Boekbespreking.
LANDBOUWVERSLAG

1937.

Het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1937 komt, wat
de indeeling betreft, in' hoofdzaak met dat van vorige jaren overeen..
Dit verslag bevat wederom een door de Directie van den Landbouw
samengesteld overzicht betreffende den toestand van den akkerbouw,
van de Verschillende onderdeelen van de veehouderij, van de zuivelproductie èn van de verschillende takken van den tuinbouw, terwijl
ook weer aandacht is besteed aan de werking der verschillende Regeering smaatregelea met betrekking tot bovengenpemde bedrijfstakken.
Het Hoofdstuk Boschbouw bevat de gebruikelijke gegevens. Interessant
is de hieronder volgende opgave van de gemiddelde houtprijzen gedurende 1937, waarbij de prijzen van 1936 tusschen haakjes worden vermeld:
grovedennenpaalhout f8.90 (f7.01), mijnhout f8.70 (f5.81), boerengcriefhout f7.10 (f6.54), zwaar eikenhout f28.—, licht eikenpaalhbut f 12.50
( f 9 . — ) , beukenwerkhout f 10.:— (f7.55), zwaar iepenhout f32.50, canadapopulieren f7.50 (f7.80).
De bebössching van woesten grond door particulieren was van geen
beteekenis, doch van staatswege werd 1073 ha beboscht, voornamelijk
door werkverschaffing. Sedert 1931 beboschte het staatsboschbeheer op
eigen terrein 6813 ha. O p gemeentegronden werd onder leiding van het
Staatsboschbeheer in 1937 463 ha (v. j. 547 ha) bosch aangelegd.
Verder werd in dit jaarverslag voor het eerst in het hoofdstuk „Boschbouw" een overzicht der werkzaamheden betreffende de boschstatistiek
opgenomen. E r wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop
de boschstatistische gegevens verzameld en verwekt worden, terwijl ter
kennismaking een voortreffelijk uitgevoerde boschkaart van Delden (blz.
398 v. d. topografische kaart) is bijgevoegd. De wijze van uitvoering
van deze kaart is boven alle lof verheven.
Het hoofdstuk „Wegenaanleg", welk onderwerp slechts zijdelings met
den Landbouw in verband staat, werd weggelaten evenals dat gedeelte
van het hoofdstuk „Diverse onderwerpen", waarin het gebruik der meststoffen wordt vermeld. De vrij onbetrouwbare berekening' van laatstgenoemd verbruik, hoofdzakelijk' ten gevolge van de onvoldoende gegevens der voorraden, laat een publicatie niet langer toe.
Dit nummer der Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den
Laifdbouw is- tegen betaling van f 1.-— per exemplaar verkrijgbaar bij
de Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage en kan ook besteld worden
bij de plaatselijke postkantoren.
t; W .

W . H. D i e m o n t : Zur Soziologie und Synoekologie der ,Buchen- und Buchenmischwälder
der
nordwestdeutschen
Mittelgebirge. Proefschrift, W a g e ningen ; Mitt. flor.-soziol. Arb.-Gem. in Niedersachsen, H. 4, 182 blz. en 53 tabellen. Hannover 1938.
In de laatste jaren, zijn reeds een aantal sociologisch-aecologische monographien verschenen. Er moge hier slechts worden herinnerd aan de
bizonder mooie publicatie van B r a u n - B l a n q u e t over het mediterrane climaxwoud, het Quercetum ilicis. Deze studies hadden, met een
enkele uitzondering, steeds mediterranse plantengezelschappen tot onder-

34
werp en- werden alle uitgewerkt aan het Geobotanische Instituut te
Montpellier.
In N . en W . Europa was men nog niet toe aan sociologisch detailonderzoek, dochf' beperkte men zich tot zuiver beschrijvend floristischsociologisch werk met hoogstens enkele orienteerende oecologïsche bepalingen. Eerst nadat men een globaal overzicht van de vegetatie-eenheden
in deze streken had verkregen, waartoe vooral Tüxen, getuige zijn belangrijke publicatie van het vorige jaar (zie Ref. N.B.T. 1938, blz. 233),
zeer veel heeft bijgedragen, kon een meer uitgebreid sociologisch-oecologisch onderzoek volgen. De thans verschenen studie van D i e m o n t
is de eerste van dezen aard.
V a n de te Montpellier bewerkte verhandelingen onderscheidt zij zich
in zooverre, doordat hier voor de eerste maal de nieuwste inzichten en
opvattingen van T ü x e n en zijn medewerkers voor een bepaalde groep
v a n associaties zijn uitgewerkt en toegepast.
Het onderzoek van D i e m o n t omvat de associaties van N . W . Duitschland, waarin de beuk kan domineeren en welke tot twee verschillende sociologische verbonden behooren, het Fagion en het FraxinoCarpinion. Tevens worden een tweetal plantengezelschappen beschreven
van de open plekken in het beukenbosch.
W a a r de soortensamenstelling daartoe aanleiding geeft, zooals in het
Fagetum boreoatlanticum elymetasum en in mindere mate ook in het F.
bor. aliietosum, worden de subassociaties nog weer onderverdeeld in
varianten, subvarianten en facies. Z o o kunnen deze subassociaties in
eenige geographische varianten onderscheiden worden, terwijl ook de
diepte van den bodem wordt weerspiegeld door de botanische samenstelling.
Door berekening van de waarde der sociologisch-systematische soortengroepen blijkt het mogelijk de plaats der associaties in het systeem met
grootere zekerheid te bepalen. Nieuw is ook de eveneens door T ü x e n
en E l l e n b e r g voorgestelde wijziging van dë berekening van het biologische spectrum, waarin voor iedere levensvorm ook de dekkingsgraad
wordt verwerkt.
De nieuwste uitbouw van het climax-begrip tot climaxgroep en climaxzwerm wordt aan de hand van de beschreven Fageten nader toegelicht.
De behandeling van de bodemprofielen beperkt zich tot de morphologische beschrijving en; het gebruikelijke physische en chemische bodemonderzoek.
De studie van D i e m o n t is er in de eerste plaats een van zuiver
botanischen aard en vormt als zoodanig een gaaf geheel, afgezien van
de op zich zelf staande vraag, of de nieuwe denkbeelden alle als een
vooruitgang kunnen worden beschouwd. V o o r de practijk van den boschbouv/ beperkt de schrijver zich tot het geven van enkele algemeene aanwijzingen en opmerkingen. De houtvester zal de verkregen resultaten
echter met vrucht kunnen gebruiken voor een diepgaander boschbouwkundig onderzoek.
Reeds lang genieten de beukenbosschen algemeene belangstelling, zoowel van plantengëographische, als van beschouwkundige zijde. Het heeft
dan ook niet ontbroken aan pogingen om te geraken tot een algemeen
overzicht (Rübel: Die Buchenwälder Europas), welke echter weinig
succes hebben opgeleverd, doordat een algemeen bruikbare methode van
onderzoek ontbrak.
•
De plantenassociaties 'in den zin van B r a u n-B 1 an q u e t vormen
echter duidelijk omschreven eenheden, welke als grondslag kunnen dienen
voor oecologïsche en boschbouwkundige onderzoekingen. De studie van
D i e m o n t levert het bewijs, dat het op deze basis mogelijk is een algemeene indeeling en beschrijving der beukenbosschen te maken en dit is
zeker niet haar geringste verdienste.
J. VI.

