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de venen. toonen aan. dat het klimaat. voor het koude-tijdvak
bego n. gee n vast ela ndsk limaat geweest is.
V . Ee n gre nshorizo n is in geen der 10 o nderzoc hte venen
aangetoond kunnen worden.

V I. H et begin der vee nvorming in den Boven -H ars is op
zeer verschillende tijden ingezet.

VII. In het lage Noord-West-Duitsche bergland is de opeenvolging der woud vegetaties geweest:
I. Llnden-elken-hazelaarperiode. subboreaal.
2. Beukenperiode. subatlantisch.
De Solling en het Kauffunger W ald zijn sedert de boreale
pe riode zuiver loofhou tg ebied geweest. to tdat in de vorige
eeuw het loofhout plaats heeft moeten maken voo r de n fijnspar.
W . VAN HAREI'\CAR5PEL.

REFERATEN .
REV UE DES EAUX ET FORËTS
September 1928.

R oger D ucnmp, geeft ee n artikel over de M ar okkaan sche
bosschen en hou tsoo rten . in het bijzonder in verband met
den reg en val. H et komt niet in de eerste plaats aan op de

totale jaarlijksche neerslag. maar veel meer op de verdeeling
hiervan over de verschillende. jaargetijden.

Daarom wordt onderscheid gemaakt tusschen "Ia pluie
totale" en "la pluie utile". Dit is voor verschillende houtsoorten weer verschille nd. Ove r het algemee n zijn de zo me r-

regens van wei nig waa rde. Dit geldt voor het geheeIe Midd el.
landsche zeegebied. Het komt vooral aa n op een rege lmatigen
aanvoer van water gedurende herfst. wi nter en voorjaar.

Vooral op de grenzen van het verspreidi ngsgebied der
verschillende houtsoorten speelt deze factor voor de hoogteen breedtegrenzen die daar kunnen worden bereikt den grootsten
rol. De factor " temperatuur" komt pas in de 2e plaats.
L. Perdé, schrijft ove r de natuurlijke verjonging van den
A merikaansehen eik te Le Bar res {Zuid- W est Fran krijk).
O nder de verschillende eikensoo rten die hier voo rkomen. va llen
er twee op door hun snelle en ge makkelijke natuurlijke ver-

jongi ng; de Quercus rubra en de Quercus ilicifolia. De laat ste
soort blijft te klein en heeft als zoodanig weinig boschbouwkundige waarde. kan alleen voor de jacht en als bodemdek
van beteekenis zijn. De schrijver geeft da n een vergelijking
tusschen den gewonen Am . eik (Quercus rub ra) en de inheemsche
soo rten (Onereus Robur en sessîlttlora]. De Am . eik stelt
lager eischen aa n den gro nd. lijdt minder van vo rsten. voo ral
van voorjaarsvo rste n. kan beter tegen de droogt e, g roei t in

zijn jeugd veel sneller, wa t echter alleen geldt voor de eerste
50 à 60 levensjaren. draagt regelmatiger en vaker vrucht en
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geeft daardoor veel eerder en betere natuurlijke verjongingen ;

hij heeft minder last va n meeldauw. Zijn leve nsduur is veel
korter. te Les Barres schijnt hij niet veel ouder te worden

dan 100 jaren. De waarde van het hout is geri nger; het
splijt gemakkelijk doch is veel harder en daardoor moeilijker
te bewerken; zijn mooie roode kleur gaat spoedig in ee n
leelijk grijs over, het is minder duurzaa m en moet zeer droog zijn

alvorens het goed bran dhou t is (pas in het 2e jaar na de velling).
Er ka n dus geen sprake van zijn om hem de inlandsche
eikensoorten te laten vervangen. op plaatsen waar deze wi llen

groeien . Maar in slechtere gedeelten van deze eike nbossc hen
kan hij uitstekende diensten bewijzen en v erdient ee n meerde r

