Boekbespreking
Dr. Fr. R a a b . Die deutsche Forstwirtschaft im Spiegel der Reichsstatistik. Attf Grund der amtlichen Quellenwerkc bearbeitet. ( M i t 29 statistischen Uebersichten und 20 Schaubildern). ( I . Sonderheft des Tharandter
Jahrbuches.) 182 bl, Berlin 193 ^
Zooais de titel wil aanduiden bedoelt dit werk een beeld te geven van
het wezen van het Duitsche bosch in statistisch opzicht M e n vind er geen
opgaven in betreffende het hout en den houthandel.
D e statistische gegevens en grafieken zijn ondergebracht in vijf groepen:
A . Bestandesstatistik; B. Ertragsstatistik; C. Einheitswertsstatistik; D l
Berufsstatistik. E . Betriebsstatistik.
t
N a de tabellen volgt een deel, bevattende toelichtende tekst met grafieken, waarin o.m. nadere mededeelingen worden gedaan omtrent onderwerp en aard der statistische opnamen, omvang en inhoud der in de
tabellen gebruikte begrippen, nauwkeurigheid en draagwijdte der in de
tabellen voorkomende opgaven, en een kort samenvattend overzicht van
de voornaamste inhoud der betreffende tabellen uit boschkundig en economisch oogpunt.
Vooral deze laatstbedoelde overzichten maken een raadpleging snel en
gemakkelijk inlichtend.
Het werk leent zich uiteraard niet tot weergave of nadere kritiek. Vastgesteld moge slechts worden dat deze publicatie op duidelijke wijze volkomen inlicht omtrent alle boschstatistische factoren in het Duitsche Rijk.
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H . B a d o u x . Un exempie du dêveloppement progressif d' une forêt
jardinée de sapin et d' épicêa et de la marchc de son accroissement.
Prof. B a d o u x publiceert hierin de uitkomsten van de waarnemingen
op één van de 14 proefvlakten (Toppwald) sinds 1906 in studie genomen
met betrekking tot eene behandeling volgens de plentermethode. Het betreffende bosch bestond uit een gemengde opstand v a n voornamelijk zilverden, met ± 3 0 % spar en wat beuk, op ongeveer 1000 m zeehoogte in
het Bernsche Emmental. Hierin werd volgens de plentermethode gekapt,
eens in de 6 jaren. De totale massa van den blljvenden opstand na de
velling schommelde gedurende het 24-jarig tijdvak tusschen 504 en 535 m 3
per- ha.. D e kap nam dus ongeveer juist de massa van den loopenden aanwas weg. Het stamoppervlak vertoonde een duidelijke neiging tot vermindering. Het stamtal onderging een sterke vermindering ( 3 3 % ) , terwijl
de inhoud van den middelstam bijna \x/2 X zoo groot geworden is.
D e gedurende het 24-jarig tijdvak uitgevoerde veilingen hebben een
verbetering van de kwaliteit van den opstand teweeggebracht, welke
zich in verschillende opzichten uit. Z o o is van den zilverden de gemiddelde
hoogte aanzienlijk toegenomen; voor de dikteklasse 52—70 cm diameter
b.v. bedroeg deze 3,4 m. Het aandeel fraaie stammen met goedgevormden
spil is belangrijk grooter geworden. Relatief is de spar thans sterker vertegenwoordigd in de menging, hoewel het absolute stamtal ervan kleiner
is geworden. O o k de beuk begint een grooter aandeel te nemen, hoewel
deze ook nu nog te weinig aanwezig is. De verdeeling der stammen over
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de dikteklasscn is sterk gewijzigd, in dezen zin dat de a and celen van dc
dikkere klassen aanzienlijk zijn toegenomen, vooral in de gekapte massa.
De gevolgde kapmethode, tezamen met de toegepaste onderplanting met
beuk in groepen hebben blijkbaar ook den bovengrond aanmerkelijk verbeterd: de boschbes die in 1906 den bodem nog bijna overal bedekte is
bijna verdwenen en heeft plaats gemaakt voor klaverzuring en braam,
terwijl op talrijke plaatsen een veelbelovende natuurlijke verjonging van
spar en beuk optreedt.
H . B u r g e r . Holzarten auf verschiedenen Bodenarten.
Eigenschalten
einiger Bodenarten,
chemische Zusammensetzung, Phänologie und Wachs*
tum der darauf erzogenen Holzarten.
Kort na den aanleg van den proeftuin in Adlisberg legde men daarin
aan een serie bedden met een oppervlak van 25 m 2 en een diepte van
60—70 cm, elk bevattende een vulling met een der voornaamste Zwitsersehe grondsoorten. In 1890 werden deze met verschillende houtsoorten
beplant. Sinds 1898 werden deze gronden chemisch en fysisch geanalyseerd, de erop gegroeide plantjes gemeten en op hun mineraalgehalte
onderzocht om eventueele samenhang tusschen beide soorten van gegevens
vast te kunnen stellen.
Betreffende het mineraalgehalte werden zoo goed als geen positieve
resultaten gewonnen ; in de gegevens ligt eerder een ontkenning van eenig
rechtstreeksch verband.
Ook de phaenologische waarnemingen leverden weinig positiefs. Uit de
geconstateerde tijdsverschillen in uitloopen en bladverkleuring in den
herfst blijkt wel dat onder gelijk klimaat de duur van de vegetatieperiode
op verschillende grondsoorten ongelijk is.
Voor de mate van groei geldt dezelfde opmerking, hoewel verscheidene
belangrijke aanwijzingen te constateeren waren.
A l leverde dit onderzoek vrijwel geen positieve uitkomsten, in de gepubliceerde gegevens en beschouwingen is veel leerzaams te vinden, en
op sommige punten kunnen zij opwekken tot nader onderzoek.
W . N ä g e 1 i. Adventivwurzelbildung
an „übererdeten"
Baumstämmen.
In deze bijdrage wordt verslag gedaan over de vorming van adventlcfwortels aan opzettelijk met aarde bedekte stam gedeelten van een 11-tal
boomsoorten. Nadere beschouwing der stammen leidt töt het vermoeden
dat de plaatsen van ontwikkeling der adventiefwortels de lenticellen zijn.
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