan
de eik.
Verder wordt er nog op gewezen, dat in de menging van eik eri beuk,
aan wintereik de voorkeur moet worden gegeven, boven zomereik.
G. H.

Gunstige invloed van Albizzia falcata Bäcker op den ondergroei.
Dr. C h . C o s t e r . Tectona (kot bericht), 5/6, 444—445, 1934.
Aan de hand van een foto wordt de gunstige invloed van de kuituur
van Albizzia falcata op uiterst fosforzuur-arme gronden getoond. Binnen enkele jaren heeft de ongunstige alang-alangbegroeiïng plaats moeten
maken voor een gunstigen dichten ondergroei.
F. S.

Eucalyptus alba op slechten grond. D r C h, G o s t e r. Tectona (kort
bericht), 7, 513—514, 1934.
D e groei van dezen boom op de allerslechtste djatigronden in Ponorogo, in vergelijking met den groei aldaar van de kleinblad mahonie,
verduidelijkt door een foto.
F. S.

Spintoppervlak
en totaal bladgewicht.
Ir. J.
Tectona (kort bericht), 7, 512—513, 1934.
Enkele voorloopige gegevens.

H.

A.

F e r g u s o n.
F. S.

Die Fichte in Ost-Preussen. Dr. H u g o G r o s z . Z . f. F. u. Jw.,
8, 421—436, 1934.
De fijnspar komt in Oost-Pruisen over groote uitgestrektheden voor,
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speciaal op frisscheu tot vochtigen leemhoudenden zandgrond, zandigen
leemgrond en op niet te zwaren leemgrond. O o k vindt men hem gemengd
met of onder grove den op frisschc zandgronden met hoogen, grondwaterstand.
In dit gebied werden lengten gemeten van 40—45 m en een stamomvang
van 3,24 tot 4,31 m op 1 m Hoogte. D e leeftijd gaat tot 200 jaar.
Roode kern vertoont hij slechts op vlakgrondigen, natten bodem en
op de zeer droge gronden, waar hij niet meer thuis hoort. Vijanden'zijn
schorskever, windworp en de nonvlinder; vooral van de laatste heeft
men in Oost-Pruisen groote schade ondervonden. Het voorkomen van
den fijnspar is nauw verbonden aan den neerslag; volgens D e n g i e r
volgt hij de 600 mm grens. Binnen die grens Is de natuurlijke verjonging
op frisschen en veenachtigen grond zeer goed. O p minder vochtige
gronden wordt de verjonging bedreigd door droogteperioden in het
voorjaar. O p vochtigen grond is grasgroei een groote vijand; men. zorge
voor goede ontwatering.
. '
O p leemgronden vormt de fijnspar mengopstanden met esch, zomereik,
beuk, haagbeuk, iep, berk, populier en linde. Verder komt hij in zuivere
opstanden voor, speciaal in die streken waar de bevolking de loofhoutopstanden plunderde. Zijn hout was langen tijd niet zeer gewaardeerd,
maar in dezen tijd van papier en kunstzijde is hij op de leemgronden
van Oost-Pruisen geworden tot den broodboom en in de grove dennenopstanden, waar hij als bodembeschermer dienst doet, geniet hij steeds
meer belangstelling.
Een verder dringen naar het Westen wordt hem belet door de veelvuldig voorkomende loofhoutbosschen en door dè droogte gedurende het
voorjaar.
W . B.

RUBRIEK

4. Boschbescherming (ook natuurbescherming).

D e eikenmeetdûuw. M . B o n d r u. Bull. S. C. F. Belg., 7, 270—281, 1934.
De heer B o n d r u , verbonden aan le Service spécial des Expériences
et Consultations scientlflgues forestières, geeft een uitvoerige beschrijving
van de eikenmeeldauw : uitwendig voorkomen ; morphologie en biologie
van de zwam ; overwintering ; ontwikkeling en uitbreiding van de ziekte ;
soorten die worden aangetast (bijna alle eiken, waarvan echter de Amerikaansche over het algemeen beduidend minder dan de Europeesche,
de beuk en soms ook de tamme kastanje) ; veroorzaakt schade ; bestrijding
{in het bosch practisch niet uitvoerbaar, echter wel in de kweekerij door
behandeling met zwavel).
-•
G. H .

