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OVER DE SAMENSTELLING DER ELKANDER NA
DEN IJSTIJD O PVOLGENDE WOUDVEGETATIES
IN HET NOORD-WEST-DUITSCHE BERGLAND.
BLIJKENS STUIFMEEL-ANALYSE DER VENEN,
(door H . Hesmer)
(Z eltschnft für Forst- und [aqd wesen 1928. Blz. 193 e, v.]

Over de n vroeg eren toestand en de sa menste lling va n de
bosschen va n de n Harz in histo rischen tijd zijn reeds vaak.
o p grond va n g esc hiedkundige gegevens. o nderzoekingen in-

gesteld . Schri jver heeft nu de uitkomsten van deze onde rzoekingen geto etst aa n die der stuifmeelkor rel-a nalyse.
T er verge lijking van de v en en va n den Boven-Harz, die.
met uitzondering van het 600 m hoog gelegen Riesenbruch.
zich alle bevinden in het bovenste fijnsparr engebi ed tusschen
780 en )000 m zijn nog 2 lager gelegen afzonderlijke venen
van ande re boschq ebieden , het Toefm oor in den Solling (195 m)
en het H ühnerfeld bij Hann. -Münden onde rzocht.
Bij deze onder zoekingen is het stuifmeelonderzoek de leiden de fac tor ge weest. daar het in de venen talrijk fossiel
voo rko men van stuifmeel ee n zeker bewijs lev ert, niet allee n

van de ter plaat se. maar ook van de in de omgev ing geleefd
hebbend e houtsoorten.
Belan grijke gegevens leverde voo ral het oudste der onderzochte venen. het Rad auer Born in den Boven-Harz. In dit
op ong eveer 800 m hoogte geleg en veen , dat tot op 6.60 m
diepte kon worden onderzocht. kon uit de samenstelling der
van boven naar beneden' op elkaar volgend e vee nlage n en
het procent sgewijs voorko men der verschill ende fossiele stuif-

meelkorrels word en afge leid. dat elkaa r hebben opgevolgd :
1. Denn en-berk enperiode.
2. H azelaar -etken-denn enpertode,
3. Fi jnspa r-eiken-hazelaarperi ode.
1. Beukenp er led e.
5. Fijnsparrenperiode.
Gedurend e den gan sehen histori schen tijd hebben de bosschen
van den Boven-H arz bijna uitsluitend uit fijnspa rren bestaan
en ligt de bovenste beukengrens op 650 m.
Dezelfde opeenvolging van boschv egetati es als bij het
Radau er Born w erd bij alle overige o nderzochte ven en aa ngetroffen behouden s daar. w aar wegens ge ringere n oud er-Ó

,

dom . niet alle oudste peri oden werden terug gevonden .
Schri jver heeft deze uitkom sten vergeleken met die. welke
door Blytt-Sermander werden ve rkregen. toen zij getracht
hebben. mede aa n de hand van stuifmeel-dia g rammen. het
klimaatverloop gedurend e den na-ijstijd voor Noord- en
Midden-Europa te bepalen en welk onderzoek leidd e tot het
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resultaat. dat het navolgende klimaatverloop waarschijnlijk
moet worden geacht:
N a de n te rugtocht van het landijs is het voorhanden zijn
va n ee n arctisch en subarctisch klimaat voor een reeks van
vele jaarduizenden a ls zeker aan te nemen. Het laatste ge deelte van deze periode wijst door stuifmeelvondsten in geheel Noord- en Midden-Europa op een dennen- of een
de nnen-berkenperiode en wordt als p rae boreale tijd aa ngeduid.
T egen het 8e jaa rd uizend v. Chr. treedt dan ee ne a lge mee ne
stijgi ng van de tempe ra tuur op. to t deze hooger was dan de
tegenwoordige. Gelijktijdig trad droogte op. Deze periode.
de boreale ge noemd. hield ongeveer 3000 jaar aan.
D e v olgende periode vertoont eene verdere stijging de r
temp eratuur , deze o ngeveer 2000 jaar durende at lantische
periode. is door ee n vochtig klimaat gekenmerkt.
De daarop volgende subboreale periode. eveneens ongeveer
2000 jaar durend. vertoont nog verdere stijging van temperatuur en daarmede het warmte-maximum na den ijstijd. De
peri od e is o pvallend droog. doet de hoogveenvorming veelvuldig tot stilstand komen en veroorzaakt in vele venen den
..grenshorizon", een Jaag van sterke turfverweering.
In het I ste duizendtal jaren v. Chr. treedt weer een plotseli nge da ling

,

van temperatuur op. welke de temperatuur op

de teg enwoordig e ve rlaagt en tegelijke rtijd wordt het klimaat
weer uitgesproken vochtig tsnbetlentische periode).
Zijn eigen onderzoekingen aangaande de woud-ontwikkeling voor de n Boven-Harz vergelijkende met de uitkomsten
van Blytt-Serma nder aangaande het klimaatverloop in Noorden M idd en -Europa. ko mt schrijver tot de navolge nde ge volgtrek king :
I . Dennen-berken pe riod e = praeboreale periode.
2. H azelaa r-eiken-dennenperiod e = boreale periode.
3. F ijnsparren -eiken -hazelaar periode = atlantische periode.
4 . Beukenperiode = subbo reale periode .
5. Fijnspa rrenperi od e = subatlantisc he periode.
IJ. D e de n (groveden) treedt in den Boven-Harz slechts
in de praebo reale en boreale periode sterker op en wordt
sindsd ien tot aa n den recenten tijd slechts sporadisch. al hoewel
zonde r onderbre king. aangetroffen.
D e fijnspa r neemt sedert den a tlantischen tijd in de woude n
va n den Boven-Ha rs verreweg de belangrijkste plaats in.
D e zilverde n is nooit tot in den Boven-Harz voortgedrong en.

111. De po olberk. Betula nana , is sedert ve le eeuwen ononde rbroken van nature in het Roten Bruch voorgekomen.
IV . V oor de n Bcven-Harz is een warme periode in den
na- ijstijd aa ngetoond. gedurende welke de vegetatie-grenzen
i OO- 500 m hooge r waren dan tegenwoordig. Zoowel de
sa mens telling der wo udvegetaties, a lsook de st rat igraphie va n
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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.
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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