gebruik alle aanbeveling. Schrijver deelt tenslotte nog het een
en ander mede over een door hem uit gev oerde natuurlijke
ve rjong ing in een 95-jarig bosch va n deze soort. o p dezelfde
wijze als dit geschied t in de gewone eike nbossc hen en die
zeer goed en snel verliep (coupe d'ensemencement" 1924/1925.
"coupe s écondaire" 192711 928. die eigenlijk al het karakter had
van "coupe d éfinitive" wegens het direct vo lledig slagen der
ve rjonging en de n snellen groei hier van ).
Arnould. vertaalt een artikel uit een Russisch tijdschrift
ov er " He t Russische hout en de wereld markt" . De uitvo er
van hout is in Rusland o p het oogenblik weer ongeveer even
g root als voor den oo rlog; 1923 o ngeveer 32 millioen ton.
1913 34'/. millioen ton. H ollan d importeert 100 '10 va n de
hoeveelheid va n voor den oorlog. België in 1924 \ 02'10.
1925 92'10. Duitschland en F ran krijk kome n ach teraa n. Jap an
is na den oo rlog een belan grijke afnemer gewo rde n. De
Skand inavi sche landen zijn de voornaamste co ncurrenten als
leveranciers.. Zweden en N oorwegen voe ren echter al meer
uit da n de jaarlijksche aa nwas bedraagt. zijn dus al ov er de
uiterste limiet heen . In nog ste rker mate is dit het geval met
Letlan d. T secho-Slowaki je en O ostenri jk.
In lOOD-tallen m" s hout uitgedrukt. werd in 1924/1925
uit Rusland het meeste uitge voerd naar Engeland (1746). Dan
volg t ons land (649), Japan (4 12). Duit schland (312). Letland
(277). China (134). Fran krijk (54). België (51). And ere land en
tezamen (292).
H et overgroote deel va n het RUSSische hout gaat dus naar
En geland (in 1924/1925. 44.5 '10 in 1921/1922 zelfs 64.4 '10 dus
'f, van den totalen uitv oer).
Deze cijfers zijn voor het bew erkte hout alleen. nog hooger :
in 1924/25 ging 75'10 va n het uitgevoerde zaaq ho u t , 90'10 van
het fineerh ou t. 100 '10 van het duighou t. naar E ngeland.
U itbreiding van den uitvoer van hout naar ons land wordt
niet verwacht : die naar Frankrijk breidt zich than s sterk uit.
H et hout dat naar Letland (zelf een export eer end land )
gaat is meer voor transito . H et wordt hier verwerkt en dan
w eer verder uitgevoerd.
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O ng evee r de hel ft va n de tota le hoeveelheid wo rdt verwerkt en de helft a ls rondh out uitgevoerd . Het verwe rkte
hout zijn vnl. pla nken van ee rste kw aliteit. Smalle planken
en van mind ere kwaliteit worden mind er gevraagd.
Schri jver v erwacht nog een gro ot e uitbreiding van den

uitvoer. De groote ontwikkeling va n den houthandel en de
houtindustrie in de Vereen iqd e Stat en heeft tengevolg. dat
men hier w eldra hout uit E uropa zal moet en invoeren. daar

ste eds meer blijkt . da t Canada op den duur niet in staat zal
zijn Amerika v an het noodige hout te voorzien .
Rusland voe rt ook nog enkele houtproduct en in als boter-

tonnetjes. houtw ol. meubels. papierhoutstof voor de papierfabricage (alles in totaal in 192.,/1925 nog o nge vee r .,.,.000
ton ). Dit is niet noodiq : er moet naar ges treefd word en
hie raan zoo spoedi g mog elijk een einde te mak en.
In de Chronique [orestiére. schrijft Ducellier over het dit
jaar te Arn hem gehouden congres der N ed eeland sche Heidemaat schappij. dat hij met de H .H. G eneau en Rolley als vertegenwoordigers van de Fransche regeering heeft medegemaakt. Na een beschrijving va n de inrichti ng en werkwijze

der Nederlandsche Heidemaatschappl], va n onze bebosschinqssystemen en wat hij hiervan tijdens de gehouden excursies
heeft gezien. komt hij tot de conclusie hoe gewenscht het
voor Frankrijk zou zijn. indien daar ook ee n aldus werkende
..Heidemaatscha p pi]" werd opgericht. in de eerste plaats voor
bebosschi ng va n de uitgest rekte woeste g ronden van pa rticulieren e n ge meen ten. die tezamen thans nog ee n op pe rvlakte
beslaan va n meer dan 4 milh o en ha.
Di t zou a ls uitstekende re m kunne n we rken tegen de tegenwoordige vlucht naar de stede n ; de landarbeiders zoude n
dan in het bosch werk ged ure nde den winter hun kost kunnen
verdiene n. bij gebrek waaraa n zij thans verplicht zijn in de
steden hun welzijn te zoeken. zeer tot schade van den landbouw ten pla ttelande.
G . H.
DE UTSCHE FORST ZEITUNG 1928 No. .,0 e.v.
N o . .,0. Ps eudotsuga D ouglasii en d e resultaten van proefculturen in Groot P olen . door Stanis!aw Suchocki .
Samengevat door De. Busse luiden deze a ldus:
I. De groene Douglas eigent zich voor den aanplant in
Groot Polen .
2. D e groene Douglas eigent zich daartoe beter dan de
blauwe of Colorado Douglas.
3. De g roe ne Douglas overtreft op de voor hem geëigende
sta nd plaatsen de Inhe emsche houtsoorten door de volgende
voordeelen:
a. buitengewone groei sne lheid .
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b. voortbrenging va n qrooter houtmassa in ko rter tijd.
c. grootere voor-opbrengste n.

