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REFERATEN.
REVUE DES EA UX ET FORËTS.
Februari 1928.

La Ch aussée schrijft over de staatsbosschen te la [oux
(Midden Oost-Frankrijk) die vóór den oorlog golden voor
vrijwel het mooiste zilversparren gebied van Europa. Gedurende den oorlog zijn hieruit 218.000 M '. gekapt en is het
geheel dus sterk achteruitgegaan. Het mooiste gedeelte (canton
de la Glacière) is echter gespaard gebleven. Hierin is nu een
"série artistique" gereserveerd van 26 H .A . oppervlakte. De
gemiddelde inhoud van deze 26 H.A. bedroeg in 1923. 510 M'.
per H.A.. de gemiddelde doorsnede was 60 e.M .. waaronder
zeer veel hoornen van meer dan I M. doorsnede. De gemiddelde lengte bedraagt meer dan '10 M.; de boomen zijn
thans circa 300 jaar oud . Vier foto 's do en zien. welke prachtige.
kaarsrechte reuzen hi er worden aang etroffen .

G. H u[fel doet mededeelingen uit de onlangs ver schenen
aflevering 2 van dee l 1'1 van de Mededeelingen van het
Zwitsersehe proefstation. Ik o ntleen hieraan zijn r ésum é over

de studies van Dr . P . Flury over het verband tusschen regenval en jaarlijkse hen aanwas. waaruit blijkt. dat over het algemeen de aanwas der bosschen in natte perioden en jaren

steeds beduidend grooter is dan in droge jaren. De versc hillen
loopen tot '10'1,. De fijnspar is gevoeliger dan de beuk.
Gemengde opstanden va n fijnspar en zilverspar in plenterbedrijf leden beduidend minder dan de onmiddellijk daaraan
grenzende éénsoortige bestanden van één leeftijd. Bij bosschen
op grootere hoogte is de factor temperatuur het belangrijkst.
vooral op de Noord-hell ingen. zoodat hierdoor de mogelijkheid bes taat. dat tengevolge hiervan in droge jaren de aa nwas juist grooter is.
Hutfel verwijst hierbij ook naar de onderzoekingen va n
den Fransehen professor Henry, die heeft nagegaan den in-

vloed van het buitengewoon droge jaar 1893 op de boschbouwvegetatie in Lotharingen. Hij heeft hiervoor vergeleken

de aanwas in 1893 met die van 1891, een jaar dat. wat de
neerslag betreft. juist bijzonder normaal was . Hij komt tot
de conclu sie. dat de eik veel minder heeft geleden van de
droogte dan de beuk (bij eik was de aanwas in 1893.
2/3 _ 3,.'1 van de normale. bij beuk 1/'1 - 2,5).
Bij den zilverspar was de schade boven aan de hellingen
grooter dan in de dalen.
Voor de vereeniging van civiel -ingenieurs in Frankrijk heeft
de heer fa gerschmidt een inleiding gehouden over het gebruik
van houtskool. De jaarlijksche houtproductie van Frankrijk
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meer onafha nkelijk kan maken. doch waarm ede de boschb ouw
in het algeme en ook bijzond er zou zijn gebaat .

BULLETIN DE LA SOCIE TE CENTRALE
FORESTIÈRE DE BELGIQUE.
Maart -April 1928.
De Soci été Centra le Foresti ère de Belgiqu e wil in den
loo p van den zomer 1928 in het Senten bosch (Brussel) een

