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Referaten
Skogen No. 8. 1931.
RusJands boschbouw (vervolg).'
De houtwarenindustrie ontwikkelde zich vóór den oorlog in een zeer
langzaam tempo.
In 1'912 verzaagden de gezamelijke zagerijen in Rusland 20.9 mlmoen
m3 stammen en deze leverden 11.5 millioen m3 gezaagd hout af. Het
'grootste deel van dit hout werd naar 't buitenland uitgevoerd; in het land
werd nog zeer veel met de hand gezaagd hout geleverd.
Rusland importeerde in 1913 in hoofdzaak uit Finland nog 26.5 duizend
ton papier en 164 duizend ton geperste papierstof. Vóór het jaar 192&
kwam hierin weinig verandering. Het vijfjaarsplan zou echter groote ver. . _
anderingen brengen. De zagerijen zouden hun productie moeten opvoeren
met 270 '7'0 en de p3pierfabrieken met 1850/0'
Op groote schaal zouden kunstmatige drogerijen ,en a1lc moderne hulp~
middelen tot sneller omzetting ,der grondstoffen in waardevolle uitvoer~
artikelen worden ,aangewend. De productie zou in gecombineerde- fabrieks~
inrichtingen een ongeëvenaarden omvang verkrijgen waaraan 1.3 milliard
roebel zou worden ten koste gelegd.
De hoogste contröle·inspectie der Sovjet Unie publiceerde in 1930 het
volgende: Er wordt tot nog toe bij de plannen van aanleg voor nieuwe
·ondernemingen te weinig aandacht geschonken nan de goede verzorging
der ,grondstoffen. aan de transport mogeUjkheden, aan de arbeidskrachten
en lokale omstandigheden.
De met de meest moderne machines voorziene inrichtingen kunnen niet
aan de verwachting beantwoorden wanneer goede leiders en ervaren werk~
krachten ontbreken.
In een voordracht over houtwarenindustrie voor de leden van den hooy~
sten raad. kon men het volgende hooren: Wij hebben veel nieuwe zagerijen
en fineerfabrieken waar de machines reeds zijn bedorven. omdat de ar..
beiders onervaren zijn in de behandeling der machines. Vóór dat de men~
schen dit verstaan. zijn de werktuigen reeds onbruikbaar gemaakt.
Zonder langjarig onderricht kunnen arbeiders een hoogstaande techniek
niet doorvoeren. dit is een der meest kwetsbare plekken van het gehee1e
vijfjaarsplan.
De uitvoer van houtwaren uit Rusland bedroeg in 1913 minder dan die
van Finland.
In 1922 begon de export zich weer te ontwikkelen en in' 1928 was deze
weder gestegen tot 5.5 mlllioen m3 • In 1929 werd r.eeds·' 8.1 millioen m3
bereikt en in 1930 werden 12.5 millioen m3 uitgevoerd.
In 2 jaar tijds was het kwantum voor export reeds verdubbeld en onge~
veer 60 % hooger dan vóór den oorlog.
In het binnenland is echter groot gebrek aan bouw hout en brandhout
is bijna niet te krlj gen.
De vier concurreerende houtuitvoerJanden: Finland. Zweden. Polen en
Tsechoslovakije die in 1927 tezamen 32.6 millioen m3 uitvoerden. zagen in
1930 hun export verminderen tot 26.5 millioen m3 •
In alle landen klinken pessimistische stemmen omtrent den toestand van
den houthandel die door den Russischen uitvoer benadeeld wordt. Hel"
allerergst is dit voor Finland waar de economische toestand in hooge
mate van den houtuitvoer afhankelijk is.
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Ondanks dit alles is de opvatting dat de houtprijzen door de Sovjet..
regeering opzettelijk omlaag gedrukt worden oOJuist.
.
Der SovJetregeerJng ontbreekt zoowel gespaard 'kapitaal als crediet en
moet haar invoer van machines en noodzakelijke gereedschappen door
uitvoer dekken', om het vijfjaarsplan ten uitvoer te kunnen brengen.
Met de handelsbalans der regeering is het slecht gesteld, in 1929-'30
moesten 66.5 inillioen roebels bijgepast worderi voor deze inkoopen.
De prijzen die de Sovjetagenten voor hun ~exportwaar v.crkrijgen zijn
lager dan die in de omringende landen maar zij zijn genoodzaakt tot deze
verlaging omdat het tekort~mende bedrag '·zonder yoorbehoud moet
worden verkregen. Wanneer daartoe kans bestpnd zouden zij hooge priJzen vragen. Een enkele maal is hun dit gelukt o.a. in 1929 toen de Sach...
sische papierfabrikanten grondstoffen op termijnlevering kochten.
Hoe het komt dat Sovjet-Rusland ni-et alleen op politiek maar ook op
economisch gebied zooveel afwijkt in den gang van zaken in kapitalistische landen' is wel te verklaren. De Russische uitvoe.r: van grondstoffen
blijft voortdurend een factor van onrust voor de buitenlandsche industrie.
Hoe is het nu mogelijk dat de Russen hun produktie zoo geweldig veel
kunnen vergrooten bij prijzen die de fabrikanten in àildél'e landen nood·
zakèn hun produktie te verminderen?
Voor Rusland is door het monopolie van den ~uitvoerhandel de renta~
• biliteit voor iedere soort waren niet onvoorwaardelijk noodzakelijk.
Er is een ander nog gewichtiger geZichtspunt. In een land waar h-et
muntwezen geen rol speelt en waar men door rantsoeneering tot distri...
butiè. 'Van alle levensbehoeften gekomen is, wordt de verantwoordelijke
boekhouding een overbodige zaak en wanneer men toch de boekhouding
in stand houdt, zijn de prijzen die in papiergeld worden uitgedrukt, niet
te v,ergelijken met de prijzen in het buitenland.
D~ handel met het buitenland is voor Sovjet~Rusland een op zichzelf staande zaak. Er moeten waren uit het buitenland gekocht en betaald
worden met inlandsçhe waren' die ongeveer qezelfde waarde hebben in
buitenlandschc munt. De ontvangen betaling in wissels. voor de uitge...
voerde waren, is niet te vergelijken met de produktie-kosten voor deze
waren in eigen land.
Bij den' verkoop naar het buitenland behoeft de Sovjet...regeering aller...
minst te denken over de waarde in natura. In dit land waar de arbeids~
kracht in 't algemeen reeds laag wordt betaald, zijn de Iconen in den
boscharbeid het allerlaagst en het is verklaarbaar dat om dezen arbeid .op
groote schaal te kunnen doorvoeren een systeem van dwangarbeid een
"'"
noodzakelijke maatregel is.
Als gevolg, van de snel voortgaande ontwouding in de voor 't transport
gunstig gelegen sh·eken. en op grond van gebrek aan arbeidskrachten
in de meer Noordelijk gelegen distrikten is het niet aan te nemen dat
het thans gevolgde uitvqertempo kan worden volgehouden. Vooral de zeer
sterk vermeerderde vraag naar timmerhout voor het binnenland" heeft een
onberekenbaren invloed.
Om nieuwe boschgebieden in Azië' te exploiteeren is het 'graven van
kanalen en verbetering van de vaarwaters der rivieren een eerste ver...
eischte. Na de revolutie is ,de verbetering der vaarwaters voor houtvlotting
geheel achterwege gebleven. maar er zijn groote sommen voor dit doel
op de ·begrooting gezet en ook de wegen zullen onderhanden worden
genomen.·' '.
Volgens het vijfjaarsplan zullen 15000 km nieuwe wegen worden aan ...
gel.egd en 52000 km zullen hersteld worden. Ook de 'winterwegen over
ijs en sneeuw volgens Canadecsche methode hebben de -aandacht van
de regeering. Tot deze plannen behoort ook de uitbreiding van het spoor...
wegnet om het vervoer te water te bevorderen. Rusland is in Europa
het eenige land dat in staat is" een tekort aan hout in de toekomst ,aan
te vullen. Onder normale omstandigheden waar voor vrijen arbeid 'een
behoorlijk loon wordt betaald en voor het kapitaal eenige 'rente wordt
berekend zou de Russische uitvoer nimmer kunnen ontaarden in schade
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voor de importlanden : de ontwouding in zulk een omvang kan slechts
geschieden onder steeds stijgende kapitaal behodte en verhoogde onkosten,
d.w.z. onder nannale omstandigheden. In Sovjet..Rusland heerscht .een