Boschbranden in 1933. Buil. S. C. F. Belg., 7, 301—302, 1934.
Gedurende 1933 heeft men; in België 344 branden geregistreerd, die
gewoed hebben in totaal 624 ha bosch onder Staatstoezicht en in 596 ha
particulier bosch. De veroorzaakte schade wordt begroot o p : Staatsbosschen 233.000 francs = f 16.310. Gemeentebosschen 334.000 francs =
f23.380. Particuliere bosschen 919.000 francs = f 64.330. De meeste
branden hadden plaats in Mlaart en April.
G. H . 1

Die Behandlung von Feuerschutzsfrciferï. Forstmeister
Ramelow.
Z . f. F. u. Jw., 8, 401—414, 1934.
Hier wordt beschreven hoe in de houtvesterij Colbitz, waar men bijzonder ernstige gevolgen van boschbrand heeft ondervonden, is te werk
gegaan om zulks in de toekomst te voorkomen.Schrijver wijst er op hoe
menig beheerder van een uitgestrekt naaldhoutgebied, die het geluk had
geen! groote brand in zijn terrein mee te maken en de verwoesting daarvan
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tc aanschouwen, geneigd is om allengs, te gaan gelooven, dat zooiets bij
hem niet zal plaats hebben, zoodat hij dus ook niet overgaat tot groote
maatregelen ter voorkoming van een dergelijke ramp.
Schrijver behoorde niet tot die gelukkigen; bij hem werd 2000 ha door
brand vernield. D e maatregelen door hem genomen, kenmerken zich
door hun grooten stijl. Volgens voorschrift'moeten de brandstrooken in
groote naaldhoutcomplexen in Pruisen een, breedte hebben van 100 meter,
waaraan is toegevoegd de bepaling, dat deze strooken vrij moeten zijn
van alle brandbaar materiaal. Deze laatste bepaling, waaraan in de
practijk moeilijk de hand is te houden, wordt dan ook niet letterlijk uitgevoerd. De oppervlakte der brandstrooken in het naaldhoutcomplex der
houtvesterij Colbitz besloeg 360 ha. De beheerder overwoog, dat het
ruw houden/ van deze oppervlakte zeer kostbaar was en dat bij een
groote brand de vonken toch verder gingen dan 100 meter. Bovendien
vond hij, dat het geheel ongecultiveerd laten liggen van een dergelijke
uitgestrektheid eigenlijk niet was te verantwoorden.
Hij bezaaide de slechte stukken met berk en daar waar de kwaliteit
van den grond beter was, ook nog met lijsterbes, acacia, prunus, Amerikaansche eik, eschdoorn, vlier, hazelnoot, meidoorn. In deze menging
werden geplant 1000 lorken per ha. De meeste van de genoemde houtsoorten stoelen uit en nu is het de bedoeling, door voortdurend te plenteren, een struikachtig bosch tc krijgen, ten einde gras- en heidegroei
terug te houden, zoodat dit bosch tevens dienst kan doen; als vonkenvanger.
Een gunstige bijkomstigheid is, dat een dusdanig begroeide brandstrook
een dorado vormt voor vogels, zoowel wat broedplaats aangaat, als wat
voedsel betreft. O o k zulen die voges er toe bijdragen, dat de genoemde
houtsoorten in de aangrenzende grovedennen opstanden worden overgebracht, als deze den 50-jarigen leeftijd hebben bereikt, zooals men
dat elders ook waarnam.
Verder heeft schrijver een deel der brandstrooken met rogge bezaaid,
waarbij hi] zich niet voorstelde een groote opbrengst te krijgen, doch
reeds tevreden was als de onkosten er uit kwamen. Het was een gewaagde
onderneming, maar hij heeft er succes mee gehad en zelfs nog een kleine
winst gemaakt, waarbij nog geteld moet worden het voordeel, dat zijn
wild had van het voer, dat zij op deze rogge-akkers vonden. D e rogge
werd afgewisseld met lupine.
W . B.

