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bestudeering en de in kaartbrenging van de eertijds aanwezige
natuurlijke vegetatie, blijkt wel uit het volgende.
Volgens een bericht in het December-nummer 1938 van
de Algemeine Forst- und Jagdzeitung heeft men aldaar in
Augustus van dat jaar een werkgemeenschap voor vegetatie,..
onderzoek en ~kaaï:teering ingesteld. Deze stichting is uitgegaan van de afdeeling voor bosch- "en houtonderzoek van
den Rijksraad VOO" Onderzoekingen. Zij heeft ten doel de
bestudeering van de natuurlijke bosch- en grasland-gezelschapp~n ende voorbereiding van een uniforme sociologische
vegetatiekaart voorgèheel Duitschland.
Van deze werkgemeenschap maken deel uit vertegenwoordigers van de Departementen van Financiën en-vàn Voedsel..
voorziening. van' den Dienst van het boschwezen .en van

verschillende bedrijfstakken van de bodemcultuur, waarvoor
een plantensociologische kaart beteekenis heeft.

De plantensociologie wordt erin vertegenwoordigd door
de meest vooraanstaande plantensociologen, o.a. Prof. Dr.
A i c h i n g er, Prof. Dr. Ru b n eren Prof. Dr. Har tm a n n. Voorts maken ervan deel ui( de vertegenwoordigers
van de groeiplaatsleer, de bekende boschbouw-bodemkundigen Prof. Dr. Kr a u s z en: Prof. Dr. Wit tic h: voor
het pollenanalitisch onderzoek Prof. Dr. F i rba s en Prof.
Dr. Hes mer, terwijl Prof. Dr. Wie d e man n de .. forstliche Ertragskunde" vertegenwoordigt.
De :)Verkgemeenschap omvat bovendien een groot aantal
practisch werkzame plantensociologen, terwijl de wetenschappêlijkè bewerking van het geheel in handen is gelegd' van den
plantensocioloog Or: T ü xe n.
Als leider van de werkgemeenschap treedt op Oberforst'
meister H i I d eb r a n d.
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AANKOOP VAN DE WOLFHEZERBOSSCHEN?
Doof' Vereen~jgjng tot behoud van natuurmonumenten.
(Van onz:en correspond.ent.)

Arnhem, 20 Maart.
Het algemeen bestuur van de Vereeniging tot behoud van natuur..
monu,me~ten heeft besloten om te trachten de noodige gelden voor aan ..
koop van de Wolfhezerbosschen te verkrijgen. een besluit. dat de leden
van de vereeniging met algemeene instemming hebben ontvangen. Voor
den aankoop van het natuunnonument. dat 110 ha groot is en' een geheel
zal vormen met de Bilderberg. de bezitting van de gemeente Renkum.
is een bedrag van f 60.000.- noorlig. Men hoopt dit bedrag in hoofdzaak
door giften b~nnen te brengen. In iedcr geval is het noodig.' dat het geld
voor 1 j uH -bijeen is gebracht. want de verceniging heeft het terrein-· tot
dien datum in handen;

