Boekbespreking
Prodromus der P[lanzengcse!lscha[ten.
Fase. 6. Klasse der VaccinioPiceetea (Nndelholz- urid Vacctnicnheide-Vcrbande
der curosibirisch-nordamerikanischen Region)
v a n J. B r a u n - B l a n q u e t , G . S i s s i n g h
und J. V l i e g e r . Uitgegeven door het Comité International du Prodrome Phytosociologique. Montpellier, 1939.
Ten behoeve v a n de Prodomus der. Pflanzengesellschaften is thans voor
de eerste maal een groote groep der sociologisch ingewikkelde boschgezelschappen bewerkt, en wel die gezelschappen, waartoe de economisch
zoo belangrijke Picea-bosschen van het Eurosibirisch-Noord Amerikaansche Rijk behooren. Daartoe moest een omvangrijke en zeer verspreide
literatuur verzameld en critisch bestudeerd worden. De moeilijkheden van
het verwerken dezer literatuur is vooral gelegen in het feit, dat de resultaten der verschillende onderzoekers, die ulteenloopende methoden toegepast hebben, verwerkt moesten worden volgens de z.g. Fransch-Zwitsersche school. Alleen op deze wijze is het mogelijk conclusies te trekken,
welke op groote gebieden betrekking hebben. Doch niet alleen de verschillende onderzoekingsmethoden, ook onze gebrekkige kennis der sociologie, vooral van de bosschen buiten Europa, leveren ernstige moeilijkheden bi] het trekken van conclusies en het maken van vergelijkingen.
Desondanks is het zeer te loven, "dat de schrijvers, zich van deze
moeilijkheden wel bewust, het toch gewaagd hebben deze samenvatting
uit te geven. Het is een voortreffelijke monographie geworden, in dien
zin, dat wc thans een overzicht" hebbent van de sociologie der Piceabosschen en verwante gezelschappen, vooral v a n het goed onderzochte
Midden- en Noord-Europeesch gebied, en omdat het de vele leemten in
onze kennis duidelijk doet uitkomen. Het is niet alleen een overzicht van
onze huidige kennis, maar tevens een werkprogramma voor de komende
jaren.
Eén bezwaar moet ik echter naar voren, brengen; het is zeer jammer,
dat de literatuur dusdanig afgekort is, dat slechts het gedeelte dat tot
heden gepubliceerd is in de 3 deeltjes der Bibliógraphia Phytosociolog'ica,
te vinden i s ; al het andere is niet te herkennen.
Het is natuurlijk uitgesloten een overzicht te geven van een publicatie,
welke zelve reeds een samenvatting is. Daarom moge volstaan worden
met eeri enkele opmerking v a n algemeenen aard. Het ist gebleken dat
de ondergroei van de naaldwouden: uit Europa, Noord-Azlë en NoordAmerika een hooge mate v a n overeenstemming vertoonen. Deze overeenkomst is overigens des te grooter, naarmate de betrokken gezelschappen
meer poolwaarts gelegen zijn. Daarin komt tot uitdrukking, de op het
noordelijk halfrond sinds het diluvium, in groote trekken parallel verloopende vegetatie- en bodemontwikkeling. Eenzelfde verleden en een
overeenkomstig klimaat veroorzaken in het noorden v a n Eurazië en
Amerika een analogie van het planteiïdek, dat vooral in de klimaxgezelschappen tot uitdrukking komt. Hét zijn namelijk vooral soorten van
het geslacht Picea, die daaraan deelnemen. In Europa is het P. excelsa,
in N . Siberië P. obovata. in O . Azië P. jezoënsls, in Alaska P. sitchensis,
in Canada P. canadensis, P. mariana en Abies balsamea.
D e Klasse der Vaccinio-Piceetea wordt verdeeld in 2 orden: de Vaccinio-Piceetalia, welke thuis hoort in Europa, Noord- en Midden-Azië
en het Noorden van Noord-Amerika en de orde der Gaultherio-Piceetalia,
welke voorkomt in dc 'noordelijke Staten van de Vereenigde Staten en
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in Z . Canada. Deze tweede orde, welke nog maar voorloopig benoemd
is, valt op door groote rijkdom aan Ericaceae; zij wordt echter niet nader
besproken. Het schijnt n.1. helaas het eenige te zijn, wat te vermelden
valt v a n de sociologie der f Piceawouden v a n N'. Amerika I Het moet
trouwens erkend worden, dat het in 1932 verschenen boek van B r a u n B ! a n q u e t:
Plant-Sociology in America tot heden weinig
invloed
uitgeoefend heeft.
Uitvoerig behandelen de schrijvers dan de orde der Vaccinlo-Piceetalia.
Z i j omvat alle natuurlijke naaldhoutgezelschappen v a n Midden- en WestEuropa, uitgezonderd de Abiesbosschen, welke tot de orde der Fagetalia
behooren, en enkele Pinusbosschen van droge of zandige standplaatsen
welke meerendeels tot de Corynephoretalia behooren en een aantal Larixbosschen.
H . J. V e n e m a .
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( V a n onzen correspondent).
Hilversum. 29 Juli.
In de hedenochtend gehouden bestuursvergadering van de Stichting
Het Gooische Natuurreservaat deed de voorzitter de mededeeling, dat
de onderhandelingen)' welke ruim een jaar lang zijn gevoerd over den
aankoop v a n de bosschen van Crailoo, eenige dagen geleden tot een
goed einde zijn gebracht. Ongeveer 57 ha-eigendom van de bouwmaatschappij O u d Crayloo zijn thans voor een prijs v a n f208.000.—
aangekocht. Deze .belangrijke aanwinst bestaat ten deele uit zeer fraai
oud loof en naaldhout, en' omvat o.a. het door wandelaars zoo geliefkoosde Slingerbosch en dert aan de jeugd bekenden trapjesberg. D i t
nieuwe reservaat sluit thans op eert natuurlijke wijze ten noorden aan
het Bikbergerbosch en ten' oosten aan de Blaricumerheide aan.
Het bestuur nam met groote belangstelling kennis v a n deze mededeeling
en hechtte zijn goedkeuring aan de transactie.