Wildreservaten.
Ir. F. J. A p p e l m a n . Tectona, 7, 500—506, 1934.
Doelstelling: wildreservaten dienen, te worden gesticht, om uit hoofde
van wetenschappelijke, ethische, sportieve, e.a. redenen, het behoud der
wilde fauna, welke, vooral wat de grootere en (voor den' mensch) min
of meer gevaarlijke of althans hinderlijke (zoog) dieren betreft, met zeer
snelle uitroeiing bedreigd wordt, zoo goed mogelijk te verzekeren. Tevens
dient daarbij uiteraard voorop te staan, dat een zoo groot mogelijk aantal
personen en instanties van het bestaan der wildreservaten profijt moet
kunnen trekken.
Te treffen maatregelen]: Algemeen« leiding voor het beheer der wildreservaten, bewaking der reservaten, ontsluiting der reservaten, ingrijpen
in den begroeiïngstoestand, verzorging der voedsel- en drinkvoorwaarden,
bewaren van het evenwicht in de fauna, regeling van het bezoek;i registratie
van het wild, geldelijke verantwoording (met inbegrip van administratie,
publiciteit, archiefbeheer, enz.).
Te verkrijgen middelen: Opbrengsten uit boschexploitatie, entreegelden
van bezoekers, vergoeding voor het gebruik van pasanggrahans (jachthutten), bijdragen, te storten) door concerns, welke biologische films in
de reservaten willen, maken, vergoedingen voor het vangen van dieren
voor wetenschappelijke doeleinden, jachtrecht, enz.
Schrijver behandelt slechts enkele ideeën in het vertrouwen, dat er
maar iets zal gebeuren, omdat momenteel niets gedaan wordt, om de
wildreservaten tot ontwikkeling te brengen.
F. S.
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RUBRIEK 5» Boschexploitatie (waarbij technologie).

Proeven met houtafdekmiddclen, laboratoriumproeven en gegevens uit
de praktijk, Ir, J. J. ML v-a n G r o e n e w o'u d. Korte mededeeling
boschbouwproefstation nr. 44. Tcctona, 7, 46!—485, 1934.
De houtafdekmiddelen dienen tot het tegengaan, althans verminderen
van de hinderlijke kopscheuren van nat hout tijdens het bewaren. Dit
berust op het verminderen van een te snelle indroging. .
Bij de laboratoriumproeven werden 9 dekmiddelen op hun bruikbaarheid onderzocht enj werden deze in de volgende afnemende reeks geplaatst : cold-dip, gloss-oil, parafine-harssoorten, gewone paraffine, hars
opgelost in benzine, petrolatum 2295 A , witte verf (loodwit), chineesche
houtolie en ijzermenie.
D e praktijkwaarnemingen betroffen:
a. met 1 kg voldoende dik te bestrijken oppervlakte ;
b. wijze van opbrengen van het dekmiddel:
c. doorzichtigheid.
D e waarde van de onderzochte dekmiddelen voor de praktijk maakt
het noodig deze in twee groote groepen te verdeelen ;
1. die welke tegen weer en wind bestand zijn, namelijk paraffine-'
harsen, gewone paraffine, witte verf, petrolatum, rubbervet en ijzermenie;
2. die, welke blootgesteld aan weer en wind, snel of vrij snel verweeren; namelijk gloss-oil, cold-dip, hars opgelost in benzine (vernis) en
chineesche houtolie.
A a n de hand van het onderzoek wordt voor de houtwerken, die aan
weer en wind zijn blootgesteld in de praktijk de paraffinehars en voor
de houtwerken, die tegen weer en wind beschut zijn, de cold-dip aanbevolen.
F. S.

Stoklak in Neder iandsch Indië. A. F. J. B i a n c h i . Korte mededeeling boschbouwproefstation nr. 45. Tectona. 7, 486—492, 1934.
Een onderzoek naar het voorkomen van stoklak (schellak) wees uit,
dat zulks alleen in het westelijk deel van den Indischen archipel (Sumatra, Bangka, Borneo, West-Java) wordt aangetroffen. Kuituur van stoklak
vindt niet plaats en de winning van het natuurlijke produkt geschiedtmin of meer incidenteel. De handel in stoklak is steeds plaatselijk en
van geringe beteekenis.
F. S.

RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde (waaronder beheer, handel, recht, wetgeving en arbeid).

D a s neue Preussische Jagdgesetz von IS. Jan. 1934. Eine Betrachtung.
Forstrat W a l l i . Allg. F. u. J. Z . , 8, 274-Ï280, 1934.
I n dit artikel wordt een verhandeling gegeven over de nieuwe jachtwet
in Duitschland. D e doorvoering der nieuwe bepalingen is hoofdzakelijk
in handen gelegd van den Kreisjägermeister,
P. D .

