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19. Von Tubeuf Studten über die Srhiittekrankheit der Kiefer.
(Arbeiten aus der Biolog. Abt. f. L. u . F. Wirtschaft am
Kais. Gesundheitsamte. 2. Band 1902).
20. Von Tubeuf Die Srhüttekrankheit der Klefer. [Natur..
wissenseh. Zeitschrift f. F . u. L. Wirtschaft 1913).
21. Kon. Ned. Meteer. Instituut. Maandelijksche Overzichte n.
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E. R.

schrijft

over

een

Amerikaansche eikensoort. de

Quercus Phellos L" met wilgac htige bladeren. Deze eik. uit
het Z . O. van de Vereenigde Staten. komt voor op natte
tot eenigszins moerassige gronden en bereikt hier een hoogte

van 20-30 M. en een doorsnede van I M .-1.20 M . In
vrijsta nd

opgegroeid

wordt

het een zeer mooie boom met

breeden kroon. De bladeren zijn 6-12 cM . lang . 1- 2 c.M,
breed; de blad ra nd is eenigszins gegolfd en overigens gaaf.
De bladeren zijn kort gesteeld. de vrucht is bijna zittend.

Het hou t is van minder goede kwaliteit en wordt in Amerika
gebruikt voor dwarsliggers en duigen. Het ' is een boom die
dus voo rna melijk waa rde heeft als sierboom en als zoodanig

ook bij ons is te ge bruiken. De bladeren worden . evena ls
bij de andere A merikaansche soo rten, in het najaar mooi
rood. Hij behoort tot dezelfde groep va n Amerikaansche
eiken als de hier meer bekend e Q. rubra . palus tris en coccines .
M . R abouille schrijft over de natuurlijke verjonging in de
boschgebieden die ged urende de n oorlog vernield en kaa lgeslagen zijn. Op zeer veel plaatsen heeft zich hier eerst ee n

rijke vegetatie gevormd va n berk. haagbeuk. hazelaar. wilg
en derqeltjken. doch weldra ook de meer waardevolle en
blijvende soorten. vooral de eik. Op de meeste plaatsen is
dit van dien aard. dat hier. zonder eenig kunstmatig ingrijpen. weer een volledig bosc h kan kome n. Op andere gedeelten moeten de goed blijvende soorten door bijplanten of
bijzaaien nog

wat aangevuld. Schrijver wi jst er op hoe in

tege nstelling met deze gunstige resultaten. de natuurlijke verjonging in het regelmatige bosc hbeb rijf vaak zoo moeilijk
wordt verkregen en vraagt wa t hiervan wel de oorzaak kan

zijn. Z . i. is het hier voo r de facto r ..licht" die ee n belan grijke rol speelt. T e weinig licht o p den bodem zou vee l
nat uurlijke ve rjonginge n bemoeilijken of onmoge lijk maken .
Verde r wo rdt in de regel mat ige bed rijven het evenwicht
in de natu ur te vaak verbroken door het jachtbed rijf.
In den wilden toestand. zooals deze op vee l plaatsen in
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het verwoeste gebied than s ook ald us wordt aangetroffen.

houden de verschillende soorten elkander in evenwic ht en
doen geen schade. maar zood ra de jager komt wo rden bepaalde soorten die voor de jacht gewenscht zijn éénzijdig
beschermd. andere. die hier voo r schadelijk zijn. zooveel mogelijk opgeruimd en hierdoo r het natuurlijke eve nwic ht verbroken. Het verbreken va n dit nat uurlijke evenwicht in de
fauna is zijns inziens he t g roote gevaar van het jachtbedrijf
voor de bossche n in he t algemeen en voo r de ve rjong ing

in het bijzonde r.
Het Ministerie van Oorlog wil ee n o ppervlakte van ± 700
H .A. va n het Sonlënbosch (tota le opperv lakte bosch ± 3500)
bestemmen tot oefenterrei n voor de milita iren. Ee n commissie.
door de Regeering be noemd. om hiero v er rapport uit te

brengen. heeft zich met klem va n redenen tege n dit plan
verzet. wat trouwens door lederen boschbouwer en natuur...