ander economisch systeem waarop bovengenoemde ...veronderstellingen niet
toepasselijk zijn.
Dit Sovjet..-systeem is vo1komen onhoudbaar en de harmonische aan..
passing in de wereldhuishouding cen ongerijmdheid.
Tot hoe lang de thans heerschende toestand in Rusland zal kunnen
voortduren. is een vraag die in deze bespreking niet thuis behoort.

B. S.
Tcctona.
Deel XXIV. afl. 1. 2. 3. Januari-Maart 1931.
Door Z. van Door n wordt behandeld .. mechanische verzaging. de
nieuwe phase in de ontwikkeling van de exploitatie in eigen beheer der
djatibosschen op laDa", waarbij de wenschelijkheid betoogd wordt de
vorlllbepaling van het hout met de bijl in het bosch te vervangen door
de vormbepaling in de zagerij Van het boschwezen buiten het bosch.
"Het een en ander over de Tjilatjapsche vloedbosschen" geeft Ir. J. H.
de H a a n, waarbij er op gewezen wordt. dat het karakter der vloed~
boschvegetati'! wordt bepaald door de zoutconcentratie van het water
en door de getijbeweging. De oppervlakte dezer bosschen bedri:lagt
23000 ha.
Een" beschouwing van Ir. F. J. A p pel man wordt gegeven over "de
tank vnn den boschbeheerder ten aanzien van de bcscherming van het wild",
waarbij wordt opgemerkt. dat het aanwezige wild in zeer stcrke mate
achteruit gaat en reeds meerdere diersoorten aan het verdwijnen zijn.
"Gemengde djaticulturen" word~ behandeld door Dr. Ir. H. M. J. Har t
en komt schrijver tot de slotsom. dat de menging van djati met wildhout~
soorten in het djatiboschgebied in de meeste gevallen voor den djati
ongunstig is.
Een beschrijving wordt gegeven door Dr. Ir. J. Th. Wh i te over
"organisatie. grondslag en uitvoering der bodemkundige lava~kaarteering"
en blijkt daarJlit. dat het een werk van zeer langen duur zal zijn.
In aansluiting op het voorgaande geeft Ir. H. J., te Ri e 1 e een "ver~
korte toelichting bij de voorloopige grondkaart van het Gouvernement
DjokjBkBrta".
Omtrent ..oogstmogelijkheden in het djBtikapbednJf" geeft Ir. M. A. F.
Dij kma n s eer::. vergelijking van de uitkomsten van de houtvesterijen
en komt dan tot de uitspraak. dat flij doorvoering van een exploitatie in
onbekapten vorm de jaarlijksche timmerhoutmassa uit het nonnale leeg~
kapareaal voor het geheele djatibedrijf op 580.000 ma kan worden gesteld.
dat is 2.4 maal de hoeveelheid. die thans wordt verkregen. De oppervlakte
behoorende tot het djatibedrijf omvat 729000 ha.
F. W. S.

