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Weersverwachtingen op lange termijn. Dr W . van der Bijl, wetenschappelijk medewerker aan het K.N.M.I.; 128 pagina's; Staatsdrukkerij; f 1.75; Den Haag ; 1954.
Met dit boekje, dat verscheen bij het honderdjarige bestaan van het K.N.M.I., werd
een nieuwe serie van min of meer populaire uiteenzettingen over actuele problemen
(„Verspreide Opstellen") geïntroduceerd, die incidenteel zullen verschijnen.
Terwijl wel algemeen bekend zal zijn, dat vooral in de laatste jaren, niet slechts in
ons land, het vraagstuk der weersverwachtingen over enige dagen, en weken tot
maanden — die over maar een etmaal zijn niet meer voldoende — bijzonder actueel
is (getuige ook de vele amateurmeteorologen, die „de ' oplossing van het probleem
komen aanbieden) zullen weinigen weten hoe moeilijk het vraagstuk is, in hoevele
landen ijverig aan het onderwerp gewerkt is en hoe betrekkelijk weinig er helaas al
met al tot nu toe bereikt is. De indruk, die het boekje na nauwgezette lezing ongetwijfeld nalaat, is een sterk negatieve. Men leert hoe het niet moet; men leest welke
fouten gemaakt werden ; men ziet, dat de meeste onderzoekers methoden ontwikkelden,
die de toets der strenge statistische kritiek niet konden doorstaan. De auteur rekent
op een hem zeer goed liggende halfironische wijze af met schijngeleerdheid en quasiweterischappelljke oplossingen. Aardig is het om te zien hoe de weersvoorspellingen
van de Erve Stichter's en de Van Zwaanen's en Thompon's Enkhuizer Almanak met
elkaar in tegenspraak zijn. Zou nu eindelijk het vertrouwen bij velen (?) in de Almanakken tot het verleden behoren ?
Het boekje behandelt in een leerrijk overzicht alle methodes, volgens welke men tot
weersverwachtingen op lange termijn kwam, van de Middeleeuwen tot heden. Overal
helder en eenvoudig. Het karakter van de „Verspreide Opstellen" verbfedt een zuiver
wetenschappelijk betoog, dat trouwens velen zou hebben afgeschrikt, aangezien een
exacte behandeling van het onderwerp de moderne statistische wiskunde niet ontberen
kan. De schrijver verdient daarom een pluim er zander formules in geslaagd te
zijn de toch niet eenvoudige materie voor velen begrijpelijk te maken. De tekenaar van
de Staatsdrukkerij, die de tekst rijkelijk voorzag van pakkende humoristische schetsjes,
die men, eenmaal gezien, niet licht vergeten zal, verdient ook een woord van lof.
Het is moeilijk een bepaald deel van het boekje naar voren te brengen, aan alle acht
hoofdstukken is evenveel aandacht besteed. Natuurlijk worden de Nederlandse bemoeienissen met het vraagstuk niet vergeten; men ziet, als men vele andere landen
genoemd vindt, graag ook op werk van eigen bodem de aandacht gevestigd.
Aan allen, die bij het probleem van de weersverwachtingen op lange termijn geïnteresseerd zijn, willen wij het boekje warm aanbevelen. Z o men zich verder verdiepen
wil in de stof, helpt de literatuurlijst aan het slot een eind op weg.
.C. Levert.
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Méthode rapide de cubage cfarbres sur pied. F. Koeune. Gembloux, 1949. Besteladres bij de schrijver te Bastogue, 49 Rue dé Marche.
Het meten van hout op stam is veelal nog minder tijdrovend dan het uitvoeren van
de inhoudsberekening, die er op volgt. Vandaar dat men er al „eeuwen" lang op uit
is, betrouwbare vereenvoudigingen te vinden. De moeilijkheid schuilt vooral daarin, dat
de boom met de gemiddelde inhoud niet de (arithmetisch) gemiddelde diameter bezit.
Deze laatste is immers zo gemakkelijk te bepalen.
Koeune heeft op grond van theoretische beschouwingen nagegaan, of die arithmetisch
gemiddelde diameter soms toch als uitgangspunt dienst kan doen. Helaas berusten deze
beschouwingen op veronderstellingen, welke veelal niet stroken met de werkelijkheid.