d. betere kwaliteit va n het hout.
'I. De groene Douglas is een bod em verplegend e hout soort.
5. Daar de g roene Douglas op de voor hem passend e
groei plaatsen, zij-sc ha d uw goed ve rdraag t en sterk g roe it.

eige nt hij zich :
a. voor inboeten va n culturen.

b, voor het vullen van open plekken in oudere beplanti ngen .
c. voor het vormen va n horsten en groepen. om ge mengde

opstanden te scheppen.
6. Voor bep lanting met groene Douglas eige nt zich:
a. boschbode m. die te goed is voor qroveden. maar nog
niet goed genoeg is voor eik.
b. bode m. die niet aa n ste rke herfst- of voorjaarsnac htvorst

is blootgesteld.
c. matig frissche bodem.
e. ook zandige bodem. mits deze minstens va n de 3de .
boniteit is.
V eenvorming boschturf en bosehbouur in Noord-Zweden.
door H esselman.

Twee problemen worden besproken:
1. de vee nvorming in Hjnsparrenopstanden.
2. de moeilijke ve rjonging dezer opsta nde n.
M en v reesde vroeger. dat deze veenvorming sne l voort-

ga ng maakt e. doch ee n stuifmeel onderzoek too nde aa n. dat
deze slechts zeer lan gzaam voorschrijdt. W at de boschturf
(Ro hhumus) aa ngaat. zijn daarvan 2 soo rten. n.l. die. welke
zich spoedig in a mmoniakverbindinge n omzet. en die waarbij
dit nie t het geval is. W aar het klimaat war m genoeg is.

zooals in M idden-Z weden . is de eerstge noe mde boschtu rf
ove rheersc hend. D aar kan men de opstand natuurlijk verjongen door te ple nteren . D aarentegen is men in N o ord-

Z weden verplicht kaals lag toe te passen. om bode m en boschturf
meer war mte te doen toekomen. Op hoogten van meer dan

'100 m is bovendien af branden van het bode mdek nood zakelijk. De bodemflora geeft belangrijke aa nwijzinge n aa ngaande de omzetbaarbeid va n de boschturf. Me n ondersc heidt
het Vaccinium-Myrtilus ty pe en het Dryopteris type. In o pstande n van het laatste type. is het voor de omzett ing van
d e boschtu rf reeds voldoe nde . indien men berk. esp en ande re
loofhoutsoorten inbrengt .
. Beschad ig ing van D ouglas zaailingen door aa rd rupse n.
doo r Dorenwend t.
D eze werd opgemerkt bij goed groeiende zaailinge n op
dit jaar nieuw aangelegde kweekbedden op zandigen bodem.
waar het vorig jaar aa rdappels op hadden gestaan. 90 '10 der
zaailinge n we rd 's nachts o nde r den grond getrokken. De
daders bleken aard rupse n va n Agrotis seqet um. Overdag
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schuilt de rups op hoogstens 5 cm diepte In de nabijheid
der plantjes. Bestrijding: afzoeken der rupsen.
No. 41. Het zoogenaamde ziek worden van den bodem.
door Albert-Eberswalde,
In de gematigde zone onderscheidt men steppen en bosc hgebieden. aride (droge) gebieden met neerslagarmen groeitijd.
en humide (vochtige) met neer slagrijken groeitijd. In de aride
gebieden vindt eene sterke verdamping plaat s. waarbij door

het opstijgende water in den bodem de zouten uit de diepte
naar boven worden gebracht. Met de humusresten geven zij
aanleiding tot het ontstaan van de vruchtbare zoogenaamde