liefhebber ook volkomen zal worden onderschreven. O ok
de volksvertegenwoordiging en het Mi nisterie van Landbouw
maken qroote bezwaren. zoodat van dit booze pla n hopelijk

wei niets zal komen.
Aan de in dit nummer gepubliceerde statistische gegevens
betreffende de Belgische bossche n pe r 31 December 1925,
ontl een ik. dat de totale boschoppervlakte toe n bedroeg
562.730 H .A . (bij ons te lan de circa 250.00 0 H .A ,) waarvan
247.732 H .A . onder Staatstoezicht. Deze oppervlakte bedroeg 31 December 1921 216.045 H .A .. is du s belan grijk
toegenomen.
REVUE DES EA UX ET FORËT S.
Juni 1928.

L. Lava uden schrijft over het vas tleggen en de bebossching
va n de zeeduine n langs de noordkust va n Tunis in Afrika.
speciaal in het gedeelte ten oosten van de hav enstad Btzer te.

Verschillende foto's laten zien, hoe sterk zich het geheeIe
aanzien van deze oorspronkelijk

woeste en onherbergza me

streek sindsdien (de werkzaamheden zijn hier begonnen in
1906) reeds heeft veranderd, Voor bebossching worden gebruikt verschillende Pmussoorten [Pinus marltlma. halepe nsis).
Verder de Tamarlx, de Retama raetam (een soort bre m. d ie
in N. Afrika voor dit doel zeer veel gebruikt wordt). acacia's,
witte populier.

A . Arnould doet mededeelingen met vee l cijfermateriaal
o ver de bosschen va n Sovjet Ruslan d. een land met nog
buitengewoon g roote bo sch vo orrad en. D e to tale boschopper..

vlakte bedraagt hier rond 570 millioen H .A, (bij ons met
inbeg rip van hak hout en grie nden 'I. milhoen . in Fran krijk
ruim 10 millioen). waarvan ruim 353 millioen H.A. toegan kelijk. Hiervan zijn een kleine 300 millioen H .A . regel matig
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bosch, waarvan ruim 50 'I, naaldhout (hoofdzak elijk g rovede n
en fijnspar).
D e jaarlijksche aanwas van de hierboven ge noe mde 300
millioen H .A. wordt geschat op cir ca 314 millioen M ' .• de
jaarlijksche velling en op ruim 200 millioen M '. Ui t de rgelij ke
cijfers blijkt wel. wat ee n toekomst hier de boschbo uw nog
heeft en hoeveel de opbrengst en hier nog zijn op te voeren.
Aan de C h ro niq ue [orestiére ontleen ik nog enkele gegevens over den uitvoer van rondhou t. eveneens va n A rnoul d.
Duitschland met zijn uitstekend ing eri ch te zagerijen en met
zijn hooge invoerrecht en op geza agd hout. onttrekt in de
laatste tijden aa n de naburig e sta ten zo o veel rondh out. dat
de eig en indu strieën er door kwijnen . Al s vo or beeld wo rd t
o .a, gen oemd O ostenrijk. waa r de maandelijksche uitvoer
van ro nd hour van Dec ember 1927 tot F eb rua ri 1928 opliep
va n 28000 ton tot 63000 ton en die va n gezaag d hou t teruggi ng
va n 45000 tot 33000 ton.
T'sech o -Slowakije voert op het oog enblik driemaal zooveel
rondhout uit als gezaagd hout. Polen than s 3'/, maal zooveel.
In Roem enië. dat tot nu toe meer g ezaagd hout uitvoerde
is de verh ouding th an s ook o mge keerd. a lles tot scha de van
de eig en industrieën .
Zooals reeds eerder medeg edeeld. is vo lgens de bepaling
va n 7 Augustu s 1926 in Frankrijk de uitvoer va n ron dhout
verboden en moeten hiervoor althans co nsenten worden aa ngevraagd. Dit was nood zak elijk o mdat hier. mede in verba nd
met de koers van de franc. de uitvoer va n rondh out toen
v iermaal zoo groot was als voor den oorlog met als gevolg
zware velling en vooral bij het particuliere boschbezit en onmog elijkheid voor de inlandsche zage rijen om aan rondho ut
te kom en .
Bij de than s bestaande reg eling beloopen echte r de aanvragen

om

consen ten . allee n voor uit voer va n onbewerkt

eiken ho ut. nog circa 15.000 ton per kwar taal. D e uit voer
vóór den oorlog bed roeg hiervan ge middeld circa 6000 ton
G. H.
per kwartaal.
JOURNAL FORESTIER SUISSE.
Juli 1928.