J0

urn a I f 0 r est i er suis s c,

Mai 1931.
Une oeuvre de rcboisement en montagne par A. Bar bey.
De schrijver verhaalt hier van de geschiedenis van l' Aiganal. een
voorgebergte aan de Zuidzijde van de Cevennes. Een en ander is be~
doeJd als waardeering van het werk van Ge 0 r ges Fa b r e.
Dikwijls wordt van de zijde der boschbouwers betoogd, dat de be~
bossching der bergen den waterstaatkundigen toestand van berg~ en
laagland beheerscht. De waterbouwkundigen zijn het hier niet mee eens.
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Ook in dit artikel valt het op dat de boschbouwers hoe lan-gei' hoe meer
tot de erkentenis komen dat men door bebossching de natuurkrachten niet
in zijn macht krijgt. De waarde der bebosschlng wordt sterk overdreven.
Dat bebosschlng invloed op de afvloeiing van het water uit de bergen
uitoefent staat vast. maar men moet niet denken dat ze de eenige en
allesbeheerschende factor is.
De geschiedenis van deze bebossching en de daarbij gevolgde werkWijze
in dit Fransche bergland zijn voor ons verder van weinig belang.
Quelques données sur Ja Pologne forestière (suite ct fin) par H. B a~
. doux.
De houtuitDoer van Polen ging voor en onmiddellijk na den oorlog
in hoofdzaak naëlr Duitschland. Sedert hier hooge invoerrechten geheven
worden gaat het meeste hout naar -Engeland.
Wat het onderwijs betreft, zoo heeft men in Polen 3 hoogescholen, t.w.
de Landbouwhoogeschool te Warschau, met boschbouwfacuIteit, de Uni·
versiteit te Posen (id.), de Polytechnische school te Lemberg (id.).
T.e Warschau zetelt een/! commissie voor wetenschappelijk onderZoek
van boschbouwzaken (a. h. Min. v. Landb; en Domeinen).,
In Bydgoszez is een houtbeurs. Er zijn 2 boschbouwvereenigingen. één
met zetel Warschau en één (voor KleinpPolen) in Lemberg.
Er zijn 7 boschbouwtljdschriften.
Op het gebied van natuur... en boschbescherming wordt vrij veel gedaan.
In 1920 werd eene commissie van advies voor natuurbescherming
benoemd. Voorzitter M. W. Sz a f e r. Prof. in plantkunde aan de uniVersiteit te Krakau. In de 11 jaren van haar bestaan heeft ze veel tot
stand gebracht.
,
Ze g,eeft een tijdschrift en tal van vlugschriften uit en heeft de ter...
reinen die voor bescherming in aanmerking komen geinventariseerd.
Nationale parken',
1. Ten Zuiden van' Krakau in den Tatra langs de grens; een terrein
van 170 km 2 , tot 2663 m hoog. Beboscht met bergpfjn. Men vindt er
gemzen, marmotten, beren. lynxen. herten, damherten. adelaars, .
2. 'Dicht daarbij op den rechteroever van den Dunajec cen in 1928 door
den Stáat aangekocht terrein van 386 ha met een oud kasteel.
3. Hd woud van Bielowieza, ten N . ..Q. van Warschau, temidden van
uitgestrekte bosschen. 4600 ha beboscht met pijnboom. eik, beuk en els,
soms in reusachtige exemplaren. Men gaat probeeren hier den wisent
weer terug te krijgen.
4. Czarnohora ten Z. van Lemberg aan de grens; 832 ha. tot 2057 m
hoog. in de Karpaten. Oerwouden. waar de bergpijn heerscht en
waar beren en wolven voorkomen.
Alles bij elkaar zijn thans beschermd:
6 Nation. parken met
25196 ha.
48 boschreserves met
5469 ha.
35 steppenreserves met
330 ha.
Er wordt overleg gepleegd met Tschecho Slovakije en Roemenië om
de aan de grens liggende reservaten uit te breiden.

L'élagage en vert de l'épicéa par A u b e r t ..
Vroeger werden de sparren hoog opgekroond om de welerl1 van vee
tusschen de boomen te dienen. Schr. heeft opgemerkt dat de opgek'roonde
sparren grootendeels zijn ingerqt. de niet besnoeide daarentegen niet.
de K.

Der Deutsche Forstwirt.