zwarte aarde. Het bodemprofiel vertoont hier een bovenste
1 1'/, m diepe zwarte laag en daaronder het verweeringsgesteente. waaruit de bovenste laag ontstaan is. In de humide
gebieden blijft de verdamping. en daarmede de waterbeweging
á

in bovenwaartsche richting. achterwege. De waterbeweging
gaat hier van boven naar beneden. waarbij zouten en colloïde n worden meegevoerd. welke deels in de diepere lage n
worden neergeslagen. deel s door het grondwater worden
weggevoerd. M en ka n het bodemprofiel hier in 3 lage n ve rdeele n : I. de uitgeloogde bovenste laag ; 2. de met voedmqsstoffen verrijkte en gedeeltelijk verd ichte tweede laag; en 3.
het ve rweer ingsgesteente. Me n onderscheidt hier bruin- en
bleekaardevorming. Bij de bruinaarde blijft het uitwasschen
va n de bovenste laag tot de ge makkelijk oplosbare kalkdee len
beperkt. de ijzerbestanddeelen. die de n bodem de bruine kleur
geven. blijven behouden. Bij de bleekaarde worde n oo k ijzer.
leem. enz. uit de bovenste laag ver wijderd. de laag word t
a rm aa n basische besta ndd eelen, het a bso rptievermogen gaat
do or uitw assching der colloïden verloren - de bode m wo rd t
zuur. In de tweede Jaag wordt neers lag gevormd. d ie tot
bankvorming leiden kan (zgn. podsolvorming). Deze podsolvor ming. gepaard gaande met het optreden van een bleekaardelaag. ka n door geëigende bosc h- en bodemcultuur worden
tegen gegaan . H et werkzaamste middel in dezen strijd is voo r het
bosch het bladeren- of naalden strooisel. mits dit snel in milden
humus overgaat. Klimaats-factoren geven hierbij de n doorslag.
Een voor een bosch bodem goed klimaat is slechts in een gemengde opstand moge lijk. Iedere houtsoort heeft hare karakteristieke
wortelvorming en blijft in ongeveer dezelfde laag. Opdat
geen onbenutte ruimte in de n bodem overblijve, is daarom
eene menging van diep- en vlakwortelaars onmisbaar. Geen
bodem is zoo arm, dat er geen gemengde opstand op zou
willen groeien. Ook op het armste zand. groeit tezamen met
den groveden nog de zandberk. Ook Douglas en Amerik.
eik verdienen aangeplant te worden , met het oog op hunne
bodemverbeterende eigenschappen. Op armen zandgrond
is de beuk nie t op haar plaat s: hier doet wintereik
het beter.
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Snelgroeie nde populierensoort. door Sasker. Wurzen, Bij
een bezoek aa n de boomkweekerf va n O tto Kloss in Bad
Lteben werda vielen de A nq ulata-peppels (Populus a ngulata
robusta) door hun enorm sne llen groei op. aanmerkelijk sneller
dan die van de Canada-peppels.
No . 42. De ontwikkelings-geschiedenis der Staatsbossche n
in Saksen. door Oberforstmelster Putseher.
Nog in de 18e eeuw speelde de jacht de hoofd rol in de
bossche n. Eerst in het - begin der 1ge eeuw trad ook in Saksen
het boschbedrijf op de n voo rgrond. De eerste organisatie
va n het Staatsboschbehee r va n 181 5/1 816 be rustte op het
revierförst ersysteem , dat niet voldaa n heeft en in 18 71 doo r
he t ho utveste rsysteem verva ngen werd.

De Saksische bosschen bestonden in 1550 in hoofdzaak uit
zilvers par. beuk. fijnspar. groveden en eik. In den loop der
tijden verloren zilverspar en beuk aan terrein. zoodat tegen-

woo rdig 80 % der staatsbosschen uit fijnspar. 16 Oio uit groveden en slechts 4 Oio uit loof hout bestaat. De bossche n hebbe n
zeer geleden door het bestaan van weide-rechten. door strooiselroof en hout sprokkelen . Cotta is de groote refo rmat o r van
het staatsboschbeheer in Sakse n geweest. Sedert 1870 bégon.
tengevolge de r nawerking va n de Preszlerscbe Bode nreinertraqs-lee r, een sterker aa nspreken va n den houtvoorraad door
verkorting van de n omloopstijd. D aa r de industrie. speciaal
de hou tsto f- en papierfabricage. in toenemende mate zwakkere

houtso rtiment en noodig had. wer d de fijnspar. die in korten tijd
groote hou tmassa 's voortbreng t. veelvuldig in zuivere opstand
aa ngeplant. Deze eensoo rtige opstande n hebben echter voo r
den bod em zulke nadeelige ge volgen gehad. dat men sede rt
1920 weer .tot ge mengde cultuur va n naald- en loofhout is
overgegaan. Tengevolge hierva n is de totale hou tmassa. die
jaarlijks gekapt mag worden. weer verminderd.
Lessen. opgedaan bij" een excursie onder leiding van P rof
W ittich naar de stsuüsbosschen te Eberswalde door /unack.