voor
wedstr ijd organis eeren voor fabrika nten van inrichti ngen

het stoken van houtsk ool en van voertui gen voorzie n van
vergas singsap paraten voor houtsk ool of hout. Zij wekt alle
leden op. bijdrag en te schenk en ten einde dit mogeli jk te
maken en wijst er op . dat hierdoor zoowel het algeme en
belang . als dat van alle bosche igenaar s in België zeer kan
worden gebaat .
A. Poskin geeft een uitvoer ig artikel met veel cijfermateriaal over het opmeten van eikenb eomen (op stam en liggend hout) naar aanleid ing van door hem verrich te meting en
in een ..Mitte lwald" te Grand- Leez, De boomen staan op
goeden grond. het hakhou t wordt geëxpl oiteerd met een
n
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meting en verrich t. Hij conclu deert. dat hier bij liggend hout
de inhoud gevond en door de opperv lakte der doorsn ede op
halve lengte te vermen igvuldi gen met de lengte in den regel
wat te klein is. Hoe dichter het hout bij d en top wordt
afgeko rt. des te kleiner is de afwijki ng; bij kortere lengten
(dus groote re topdoo rsnede) wordt de afwijki ng grooter . eveneens bij groote re doorsn ede op borstho ogte.
Wat het meten van hoornen op stam betreft. zoo wordt
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voor dergelijk hout in België gewoonlijk vastgesteld het
..coefficient de d écroissance" (de ve rhoud ing tusschen diam eter
of omtrek op het midden en d ie op 1.50 M .). O ok dit cijfer
geeft afwijkingen met den werkelijken inhoud en oo k hier
in de n regel iets te laag. Het vormgetal is dus ee n juiste r
maa tsta f. Van de opgenomen bocmen bed ragen deze laat ste
bij 5 M. werk hou t en 50 c.M. omtrek op 1.50 M .. 0.93 ;
7 M. en 70 e.M. omtrek op 1.50 M.. 0.88; 9 M. e n 90 e.M.
omt rek. 0.84; 11 M. en 1.\ 0 M. omtrek. 0.79: 13 M. e n
1.30 M . o mtrek. 0.75. De gecorrigeerde coefficiente n van
"decroissa nce" resp. 0.96. 0.94. 0.92. 0.89. 0.87. de werkelijke
0.96. 0.92'1, 0.90. 0.88'1, 0.88.
Maurice Ca lmey n. schrijft over zijn resultaten me t d uinbebossching op ee n complex van circa 48 H .A. te Ad inkerke.
H et zijn v.n .l. laag ten (duinpannen) die door hem zijn bebosc ht en waa r hij gebruik heeft ge maakt va n in hoofdzaak
loo fhoutsoorten : po pulier en w ilg. gemengd met eik. esch,
eschdoorn. haagbeuk. berk. linde . els. la riks. acacia. Hij is
voorstan der van een wijd plantverba nd ten ein de de boomen meer tegen den wi nd te harde n ; de po pulieren moeten
later uit de menging verdw ijnen, doch ge ven eers t beschutting en oo k goe de vooropb rengste n.
V oo r de eige nlijke duin en geb ruikte hij naaldh outsoorten.
grov e den. lartctc, Oostenrijker. zeede n. O ok hier plant bij
in zeer wi jd verband.
B riehet schrijft over de ve rjon gin g va n beukenop standen
in de Arden nen in ve rband met de bod em vegetati e. Reeds
de planteng roei wi jst aa n of de ver jongin g al dan niet zal
slage n. Hij geeft da n voo r het door hem onde rzoch te gedeelte aa n welke pla nten wijzen op zure humu s. (adelaar svar en,
boschb essen . heide. mos (Dicra num en Polytrichum) buntg rasse n), welk e op milde humu s. (anemonen. oxa lls. veldbies)
en we lke o p humu s. d ie rijk is aa n salpeterstiksto f. (braam.
Ëp tlobtum. kruiskrui d).
A an de Chron iq ue [ores tiete ontlee n ik ten slotte nog de
med ed eelin g over bestrijdi ng van o nk ru id o p wegen e n
pade n met 10 % zinksul faat. 10 % ruw zout e n 2.5 % lysol.
welke alle drie zeer goede resultat en gaven. Geb ruik van
10 '10 ruw zout is het goedkoopst.
Een 5 '10 oplossing van zinksu lfaat. gebruikt in ee n kweekerij op een verspeen bed van eiken, gaf zeer goede resultaten . doch de eik jes sche nen er ee nigsz ins va n te hebben
geleden. De proeven worde n nog voortgezet .
Ren'; Misson geeft ee n mededeeling over een prachti ge
laa n va n Thu ja gigantea geplant te H elchte ren in de Limburqsc he Kempen. De beomen zijn ge plant in 1872 in de
volle heide op afstanden van 5 M . afw isse lend met tamm e
~astanjes. In 1908/1909 werde n de kastanjes v erwijderd. De

rhuja' s zijn thans o ngeveer 23 M . hoog. met ee n qemid-
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delden o mtrek op 1.50 M . va n I M. Plaa tselijk vindt men
boomen va n 2 M. omtrek.
De Thuja g igantea is een boom. die eve na ls de C harnaecyp a ris Lawsoniana in d it klimaat zeer ge makkelijk schijnt
te groeien en w aarvan een meerder geb ruik wel aa nbeveling

verdi ent.

G . H.

SCHWEI ZERISCHE ZEIT SC HRIFT FÜR DA S
F ORST W ESEN.
A pril 1928.
Der Maszstab der neuen Lendeskerten van O. Anliker.
In Z wiste rland zal een nieuwe sta fkaart gemaakt worden
en men is he t nog nie t eens over de schaa l waarop ze zal

ver schijnen . H et leger. de cultuurtechniek. de boschbou w zijn
het hier niet over eens. hoewel de landsverdediging hoofdzaak zal blijven en den doorslag moet geven.
Verschil in hoog en laa g over korten afstand. is nergens
zoo groot als in Zwitserland. het vraagstuk is dus niet zoo
eenvoudig.

Schrijver vraagt voor den boschbouw het recht om hier
mee te oordeelen, omdat het bosch in Zwitserland 25% van
de oppervlakte de s land s be slaat en een nationaal bezit van
o nschatbare waarde is. Hij is voorstander van :

I. Ee n technische kaart. niet meer zooa ls tha ns 1/5000 en
1/10.000 maar geheel 111 0.000. een soort kadasterkaart .
die o ok voor den bo sch bouw va n w aarde is.

2. Ee n veldkaart. dit zou de nieuwe detailkaart worde n. op
schaal va n 3/100 .000. Ze zou een oriënteeringskaart zijn
voor militairen. technici enz. en ook voor den boschbouw

waarde hebben.
3. Ee n overzichtskaart. schaal 11100.000 met hoogtekrommen.
O ok in dit tijdschrift verder weder een artikel over de
mogelijkheden van houtskool als vervangstof van de benzine
voo r motoren. speciaal van vrachtwagens .

d. K.

Plann en voor een sulfiet cellulose fabriek aan het
Ladogameer.
Er worden onde rha ndelinge n gevoerd tusschen een consorti um va n Dut tsche en F msche cellulose fabrika nten en de
stad Kexholm aa n het Ladogameer voor het stichten van
een groote fabriek. H et gemeentebestuur va n Kexholm wil
daa rvoo r voldoende g rond afstaan. Er is hier bij sprake van

zeer groote hoeveelheden grondstof uit I1jnsparbosch dat in
Oost-Finland en het aa ngrenzende Rusland nog niet zoo zeer
B. S.
is uitge put als in het W esten van F inland.