6 Februari No. 11 en 10 Maart 1931. No. 20 .
.. BUiige lebende Zaunpfosten mit Nutzungswcrt",
Om het voortdu~end onderhoud van de afrasteringskosten bij weiden en
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kweekerijen te voorkomen verdient het aanbeveling de palen te vervangen
door boompjes. Hiervoor komen in aanmerking wilgensoorten. Wanneer
hiervoor soorten worden genomen, die op de grondsoort thuis behooren
dan kan men hiervan nog eenige opbrengst venvachten.
Men brengt hiervoor eerst de draadafraste~ing op palen aün en plant
tegelijkertijd naast de paal de gewenschte wilgensoort door stek aan.
Wanneer hiervoor 4 cm dikke wilgenstekken genomen worden dan kun~
nen na enkele jaren de paaltjes vervangen worden en de draad aan de
boompJ~s worden vastgespijkerd. De wilgen worden. op 2 m hoogte getopt.
Ook d~ lijsterbes is voor dit doel geschikt door zijn gering wortel~
stelsel en kleine kroon. terwijl de vruchten den vogelstand ten goede
komen.

3 Maart 1931. No. 18.
"Vogelschutz: Nistgelegenhcit und Beerennahrung" van Oberförster
Pfort.
Schrijver deelt de resultaten mede met aanplanting van de daartoe ge...
eigende boomsoorten en struiken voor de vogelbescherming in de hout...
vesterij Schënlanke (Reg. Bezirk Schneidemühle). Waar het hier geldt
een zuiver grovc-dennengebied op de arme droge gronden van OostPruisen zijn de resultaten ook voor ons land van belang. De voor het
doel geëigende boomen en struiken stellen hoogere eischen aan den grond
dan de grove....den en dienen wij daarom de betere stukken voor beplan...
ting aan te wij:z:en. Ook met beschadiging door konijnen en hazen moet
men in de zuivere grove dennenbosschen terdege rekening houden. Wille...
keurig struiken en boomen te planten die voor de vogelbescherming in aan...
merking komen is af te raden. Men hoort bekend te zijn met de levenswijze
der vogels en wordt hiervoor verwezen naar het boek "Der Gesamte
Vogelschutz" van von Berlepsch en "Vogelschutz am Waldesrand".
In de bosschen op arme grond verdient het aanbeveling zich te beperken
tot groepsgewijzen aanplant op de beste stukken, die in de buurt van water
zijn gelegen. Voor ons klimaat eigent zich hiervoor de lijsterbes, berk.
acacia en de brem.
•
Het is niet aanbevelenswaardig op de arme heidegronden een be...
groeiing voor de vogelbescherming in het leven te roepen. Deze plaatsen
Ko~en in aanmerking voor de vogels die op den grond broeien. In der...
~g~lijk:c streken verdient het des te meer aanbeveling bij de boschwachters.woningen en om kweekerijen goede heggen aan te leggen van spar, haag...
beuk. meidoorn en het aanplanten van enkele sier- tevens voederboomen
als vlier. sneeuwbal. taxis, papenmutsje.

.

20 Maart 1931. No. 23.
"Ueber Waldbrandschäden und die sachgemäsze GestBltung ciner
. Waldbrandoersichcrung".

rn

boschbouwkringen is men al te veel geneigd te denken dat de premie
voor brandve:rzekering te hoog is. zoodat de risico beter zelf gedragen
,kán worden. In genoemd artikel wordt besproken hoe de boschbezitter
.zijn bosschen tegen schade door brand veroorzaakt kan verzekeren met
in achtneming van de grootte van zijn bezit en overeenkomstig zijn finan ...
tieele omstandigheden.
Het is niet meer noodza.kelijk dat de boschbezitter zijn geheele bosch·
bezit tegen brand verzekert. door dat het hem tot zekere grenzen vrij staat
eeu gedeelte van ZIjn bezit te verzekeren. Bij verzekering is alleen verphcht
de opstanden tot 40-jarîge leeftijd te v.erzekeren voor zoover deze in de
zelide gemeente liggen. met uitzondering zelfs van loofhoatopstandcn.
Een zeer belangrijke factor is dat men verschillende vomlen van verzekerrng kan kiezen al naar gelang van de uitgestrektheid van het bosch...
bezit. daar bij de verschillende groot.ten van het ,bezit de uitwerking
van de geleden schade niet op de zelfde wijze haar invloed doet gelden.
Er bestaan drie verschillende wijzen van verzekering:
I. V cru-kering voor de volle waarde j

222
2. verzekering van de kultuurkosten met berekening van 3 % samengestelde intrest;
3. verzekering van de kultuurkosten.
.
De eerstgenoemde methode was vroeger de eenige methode van ver",_
zekering 'cn vergoedt de volle waarde van den opstand. Voor jongere
kulturen afstaat deze waarde uit de kultuurkosten en de rente van het
grondkapitaal. beide factoren berekend met 3 % samengestelde intrest voor
:rooveel jaren als de kultuur oud, is. Bij oudere kuJturen wordt ook de
,..Kostenwert" in rekening gebracht met aftrek van de geprolongeerde
waarde de:. v·Joropbrengsten. Deze wijze van verzekering is de aangewezen
vorm voor het klein boschbezit (50 ha). zooals blijkt uit onderstaand
voorbeeld.
Totaal bezit 50 ha - hiervan verzekerd 25 ha. 1-25~j. opstanden verbrand 2 ha 15.. j. groveden.
a. Bij verzekering tegen de volle waarde:
pr.emie
31.i0 R.M.