Die Konjunktur
in Wirtschaft
und Forstwirtschaft
Dr.
Franz
W e c h s e l b e r g e r . Allg. F. u. J. 2 . , 9, 294—306, 1934.
A a n de hand van een aantal grafische voorstellingen gaat schrijver
eerst na het verloop der prijzen gedurende den inflatietijd, vervolgens
de houtprijzen van rondhout (uit de staatsbosschen) gedurende de jaren
1925—1932. Zoowel voor dennen- als voor sparrenhout ziet men eeri
sterke daling optreden' en wel van 100 in 1928 tot ± 40 in 1932.
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D e overzichten, inzake den invoer van
cijfers aan.

hout, geven sterk

dalende
P. D .

De crisis in den mijnhouthandeL G o b 1 e t d' A 1 v i e 11 a. Buil. S. C. F.
Belg., 7, 265—269, 1934.
De contingenteering van het mijnhout in België, ondervindt sterken
tegenstand van de zijde der houtimporteurs en vooral ook van den houtskoolhande!. Deze heeft per jaar 1.200.000 m 3 naald- en loofhout noodig
cn beweert, dat men naar alle kanten heeft geprobeerd om het tekort
aan te vullen met Belgisch hout, doch dat zulks niet is gelukt.
Werkelijkheid is, dat zij zulke lage prijzen bieden, dat de boscheigenaar
daarvoor niet kan verkoopen. d' A 1 v i e 11 a wijst er op hoe noodzakelijk het voor dea Belgischen boschbouw is onveranderd aan de
contingenteering vast te houden eri den handel te noodzaken, door wat
hoogere prijzen te besteden, in België zelf te koopen.
G. H.

Van den arbeid. „ P i t " . Tcctona (onwetenschappelijke overpeinzingen), 5/6, 450—453, 1934. .
...
."'V "
r
Hier wordt een voorstelling gegeven, hoe vreemd de grondslagen voor
de vaststelling van eenheidsprijzen kunnen zijn.
F. S.

Van dc [tnancieele verantwoordelijkheid.
„ P i t " . Tectona (onwetenschappelijke overpeinzingen), 7, 515—517, 1934.
Waartoe een beheerder al niet verplicht wordt, om de volle geldelijke
verantwoording te dragen.
F. S.

RUBRIEK

7, Boschbedrijfsregeling (waaronder renterekening en houtmeetkunde).

Dc boomvork voor het meten van kleine diameters. Ir. ]. H . A . F e rg u s o n. Korte mededeeling boschbouwproefstation, nr. 46. Tectona, 7,
493—199. 1934.
Dit is een tweebeenig instrument, waarvan de beenen een hoek van 60°
vormen, die op het punt van samenkomst onbeweeglijk aan elkaar zijn
verbonden en dat daar een handvat heeft. O p de beenen zijn empirisch
de dikteklassen aangegeven en door verschillende kleur duidelijk gemaakt.
D e beenen zijn van hoekijzer, om het instrument duurzaam te maken.
Het wordt gebruikt in jonge bosschen, om diameters te meten tot 35 cm.
F. S.

RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (waaronder beschrijvingen
van bedrijven).