La Soci ét ê [otestiére Suis se. D eze ve reemg mg is in 1843
opgericht e n heeft deelgen omen aa n de land-, bosch- en
tuinbou wt entoonst elling in 1925 . Daar heeft ze ee n volledig
overzicht geg even van al hare publicaties. dat a lge meen den
aa nda cht trok. omdat het eigenlijk de geh eeIe gesc hiede nis
van den Zwitser schen boschbouw omvat. In het [ourn. for .
suisse van Juli 1928 staa t ee n overzicht van deze publi ca ties.
W e telle n er ongeveer 210. mee st in de D uitsche taa l.
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Formation d e sapins -calabres door P. Niet te verwarren
met de door het vee , lawinen enz. zoodanig g eteisterde
hoornen. dat ze daardoor een grillige. zwaar vertakte kroon

krijgen. De kandelaberdennen behouden hun spil, maar de
zijtakken groeien ni ct no rmaal, doch eerst horizo ntaal, om
zich daarna evenals de spil op te richten. Ze worden in het
hoogland nog al eens aangetroffen. Schr. meent dat we hier
d. K.
met ee n erfelijke eigenscha p te doen hebben.
DE -le WETENSCHAPPELIJKE CURSUS DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREEN IGING.
Daar er een kleine verandering is gekom en in de Indee..
ling van den eersten dag, geven wij hieronder nogmaals het
programm a van dezen cursus, die dit jaar wordt gehouden

te Assen in het caf é de ..Hertenkamp", gelegen aan den rand
van het Asserbosch, op 11 . 12 en 13 September a .s,
Din sdnq 11 S eptember. 12'/, _14'/, lt. Prof. A . te W ee/Jel.
Kapitaal en arbeid in het boschbedrijf. 15 -1 7 u. P rof. J.
Elema. De Drentsche bode m in verband met de cultuur in
het algemeen . W oensdag 12 S eptem ber. E xcur sie naar de
Staatsbe bosschingen onder Gieten, Odoorn en Schoonlo, onde r
leidin g van Houtvester Jan sen en Dr. Erdmann. D onderdag
13 S eptem ber. 8'/, - 10'/, u. Prof. Dr. H . A . J. M . Beekman .
De fina nctëele regeling va n het boschbedrijf. 11-13 u. D r. F.
Erdmann. De wijze va n bebossching in de houtvesterij "Assen "
in verband met de historisch-geografische studie van de bosch en heidegronden in N .W. E uropa. 14-1 6 u. Dr. C. Brnnk.
Directeur van de 3e afdeeling (Klim atologi e), van het K on .
N ed. M eteor. In st. H et klimaat der cultuu rz öne omva tte nde
de onderste luchtlagen en de bove nste aa rdlagen.
Z ij. d ie gee n lid zijn. kunnen op aanvrage toe ga ngskaarte n
ve rkrijgen. M en wend e zich hiervo or tot den Secretaris.
Boulevard 141. Arnhem.
De Secretaris der N . B. V ..
G. HOUTZAGERS.
AANKONDIGI NG PRIJSVERLAGING VAN DE MEDE.
DEELINGEN VAN HET RIJKSBOSCHBOUW
PROEFSTATION .
De Directeur van het Rijksbo schbouwproefstati on verzoekt
ons er de aa ndac ht op te vestigen . dat de prijzen der M ededeelingen va n boveng enoemd statio n gewijzigd zijn o veree nkom stig die, voorkomende op den omslag van Deel II I. a fl. 3.
V o or ve rschillende a fleveringen is de prijs verlaagd. terwijl
een ex tra ve rminde ring is toeg estaan bij bestelling per deel.

