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Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw yereeniging
LEDEN
Tot het lidmaatschap werden toegelaten:
Mevrouw E. van Vloten-Perrin te Wageningen, Belmontelaan 5; Ir
A. G. Gerritsen te Arnhem, Jansstraat 17; Ir W. Rolvink te Arnhem,
Cronjéstraat I en Ir H. P. Uittenbogaard te Naarden, Rubenslaan I.
De secretaris, P. H. M. T rom p.
ADRESVERANDERING
Ir D. Sikkel verhuisde van Rijssen naar Zwolle, Wipstrikkerallee 45.

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
KRUISBEKKENJAAR
De Kruisbek (Loxi8 curvirostra) komt dit jaar weer zoveel voor, dat gevoegelijk van
een Kruisbekkenjaar kan worden gesproken, evenals in de jaren 1942-1944.
Voor het verkrijgen van een goed beeld van deze invasie doet Jaap Taapken. ,,'t
Huys te Warmont". Warmond. een beroep op ons bosbouwers om eventuele waar~
nemingen te noteren en aan hem in te sturen. Het gaat niet alleen om de trekgegevens.
waaronder datum. plaats, aantal. sekse en leeftijd vallen, maar ook om waarnemingen
over het gedrag, het voedsel en omtrent andere soorten (Grote- en Witbandkruisbek).
alsmede gegevens over de meerdere of mindere rijkheid van vruchtdraging der bomen
(in het bijzonder van naaldbomen). Door de geringe dracht van vrijwel alle naaldhout
is de kruisbek dit Jaar plaatselijk zeer hinderlijk ten opzichte van de zaadwinning; bij
het loofhout ook door he~ opeten van de beukenoten. Medewerking aan dit onderzoek
verdient dus ten zeerste aanbeveling.

OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1953/1954
GrofJeden, Oostenrijkse den, Corsicaanse den.
De oogstverwachting voor aHe drie dennensoorten is slecht. zodat de voorziening
VOor deze soorten moeilijk begint te worden. Van de Oostenrijkse den is nauwelijks
import te verwachten en van de Corsicaanse den is de mogelijkheid daartoe ook al matig.
Alle winning in ons land van deze twee soorten en vooral van Corsicaanse den. ver~
'" dient de voorkeur. daar in het bijzonder Frankrijk geen speciale waarborgen geeft. Het
is dan ook weinig bemoedigend voor de bosbouw. dat ook de verwachting voor het
volgend jaar weer even slecht is. Ofschoon van de groveden altijd nog wel wat te
plukken valt. is de winning van selectiezaad practisch' niet mogelijk.
Groene douglas en Japanse hu'iks.
Misoogst van groene dougIas Enkele iets betere berichten van Japanse lariks hebben
nauwelijks betekenis, Ook in de Ver. Staten is een misoogst van douglas. zodat de