Die Entwicklung der Kieiernwirtschaft in der Oberförsterei Schönlankc.
Forstmeister E. P f o r t . 2 . f. F. u Jw. 6. 305-425 en 7. 337—359. 1934.
In dit artikel behandelt schrijver de geschiedenis van de houtvesterij
Schönlanke, gelegen op de grens van Posen en West-Pruisen en in 1772
bij de eerste Poolsche deeling bij Pruisen gevoegd.
Hij beschrijft de geschiedenis der bestaande bosschen, die noodgedwongen heeft gevoerd tot kaalslagbedrijf met zuivere dennenteelt en
den weg, die de laatste 10 jaren is. bewandeld om deze bedrijfsvorm: om
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te zetten in een, die ten doel hepft de vorming van mengopstanden en
de vermeerdering van den houtvoorraad en dientengevolge vermeerdering
van de jaarlijksche opbrengst.
Tot het jaar 1829 was dit revier afwisselend onder Poolsch en Pruisisch beheer en had zeer te lijden van de toenmaals op bosschen rustende
servituten als hout', weide- en strooiselrcchten, tengevolge waarvan de
opstanden in verwaarloosden toestand verkeerden. De bedrijfsvorm, zoo
men daarvan nog kan spreken, was een ongeregeld plenterbedrijf, dat
zijn stempel zelfs op de beste opstanden drukte. Het beschikbare cultuurkosten fonds was uiterst gering, per hectare 2 pfennig, zoadat voor verjonging, hetzij langs natuurlijken of kunstmatigen weg, nagenoeg niets
kon worden gedaan.
N a 1829 kwam een geregeld plenterbedrijf met kunstmatige aanvulling
van Lücken en Fehlstellen. Aangezien de cultuurgelden ook toen nog
zeer gering waren, liet men de zaadboomen zoolang mogelijk staan met
als gevolg verdrukt worden der bezaaiing, horstgewijze verjongingsplekken, waarvan de oudere de jongere weer schade deden door slagschaduw, gedeeltelijk te dichte bezaaiing, veel vellings- en transportschade. Het resultaat was een menigte slechte jonge opstanden.
In de përiodéi>vaiïi:1840 tot 1883 ging men over tot het kaalslagbedrijf
met bezaaiing en het inboeten van de niet gelukte gedeelten door middel
van planten ; slechts onder zeer gunstige omstandigheden werd nog eens
natuurlijke verjonging beproefd. Tot 1921 heeft men toén afwisselend
de kaalslagen verlaten, de verjonging geleid door coulissenslagen om ten
slotte weer tot kaalslag terug te keeren.
De omloop, eerst vastgesteld op 100 jaar, werd verhoogd tot 120 jaar.
In de achtereenvolgens opgestelde bedrijfsplannen wordt steeds aangegeven de hoeveelheid hout, die jaarlijks per ha mag worden geoogst en
men ziet deze successievelijk stijgen van 1,1 tot 3 m a , wat duidt op een
aanzienlijke verhooging van het voorraadskapitaal, dank zij betere verpleging: Möar daarbij dient niet uit het oog te worden verloren, dat de
stijging ook te danken is aan de geleidelijke afschaffing van de vele
servitulen op het hout; deze hoeveelheden waren niet in den état verantwoord.
In de periode 1921—1923 werden.onder den invloed der geschriften
van M ö l l e r en W i e b e c k e pogingen gedaan om dc „Dauerwald"gedachte ook hier practisch toe te passen. Men nam toen proeven met
natuurlijke en kunstmatige verjonging aan den Noordzoom en met natuurverjonging onder scherm. Alles mislukte, zooals men had kunnen voorzien, indien men zich de vroegere ervaringen in dit gebied had herinnerd.
In 1923/*24 trad sterke vreterij op vaq gestreepte dennenrups, in 1925/'26
gevolgd door die van nonrups. De hierdoor sterk gelichte vlakten boden
een" gelegenheid om nieuwe boschbouwkundige ideeën in toepassing te
brengen. Men was na de mislukkingen van 1921 geheel teruggesprongen
op de oude kaalslag gedachte, zonder er zich rekenschap van te geven,
dat, zij het gemodlfieerd en aangepast aan de bestaande omstandigheden,
veel van wat in de Dauarwaldgedachte is neergelegd, ook hier zijn toepassing kon vinden. Althans plaatselijk, kon men mengopstanden aanleggen en kon men door opstandsverpleging en streven naar een gezonden bodemtoestand trachten de ononderbroken, productie van waardevol
hout te verkrijgen.
Men had rekening te houden met het klimaat, dat een continentaal
karakter draagt. De neerslag bedraagt 573 mm en het voorjaar Is er
koud door langdurige Oosten winden, terwijl nachtvorsten in Juni en
Juli veel schade doen.
- Men stelt zich gedurende de laatste tien jaren op het standpunt dat
de grove den de hoofdhoutsoort dient te blijvenj en geleid door de ervaringen opgedaan te Bahrentoren, Erdmannshausen eri Hohen-Lübbichow
streeft men naar maximale productie van waardevol hout op een gezonden bodem door aanleg van mengopstanden,' waar dat mogelijk is,
en het voortbrengen van zwaar dennenhout in deze opstanden ; door
goede opstandsverpleging en door doelmatige bodemverpleging.
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Door middel van een peilijzer wordt het geheele terrein onderzocht
en de gesteldheid van de bodemlagen bepaald* Men gaat dus allerminst
schematisch te werk, maar voor iedere cultuur stelt men telkens de bodemgegoedheid vast. Men kwam door dat peilen tot verrassende resultaten, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van leem op geringe
diepte en van zandgronden met goede structuur. Daar worden thans
culturen aangelegd van meer eischende houtsoorten.
O p de betere gronden, verkrijgt men nu de menging, al naar den leeftijd
der dennenopstanden door onderbouw in de zeer jonge opstanden, door
den overgang in bosschen van gemiddelden leeftijd naar het „zweialtrige
Hochwald", door kaalslag en daarna aanleg van men geul turen in de
oudste dennenopstanden. Als houtsoorten bezigt men douglas, fijnspar,
zilverden, eik, cschdoorn, esch, beuk, haagbeuk en winterlinde, terwijl
de culturen gedurende de eerste jaren door behakken en egelen worden
vérpleegd.
O p minder gunstigen bodem is het niet mogelijk aldus te werk te
gaan en stelt men zich tevreden met de grove den in horsten aan te
leggen, gemengd met berk, witte els en acacia op de betere plekken, na
voltrokken kaalslag.
Schrijver zegt verpleging van den voorraad en dus verhooging van
de waarde van het kapitaal, is slechts mogelijk door den aanleg van
mengopstanden. Verder acht hij noodzakelijk het maken van een goede
bodemkaart, waardoor de beheerder een aanwijzing krijgt op welke plaatsen
hij de mcereischende houtsoorten' kan brengen.
" W . B.