Vergoeding 1117.44 R.M.
b. Volgens de onder 2 genoemde wijze van verzekering.
premie 20.40 R.M.
Vergoeding 673.32 RM.
c. Verzekering van de kultuurkosten.
premie 15.90 R.M.
Vergoeding 480,00 R.M.
Bij gedeeltelijke verzekering kan de klein~boschbezitter de hem ten
laste komende schade riiet inhalen door zijn toch al geringe état te ver..
Jagen. zoodat hij genoodzaakt zou zijn jaren lang totaal geen opbrengst
te genieten. Wanneer hij 15,90 R.M. of 20.40 R.M. aIs premie wenscht
te betalen kan hIJ ook nog wel ± 14 R.M. meer geven om de volle
schadevergoeding in handen te krijgen.
De onder 2 genoemde verzekering vergoedt de schade van de kultuur..
kosten. waarbij in rekening wordt gebrqcht 3 % samengestelde intrest
voor zooveel jaren als de kultuur oud is . .Qe boschbezitter draagt zelf de
schade door het v~rlles van de rente van het grondkapitaal. Dit is de
aangewezen vorm voor boschbezit van een gemiddelde grootte (500 ha).
zonder te vervalle!1 in hooge premie betaling. Door uitkeering van de
schade wordt de eigenaar in staat gesteld de verbrande oppervlakte te
herbosschen ,en kan hii de meerdere schadevergoeding nog rentegevend
aanlegge~.
.
De laatste vorm van verzekering is aangewezen voOr het groot bosch..
bezit (1500 ha en meer).
Door vergoeding van de kultuurkosten wordt de boschbezitter in staat
gesteld de verbrande oppervlakte weer te herbosschen. De schade ver·
oorzaakt door het verlies aan rente va.n kultuurkosten en grond draagt
hij zelf. Deze schade kan hij over een zeker aantal jaren afschrijven door
de état gedurende die jaren te verminderen. terwijl hij bij deze wijZe van
verzekering slechts de minimum premie behoeft te betalen.
In de hooger genoemde v~rzekeringen zijn nog niet de kosten begrepen
voor het opruimen van het op de brandvlakte voorkomende hou.~. Voor
kulturen beneden de 20 jaar verdient het aanbeveling hiervoor eC.D
verzekering te sluiten. met uitzondering voor de houtarme str~ken waar
dit hout nog een afzet vindt. Ook is het noodzakelijk dit te doen bij die
verzekeringsvormen waarbij slechts de kultuurkosten worden vergoed.
Da~r de premie slechts 3.20 tot 4 R.M. per 1000 R.M. van de .totaal
verzekeringssom bedraagt worden de totaal kosten weinig verhoogd.
de W. I,

Bulletin de la société centrale forestière de Belgique.

April 1931.
Op 14 Maart 1931 stierf era h a y. tot voor enkele jaren directeur
van het Belgische boschwezen. era h a y' is ook hier te lande geen on-
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bekende. Bijna geen nummer van het Belgische boschhouwtijdschrift of
het bevatte een of andere mededeeling van zijn hand. Hij was zooals
het korte artikel in dit nummer - dat nog door een uitvoeriger levens...
beschrijvIng zal worden gevolgd - aangeeft "forestier de coeur et d'áme.
die al zijn tijd gaf aan de bosschen, het boschbeheer en de Belgische