Koeune neemt voorshands aan, dat (1) de verloop-coefficient binnen de opstand onafhankelijk is van de dikte op borsthoogte, dat (2) de (werkhout)hoogte in een opstand
evenredig is met de diameter en (3) .dat de meest voorkomende dikteklassen alle een
gelijk aantal bomen bevatten. Hij bepaalt nu de theoretische afwijking tussen de arithmetisch gemiddelde diameter en de diameter van de boom met de gemiddelde inhoud. Deze
wordt vervolgens, eveneens uitsluitend langs theoretische weg, gecorrigeerd om dc
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fouten tengevolge van de onder (1) genoemde veronderstelling teniet te doen. Met de
eventuele onjuistheden van de exioma's (2) en (3) wordt geen rekening gesouden.
De werkwijze komt tenslotte hierop neer, dat men alle gemeten omtrekken (of diameters) optelt en door hun aantal deelt. De aldus gevonden arithmetisch gemiddelde
omtrek verhoogt men met een correctie-factor, waarbij men de keus heeft tussen twee
waarden. De eerste geldt voor opstanden met een normaal, de tweede voor opstanden
met een sterk verloop. Gezien de totstandkoming van deze corrcctiewaarden moet aan
de betrouwbaarheid ervan worden getwijfeld. Het beginsel, waarop deze eenvoudige
werkwijze berust, blijft evenwel aantrekkelijk.
J. van Soest.
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Planning a National Forest Inventory, J. D. B. Harrison; F.A.O. Forestry and
Forest Products Studies nr 1 ; Washington 1950; VIII 6 88 blz.
Deze, door de F.A.O., uitgegeven publicatie is in hoofdzaak bedoeld voor degenen
die voor het eerst een bosinventarisatie willen uitvoeren. De studie behandelt de voornaamste problemen en geeft een beknopt overzicht van de verschillende inventarisatiemethoden met de voordelen en beperkingen. Hoewel in sommige landen met succes
inventarisaties zijn uitgevoerd, die volgens een ander schema verliepen als in deze
publicatie voorgesteld, moeten we echter wel bedenken, dat hier onder andere omstandigheden kon worden gewerkt dan in de minder ontwikkelde gebieden het geval is
(een goed werkend administratief apparaat en gunstiger natuurlijke omstandigheden).
In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de betekenis van de bosinventarisatie, de factoren die de kosten van een verkenning beïnvloeden, het bosareaal, de
bezitsvorm, inhoud van staand hout, groei en houtafname (door kap, brand enz.) en
tenslotte op de periodiciteit van de opnamen.
Het itweede hoofdstuk over de „planning", somt een groot aantal punten op, die
overwogen moeten worden, zoals de werkwijze i.v.m. de beschikbare gelden ; wat men
van bepaalde methoden verwachten kan; de taak van de regering en de eventuele integratie met werk van andere diensten.
Dan volgt in het derde hoofdstuk een behandeling van de bosclassificatie, zowel uit
bosbouwkundig oogpunt als wat de historische feiten en de bezitsvorm aangaat. Het
vierde hoofdstuk heeft betrekking op het maken van kaarten. Hierin worden de verschillende schalen behandeld, het reproduceren en het opbergen van de kaarten.
Het vijfde — wel zeer uitgebreide — hoofdstuk behandelt de hoofdzaken van de
luchtkartering. Uitvoerig wordt ingegaan op de te gebruiken schaal van de foto's, de
apparatuur (lenzen, films, filters), de afmetingen van de foto's, het contactdrukken en
vergroten. Verder wordt ingegaan op het gebruik van de luchtfoto's, zoals de onderscheiding van soort en groeiplaats en de bepaling van inhoud, hoogte en kroonafmeting
van de afzonderlijke bomen.
De grondverkenningen zijn onderwerp van het zesde hoofdstuk, waarin iets over
de methodiek van proefperken en -stroken aangegeven wordt en de veldmetingen worden behandeld. Het zevende en laatste hoofdstuk geeft een leidraad bij het behandelen
van de resultaten en het verwerken ervan. Tenslotte geeft een tabelletje de omrekeningsfactoren van de Engelse maten in die van het metrieke stelsel en worden de gebruikte
termen gedefinieerd.
Hoewel het slechts 88 bladzijden tellende boekje geen handboek is en kan zijn, maken
de aan het eind van ieder hoofdstuk voorkomende uitgebreide literatuuropgaven, dit
werkje tot een waardevolle gids voor degenen die zich in deze stof hebben in te werken.
W . Oudshoorn.