De bezichtiging va n 470 door W iebecke onde r ee n bove nscherm va n grovede nnen met groveden o nde rplante g roo tere

en kleinere open plekken. leerde da t deze wijze va n boschcultuur meest op eene mislukking uitliep. behalve op de
grootere plekken. waar de omstandigheden. wat het licht
betrof. overeen kwa men met die op ee ne kaalkapvlakte . De
..edele halfschaduw-vorm" van den groveden bleek overal
ee n kwijnvorm te zijn. Op zuiver zand ve rdroogden de jonge

dennetjes en waar. da nk zij een leemlaag op ge ringe diep te.
de bodem voldoende voc htig was. hadden de de nnetjes een
zwarc n strijd te voe ren met beuken o pslag en met inge planten

Douglas. om niet te spreken van het o nkruid (grasse n). dat
de denn et jes dreigde te ve rstikken.
In een 130 jarige grovedennenopstand. gemengd met 2070-ja rige beuken. op zand. met leem op geringe diepte. werd
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gewezen op het gevaar op den duur te krijgen een zuiver
beukenbosch, dat onvoldoende massa- en waardevermeerde ring

geeft . Men kan nu 2 wegen inslaan. De ee rste is de n geheelen
opstand te vellen en door een eensoortige g rovedennen·

cultuur te vervangen; de tweede is de kaprijpe grovedennen
te vellen. en de 20-70-jarige beuke n daarna een leeftijd te
laten be reiken. waarop ze kapbaa r zijn en eers t dan na kaalkap

weer tot den groveden terug te heren. Door den 2den weg
in te slaa n. worden cultuurkos ten bespaard en we rpt het in

de beuke n opgehoo pte ka pitaa l goe de rente af.
Bij ee n ge mengden aanplant va n jon ge eiken en beuken ,

en een dito va n grovedennen en beuken. werd de opmerking
ge maakt. dat beter ware geweest zuivere culturen aan te
leggen. in het eerste geval van eik, in het tweede va n gro ve-

den en eerst op 30 jarige n leeftijd beuk onder te brengen. of
deze zich zelf te laten aanzaaien.
Bij deze excursie werden met verschillende werktuigen de-

monstraties gehouden. Opgaaf 1 was b.v. een30-jarigedennenop stand met loofhout te onderzaaien. Eerst werden met een

smal gebouwden boschploeg strooken geploegd en deze met een
viertand-cultivator, een z.g. bosch-egel losgemaak t. Opgaaf 5
was, na velling en opruiming va n een beukenopstand . den
met gras beg roe iden bodem gereed te maken om ee n rijen-

bezaaiïng met grovedenne nzaad te ondergaa n. Ee ne goe de
methode daartoe was daarbij te gebruiken den "berg-e gel".
D e ee rste maal werden de veerende tanden zee r ondiep

gesteld. de twee de maal dieper en de 3e maal nog dieper.
He t onkruid kan daarbij door arbeiders w orden ver wijderd.

H et bezaa ien geschiedde met het werktuig "Waldd ank ".
H ierbij hebben ac htereenvo lgens 4 bewerkingen plaat s: het
trekken va n een zaaivoor. het zaaie n. het bedekken en het

aandrukken (rollen). Het verbi nden van deze praktische leergangen aan de excursie vo nd alge meen bijval en het verdient alle aanbeveling dit in de n vervolge te herhalen.
ONTVANGEN BOEKWERKEN .
I. Verslag van de Commissie uit de Nederl. Boschbouw
Vereeniging inzake de houtsorteeringen .

2. G. Ho utzagers en M . de Koning. De hout soorten 2e
druk. (Uitg. De N ed. Heide-Mij. Arnhem. Prijs f 1.25. ing.)
Ee n nadere aa nkondiging betreffende het ontvan gen V erslag va n de Commissie inzake verv angin g van den lep moet

wegens plaatsgebrek nog een maand uitgesteld worden.
Red.