boschbouwverpleging.
Het Aprilnumtiler bevat verder het vervolg en slot van het rapport be . .
treffende bebossching en ontginning waarvan era h a y ook de rapper . .
teur was.
Nadat in het eerste gedeelte is nagegaan wat in andere landen wordt
flcdaan ter bevordering van boschhouw en ontginning (zie referaat vorig
nummer) wordt een cllquète gepubliceerd, qehouden in de verschillende
qecleelten var. België betreffende de rentabiliteit, speelaal van de naald~
houtbosschen. De cijfers loopen nog al uiteen en varleeren van 4 % tot
7 en 8 %. Vervolgens wordt er op gewezen dat België nog veel woeste
ÇJ'ronden heeft (circa 90.000 ha). die geschikt zijn voor bebossching, terwijl
in 1929 circa 2.700.000 m3 hout werd ingevoerd.
Daarna wordt nagegaan wat de Boschraad heeft gedaan ter bevordering van boschbouw en ontgining om ten slotte tot de volgende con ..
dusies te komen.
Je. Noodzakelijkheid van nauwkeurige cijfers betreffende ligging en
oppervlakte van woeste gronden, toebehoorende aan Staat, gemeenten
en publiekrechtelijke lichamen met opgave van hun bestemming (boschbouw af grasland; eventueel natuurreservaat).
2e. Het instellen van studiecommissies betreffende de woeste gronden
voor iedere provincie;
3e. Verplichte ontginning van pronden van Çlemeenten en publiekrechtelijke lichamèn, hetzij hl eigen beheer met toezicht en subsidies van den
Staat, ZOOilis dit thans het peval is (subsidies thans 75 % van de kosten
der gebruikte meststoffen. 66 0/" ontwateringskosten, 500/... grondbewcr...
king en beplanting, 33 % der kosten van. onderplantinp of onderzaaiïnq,
10-25 % voor de wegen) of wat nog beter geoordeeld wordt volledig
door den Sta1'\t met de opbrengsten voor ieder de helft en de toezichtsregelin!l zooals dit thans het neval i!'> (Zie 5) of wordt voorgesteld (dus
na 20 jaren de halve kosten betalen).
4e. Subsidies 'lao particulieren die wenschen te bebosschen op dezelfde
basis waarop deze thans reeds worden gegeven voor ontginning tot
bOl1w~ of grasland.
Se. Gemeente en pubHékr(>chtelijke lichamen gedurende de eerste 20
jaren qeen kosten laten bE'talen voor bewaking en beheer van de aan~
gelegde bosschen (thans 10 jaren).
6e. Veranderinq in de wIize van schatting van bosschen bij overdracht,
successie. schenking of anderzins. Schatten naar de verkoopwaarde beteekent een premie geven op het vellen der bosschen. Ook moet de mo~
gelijkheid bestaan om bij vererving in annuiteiten te betalen.
7e. Verschaffen van goedkoopere arbeidskrachten uit strafkolonies of
anderzins voor bebossching.
8e. In perioden van crisis werkloozen bezigen voor bebossching.
ge. Verdelgen van de konijnen. Het rapport zegt hiervan het volgende:
Alle boschbouwers zijn het er volmondig over eens dat de grootste hinderpaal voor bebosschinÇl moet -worden gezocht ip. het voorkomen van
konijnen, zelfs wanneer deze betrekkelijk schaarsch zijn.
Ook in België zijn de boschbrBnden in 1930 heel wat minder geweest
dan in vorige jaren. In totaal verbrandde 177 ha bosch waarvan 101
ha onder Staatstoezicht en 76 ha van particulieren.
De schade wordt geschat op 256.000 francs. De meeste branden kwa~
men voor in Maart en April (Maart 28. April 41, in totaal 101 branden).
In 1929 verbrandde 1968 ha en werd de schade geschat op 4.147.200
francs.
In de Chronique forcstièrc wordt als middel ter bestrijding van schade
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aar. uitgezaaide eikels door muizen aanbevolen- het volgende mengsel
(overgenomen uit r Alpe) :
4- K.G. klel~ of leemhoudende 'grond
2
gebluschte kalk
.!4
petroleum
yi .. kopersulfaat
2 .. water.
Dit zorgvuldig mengen en hiermede 50 kg eikels ·behandelen zoodat
deze bedekt zijn met een fijn laagje van het mengsel.
Daarna laten drogen en uitzaaien.
Verder bevat de Chconiqut! een c..l1fabetischc lijst van bijna 3 pagina's.
betreffende de verschillende doeleinden waarvoor het inlandsche hout ge..
bruikt wordt als:
t
lucifers: trilpopulier. gewone populier, berk. linde, fijnspar. Ables.

Weymsuth;
Bilj<;trtqueues: haagbeuk. esch.

Cn?;.

G. H.

"Revue des Eaux et Forêts.
Maart 1931.
M. La n t,e r n ier, schrijft in een artikel "Reboiscurs ct Reboisemcllfs"
over de noodzakelijkheid om in alle landen de bebossching krachtig t~
bevorderen. De Staat moet hierin voorgaan.
.
B u f f a uIt, geeft een uitgebreide beschrijving met veel foto's, van de
als boschboom in Griekenland voorkomende houtsoorten.
G. H.

Allgemeine Forst· und Jagdzeitung.
April 1931.
In deze afleverinÇl komt onder ..Mitteilungen" een beschrijving voor
van "Der Sfadfwald von Ebe-t'bach (Baden) einst und jefzt".
De oppervlakte van dit boschbezit is 3317 ha. De ligging boven de
zee bedraagt 130-550 m. De regenval 900-1000 mmo De grond bestaat
meest uit fijnkorrelig zand met leem gemengd, plaatselijk is de bodem
rotsachtig.
..
Uit eenige overzichten blijkt. dat in de gemengde bosschen de beuk
geleidelIjk gedeeltelijk is vervangen door grove den en fijnspar.
Het hakhout wordt gedurende de laatste jaren over een vrIj groote
oppervlakte omgezet in opgaand hout. Men brengt bij deze omzetting
verschillende houtsoorten in, aJs beuk, zilverspar, Douglas, fijnspar, lariks
en slechts weinig groveden.
.
In 1927 werden de volgende aanwascljfers vastgesteld: beuk fliO, eik 5,
den 75°, lariks 9. zilverspar 13. fijnspar 10.'')0, Çl'emiddeld 7.71 m3 •
Onder ..Berichte über Ausstellungen" geeft Oberf. Kr u g een verslag
van de "Gn1ne Weche", Berlin '31.
Schrijver is vooral opgetogen over hetgeen op deze expositie op het
gebied van natuurbescherming en jacht is te zien geweest.
Onder "Netizen" komt een ,.Aufmf Bät'e~hot'en" voor opgesteld tijdens
de Grüne Woche te Berlijn.
Bedoeling is oprichting der .. Vereinigung der Preunde Biirenthorens",
teneinde dit boschbezit als onderzoeking.s.. en wetenschappelijk studie...
object te behouden en het bestaan te verzekeren.
Vervolgens worden onder deze rubriek gepubliceerd de programma's
der Sommct'semesfers 1931 aan de universiteiten te Freiburg, München,
Gieszen, Eberswalde, Hannover..Münden en Tharandt.
Deze c.ursussen worden tweed2 helft April en Ie helft Mei gehouden.

Dr.
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Tharandtcr Forstliches Jahrbuch.