Dc houtvestersvrouw, voorheen en thans. Tectona (kort bericht), 7,
509—511,1934.
Een vergelijking van, het leven eener houtvestersvrouw omstreeks het
jaar 1871 en nu,
F. S.

Het houtvestersambt in Holland. Ir, W . Z w a r t . Tectona (kort bericht), 5/6, 446—447, 1934.
Uit het werk van J, d e P a r i v a l
„De vermaeckelijckheden van
Hollandt, enz. enz." wordt aangehaald, dat het houtvestersambt reeds
in 1661 in Nederland bestond en uit andere gegevens blijkt, dat zulks
reeds in 1339 het geval was.
F. S.

D c lijdensgeschiedenis van eert boschperceel uit de jaren 1866—1875.
V. Tectona (kort bericht), 5/6, 448—449, 1934.
Een aanvulling van het artikel verschenen in het Augustus-nummer
1933 van Tectona.
F. S.

C.

Die Anfünge des forstlichen Bildungswesens in der Schwciz. Dr. Le o
W e i s z . Allg. F. u. J. Z . , 9, 287—294, 1934.
D e sterk toenemende bevolking der 18e eeuw deed een stijgende spanning tusschen houtbehoeften en houtvoorraad ontstaan. Zooals meermalen
in de geschiedenis der volkeren, ontstond gebrek aan hout. De menjschelljke geest vond al zoekende, een uitweg. Geleidelijk ontstond de boschbouwwetenschap, die middelen en wegen vond de houtproductie te bevorderen en het verwerken en gebruiken van hout practischer te doen
geschieden. In den boschbouw had deze ontwikkeling tot gevolg, dat
zelfs de eenvoudige boschman en jager tot studie en onderzoek werden
aangezet.
In het kleine Zwitserland ontbrak het in de 18e eeuw niet aan belangstelling op boschbouwgebied. Verschillende werken en studies op boschbouw- en dendrologisch gebied verschenen. De eigenlijke baanbrekers
waren F r a n z G r u b e r
en K a s p a r H i r z e l , die van Zwitser-
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land naar Duitschland trokken, om de juiste behandeling der bosschen
te leeren kennen. In 1792 keerden zij terug en' werden benoemd tot
staatsambtenaar. Eerst veel later — in 1834 — werd te Bern de unversiteit geopend, welke inrichting van hooger boschbouwonderwijs dit jaar
dus haar 100'jarig bestaan viert.
Schrijver staat bij de voorgeschiedenis van dit belangrijke feit voor
Zwitserland nog nader stil.
P. D.

UIT D E D A G B L A D E N .
Algemeen Handelsblad, 5 Sept. 1934.
GELUKAANBRENGENDE

BOOM

ONGEHAKT.

Onlangs is een oude eik, die Jaren lang tegenover het LafayetteTheater te Haarlem stond en voor de neger-acteurs altijd een talisman
is geweest, waaraan ze tooverkracht toekenden, omgehakt.
Z e geloofden dat als zij den boom aanraakten, ze spoedig een engagement zouden krijgen. Er was altijd een groep werklooze neger-acteurs
om den boom verzameld en dit was bekend bij de impresario's, zoodat
de elk een vaste plaats werd voor ieder, die iemand voor een negerrol
noodig had. Vele bekende neger-acteurs schrijven hun succes toe aan
den boom. Toen hij omgehakt was, ontstond er een levendige handel in
stukken en splinters van den geluksboom. Men bood zelfs vier a vijf
dollars voor een flink stuk ervan.

