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worden, het is echter <luidelijk. dat de groote sta,biliteit van
het oerwoud hier moet ontbreken .
. Deze waarnemingen van Sc h n e i cl e r zijn voor onze
Nederlandsche toestanden ongetwijfeld van belang. Wat hij
zeide van het oerbos eh t.o.v. de monocultuur moet onver...
minderd gelden voor het Nederlandsche bosch. Echter zullen
t.g.v. het minder stabiele klimaat de verhoudingen hier van
nature minder stabiel zijn, dan in het tropische regenwoud.
Temperatuur. vochtigheid. regenval enz. zijn hier allen aan
groote schommelingen onderhevig. De sterfte t.g.v. het klimaat zal daardoor vaak van overwegend belang zijn.' Deze

sterfte wordt veroorzaakt door een factor. die onafhankelijk
van de populatiedichtheid is! Is het klimaat plotseling voor
een bepaalde planteneter zeer gunstig, dan zal een massavermeerdering kunnen plaats vinden, vooral omdat de door
S c h n e i der besproken rem minder efficient zal zijn:
1. doordat onze wouden armer zijn. wat hun fauna betreft;

2. omdat de voor het insect gunstige omstandigheden slechts
voor een deel van zijn vijanden gunstig zal zijn.

Toch zal moeten worden aangenomen. dat ook in onze
natuurlijke bosschen deze rem zoo groot zal zijn, dat catastrophen vermeden worden.
Het komt mij voor, dat een van de belangrijkste kwesties,
voor onderzoek van de moderne boschbouwdierkunde zal
moeten zijn: het onderzoek naar deze rem, die de natuurlijke

bosschen beveiligt tegen ondergang .en naar het versterken
van deze rem in onze aangeplante bosschen.

UIT DE DAGBLADEN.
BESTRIJDING BOSCH- EN HEIDEBRANDEN.
In overleg met de militaire autoriteiten worden in verscheidene kanton~
nemen ten door de Nederlandsche Heiclemaatschappij lezingen over bosch·
brand gehouden voor de militairen.
De lezing bestaat uit drie deelen: 1. Een toe.!lpraak. waarin op de
beteekenis der bosschen voor Nederland wordt gewezen. en waarin op
groote voorzichtigheid met vuur wordt aangedrongen. 2. Een projectie·
lantaam·vertooning, die ten doel heeft een en ander te verduidelijken,
en de wijzen te vertoonen. waarop kan worden ingegrepen. 3. Een
filmvertooning die een overzicht geeft van den gang van zaken in geval
van bosch. of heidebrand.