82. Band Helt 2.

Klima und Hclzart von Prof. Dr. Ru b n e rund Forstassessor
Priemer.
De indeeling van de klimaten, eerst wel het meest juist aangegeven
door K ö p pen en daarna meer in direct verband met den hoschhouw
in Ru b n ers boek •.Die pflanzengcographischen Crundlagen des Wald~
baw/', werd door Ru b n eren P r i c mer in het bijzonder voor den
toestand :0 Europa herzien. BIJ de begrenzingen van de zönc's is uit~
pegaan van de verschillende factoren die het klimaat beïnvloeden. Naar
oen duur van de "warmte-periode" worden 7 zOne's onderscheiden. waar~
van de warme, de gematigde, en de koele zóoe naar de grootte van
de jaarlijkschc temperatuurschommeling weer onderverdeeld zijn in een
zeeklimaat, een overgangs~ en een landklimaat waarbij deze nog weer
naáf de hoogte van den jaarllJkschen neerslag gescheiden zijn in gebergte·
en vlakteklimaat.
Sclrrijvers nebben vooral met het oog op het vE'rband van de klimaat...
indeellng en een Juist inzicht in het herkomstvraaÇJstuk van onze hout...
soorten deze indeeling voor Europa uitgevoerd. Daar dit omvangrijke
werk in verband gebracht wordt met de houtsoortenverdeeling kon
publicatie van het geheel nog niet plaats vinden zoodat dit artikel als
voorloopige mededeeling is op te vatten.
WBldvcrhältnisse del' Tt'!.rkci von Prof. em. Be r n har d.
Schrijver geeft in dit artikel een overzicht van de boschbouwkundige
toestanden in Turkije, eenige .kaartjes en photo's verduidelijken een en
ander. In Turkije is overal nog oerbosch en schrijver trekt aan het sIal
van zijn artikel concIusie's uit den toestand in het oerbosch voor de ex·
ploitatie van het bedrijfsbosch. De kracht van het oerbosch ligt vooral in
den goeden toestand, waarin grond en gronddek zich bevinden. Daarom
zal men zeker al in het exploitatiebosch rijshout, stobben en strooisel
achter moeten laten.
B e r n har d stelt de vr3ag ir. hoeverre loopvuur nuttig kan zijn
voor de omzetting van moeilijk opneembare stikstof in een voor de plant
beter opneembaren vorm, waarbij tevens wordt gewezen op een mogelijk
verband tusschen boschbranden en het niet voorkomen van groote in·
sectenbeschadiÇJingen in het T urksche grovedennenbosch.
Op de goede groeipla.atsen komen gemengde opstanden voor, waarin
echter door insecten, wind. sneeuwen lawinen groote vernielingen kunnen
worden aangericht. Opstanden van een houtsoort komen eveneens veel
voor doch zijn gebonde~' aan extreme klimatologische en edafische toe·
standen. Op groote kaalslagen kunnen door voorbt?uw oftusschenbouw
met een snelgroeiende lichthoutsoort goede resultaten worden verkregen.
Tenslotte. zegt schrijver, komt in het oerbosch een evenwichtstoestand
bij gelijken leeftijd van de opstanden met een gelijk kronendak. In het
bedrlJ fsbosch moet echter deze evenwichtstoestand niet 'nagestreefd worden.
de beheerder moet de krachten die hiernaar stI1even voor zich uitbuiten
en zoo ontstaat een bosch samengesteld uit eenheden van ongelijken leef.
S.
tijd en met ongelijk kronendak.
Zeitschrift für Forst· und Jagd.w.c~.e.n.
Apdl 1931.
Forstmeister Bod en: Die An.zucht und Nachzucht der Eiche im
akademischen Leh"cvier Freienw''11de.
In 1883 werd aan Bod end;! opdracht verstrekt om de uitgestrekte
cïken· en beukenopstanden in dit revier. zoo mogelijk door natuurlijke
verjonging, te verjongen tot eik.
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De toestand. dien hij aantrof was deze: beuken- en eikenopstanden 120
tot 160 jaar oud. gedeeltelijk ontstaan in plenterbedrijf. gedeeltelijk in
.. Schirmschlagv.erjüngung", met overwegend beuk. Vervolgens 60 tot 80jarige beukenopstanden. waarin de eik slechts sporadisch voorkwam en
ten slotte holle eikenopstanden. 200 Jaar oud. met horsten van· groveden,
beuk. haagbeuk en berk.
De bodem bestaat uit leemig zand. mer leemmergel als ondergrond.
een frissche bodem. waarop de natuurlijke verjonging van beuk. die elke
5 à 6 laar een mastjaar geeft, uitstekend slaagde. De eik. die minder
veelvuldige mast jaren heeft. wordt overgroeid door den beuk en boven ..
dien wordt een groot gedeelte door de zwijnen opgegeten.
Reeds dadelijk heeft de beheerder erop gewerkt de verjonging langs
natuurl1jken weg te doen plaats hebben. omdat dit naar zIJn overtuiging
de beste en goedkoopste weg was.
.
De eerste categorie. welke verjongd moest worden omvatte .gesloten
. beuken~iken opstanden; de "Verjüngungsvorhieb" bestond uit een hoog ..
dunning. waarbIj breedgekroonde zaadboomen werden vrijgesteld, terwijl
enkele horsten werden verwijderd, ten einde meer licht te krijgen voor
de verteering van Rohhumus. Zooveel mogelijk werd overigens sluiting
der kronen gehandhaafd.
In een mast jaar worden die eiken wegpenomen, waaronder voldoende
mast ligt en de eikels ondergemaakt met behulp van hakken. De eerste
naJichting heeft plaats in het 2e of 3e jaar. Boomen met breede kroon
worden weggenomen. terwijl men de slanke met kleine kroon, die hooge
handelswaarde ·hebben, laat staan., De verjongingsperiode omvat ± 20
jaar. De ruiming van den opperopstand heeft plaats zoodra de planten
1 m hoog zijn en niet meer van de voorjaarsvorsten te lijden hebben. D~
beuk. die zich mee.. aanzaait, wordt stelselmatig verwijderd, totdat een
verhouding 3 eik: 1 beuk is ontstaan.
Oude. zeer vE".l'waarloosde mengopstanden van eik en beuk werden ver..
iongd door voren te maken met ploeÇl of hak en daarna kunstmatig te
bezaaien. Op die wIjze ontstonden de thans 30-40.. jarige gOf"d groeiende.
gesloten eIken-opstanden.
De beheerder trof naast de oude joofhoutbosschen aan ±. 100 ha
90-120-jarigen den op diluvialen leemmergel. Deze opstanden hadden een
gemiddelden voorraad van 4- tot 500 m3 • Echter was 20 %. ziek tengevolqe van Trametes.
_
'.
De verjonginq bestond uit een schermslagverjonging met 20 m breede
slagen, terwJil de bodembewerking plaats vond met ondergrondsploeg of
hak, gedeelelijk werd beiaaid' me~ eik. gedeeltelijk geplant met wintereik.
Van den opperopstand werd de helft weggenomen. Er werd niet meer
naaelicht. doch na 5 of 6 jaar werd de schermopstand [n eens verwijderd.
Ook deze verjonging is uitstekend geslaaÇld. Een aedeelte van deze thans
,40·jarige eikenopstanden is' sterk gedund en onderplant :net beuk: de
bedoelinÇf is te verkrijgen een eiken-beukenmeng-opstand met qeleidelijk
in den hoofdopstand ingroeienden beuk. waartoe· meerdere lichtingen
noodig zullen ziJn.·
Forstmeister S t u ben r a u c h: Wirtschaft und Wissenschaft. ForstUche Plauderei.
Hij wijst op den duren gang van zaken in het boschbedrijf tengevolge
van de na-oorlogsomstandiqheden en die goedkoopen arbeid eri besparing
onmoj:lelijk maken. En toch zijn deze zoo gcwenscht, omdat het bosch~
bedrijf. als onderdeel der volkshUishouding, juist in een tijd als deze een
zoo groot mOÇjelijke bate moest afwerpen.
Hij neemt dan onder de loupe de in de laatste jaren als bodemverplegende maatregel veelvuldig toegepaste onderzaaiing en onderplanting.
Daarbij wordt vooral gebrUik gemaakt van den beuk en volgens WIebe c k e zou deze overal groeien. Maar, zegt scbrijver, dat is niet mijn
ervaring, integendeel. ik bezweer, dat op armen bodem geen schaduw...
verdragende houtsoort groeit. Het vermogen om schaduw te verdragen
is een, functie Vdn bodemfrischheid en bodemkracht. Hij grondt zijn uit-

,
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spraak op eigen ervaring van 34 jaren, waarin hij ook onderplant heeft
beuk onder eik. fijnspar onder groveden. Fijnspar onder eik is vergif
voor den eik. luidt zijn conclusie.
Onderbouw onder oude opstanden wijst hij geheel van de hand als
zijnde onmogelijk. Trouwens, zegt hij. is mengopstand wel de beste be..

drijfsvonn? Hij betwijfelt het. De mengopstand .van· het oerwoud is slechts
daar voorhanden. waar stroomencl water in den bodem voor de Doodige
frischheid zorgt. Mogelijk is het waar men met bodemfrischheid en met
meer dan 600 mrn rt"gp.n per jaar te doen heeft.
HIJ _gaat ije moderne boschbouwwetenschap te lijf, aan wie hij verwijt
,haastig,' te werken en te vergeten, dat in het bosch met groote tijàruimten
wordt gewerkt en wat nu door de wetenschap wordt aanbevolen. kan
slechts r.na langer tijdsduur bewijskracht krijgen. Zoo acht hij ook niet
aannémelijk de theorie der sterke duning c.q. lichting en bestrijdt de be~
wering, dat sterke en matige dunning tot eep.zeIfde eindresultaat in m3
zou voeren. Het bewijs van een beter resultaat kan slechts geleverd wor~
den door vergelijking op groote vlakten, beginnend bij het -:lOe levens~
jaar. echter slechts onder voorwaarde. dat men uitgaat van gelijksoortig.
hei.d in bodem, ligging. bodemfrischhefd. opstandaanleg en .verschil in
dunning vanaf het 40e jaar. Dit werk vraagt een tijdruimte van tien.
tallen jaren voor en aleer men een conclusie mag trekken.
De wetenschap houdt geen rekening met de praktijk. luidt zijn oordeel;
de wetenschappelijke heeren kennen de moeilijkheden en mogelijkheden
der praktijk niet en in hun wetenschappelijk denken. vergeten zij of het
B.
werk door hen gedaan. ook van toepassing is voor de praktijk.

