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Ingezonden Berichten.
OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1911-1912.
Het oogstbericht voor het seizoen 1941~1942 is wederom samenge~
steJd uit de gegevens. die door de gewaardeerde medewerking van ver~
schillende lIchamen' en vele particuliere boschbezitters zijn verkregen.
Evenals in de voorgaande .jaren is het land verdeeld in zeven waarnemings~
gebieden. die hieronder met de aantallen ontvangen oogstberichten zijn
genoemd:
aantal

Landstreek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oogst~

I berichten

Noord~Brabant

en Limburg
Veluwezoom .
Overige Veluwe.
Utrecht .
Achterhoek en Zuid-Overijssel
Overig deel van Overijssel, Friesland cn Drenthe
Duinstreek. .
GeheeIe land

24
8
14
11

9
15
10
91

Aan het landsgemiddelde van de oogstverwachtingen voor de meer
algemeen voorkomende houtsoorten als groveden. eik. beuk en berk kan
een vrij groote nauwkeurigheid worden toegekend. Voor houtsoorten als
Oostenrljksche den, Corsicaansche den en berg den 'beschikken we slechts
over een vrlJ klein aantal waarnemingen. die bijna steed~ op de duin ...
streek betrekking hebben.
De bewerking van de gegevens is op dezelfde wijze geschied als in
de voorgaande jaren. De bérichtgevers hebben: den vermoedeBJken oogst
geschat in procenten van den maximalen oogst. waarbij de volgende
. waardeering geldt:

90
80
70
60
50
40
30
20

buitengewoon goed
= zeer
= goed goed
= vrij goed
= middelmatig
= beneden middelmatig

=
= slecht
= zeer slecht
10= misoogst.
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Boomsoort
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Groveden

1941-1942
1942-1943
Oostenr. den

1941-1942
1942-1943
Corsic. den

1941-1942
1942-1943
Bergden

1941-1942
1942-1943
Zeeden

1941-1942
1942-1943
Fijnspar .. . . . .

Groene douglas .

Zomereik .. ..
Amerlk. elk
Beuk . . . .
Ruwe berk.
Zachte berk .
Zwarte els.
Witte els ..
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in
cijfers

omschrijving

Imiddelmatig

53
48

63 18

55

39 13

41

10

56 17
40 13

47 middelmatig
39 Ibeneden middelmatig

10

54 15
44 13

50
47

middelmatig

60

10

50 19
43 16

50
48

....

iO
38

39 i 28
25.21
34 30
i5 37
2i 21
38 37
32 29

36
25
29
53
26
i3
26

25
27
30
55
2i
i2
36

40 46
39
23 81
67
17 63
33 70
30 47

,33 slecht
25 slecht tot zeer slecht
30 slecht
51 middelmatig
23 zeer slecht
41 beneden middelmatig
35 Ibeneden middelmatig

45
43

20 IiO 50 I 34
25 30 57 36

50
33

45 41 I 43
33 39 39

-

50 50
43 45 53
20 57 57

57
50

Gemiddelde verwachting
voor het land

58 79
46 60

57
49

51
46

"
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10

- - 45 50
30
55 50 20
50 - 40 50
40 - 52 60
30 - 50 70 - 70
51 52 - - 70 50 10

36
31
34
60
32

32
28
24
52
17
46
43

..

middelmatig tot vrij

goed

-

-

beneden middelmatig

..

Itot slecht
beneden middelmatig
beneden middelmatig

Toe ti eh tin g.
Grovcden (Pinus silvcstris L.).
De oogstverwachting voor den groveden komt geheel overeen met
hetgeen in den herfst van het jaar 1940 op grond van de hoe~edheid
éênjarige kegels is voorspeld.
.
Thans wordt verwacht. dat de oogst iets boven het middelmatige zal
zijn; zelfs kan voor het Zuiden en het Noorden van het land alsoo~
in de duinstreek de verwachting vrij goed worden genoemd.
De hoedanigheid van het zaad wordt over het algemeen: goed geacht;
van schade, door eekhoorns veroorzaakt. wordt in de oogstberichten ook
dit jaar weinig melding gemaakt.
De vooruitzichten voor het seizoen 1942---.1943 gaan. blijkens de
schattingen van de hoeveelheid êénjarige kegels. niet boven die van dit
jaar uit; de verwachting kan nauwelijks middelmatig worden genoem4.
Oostennïksche den (Pinus nigra V'ar. austriaca EndI.).
De gegevens voor de oogstverwachting van deze boomsoort hebben
hoofdzakelijk betrekking op de duinstreek; de aangegeven cijfers voor
de Vcluwe%oom en: het Noorden des lands steunen slechts op één enkele
waarneming, terwijl aan die voor Utrecht en de overige Veluwe drie
opgaven. ten grondslag liggen.
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In vergelijking met de verwachting betreffende éénjarige kegels in
het voorgaande jaar. zal de oogst in het komende seizoen vennoedelijk
meevallen. Deze kan als middelmatig tot vrij goed worden aangemerkt.
Op grond van de waarneming van de hoeveelheid éénjarige kegels
zal de oogst voor het seizo~n 1911---41912 vermoedelijk ongunstig uit·
vallen; volgens de verkregen gegevens moet deze beneden het middel.
matige liggen.

Corsic8ansche den (Pinus nigra var. corsicana Loud.).
De verwachtingen voor den Corsicaanschen den zijn lager dan die
voor den Oostenrijkschen den. Ook hier hebben vrijwel alle waarnemin·
gen betrekking op de duinstreek; uit het Zuiden des lands en de Veluwe
zijn slechts twee schattingen ontvangen. terwijl in de Noordelijke pro·
vincies, in Utrecht en in den Achterhoek met Zuid Overijssel elk slechts
één waarneming werd verricht.
. De verwachtingen, voor het komende seizoen zijn iets beter dan op
grond van de hoèveelheid eenjarige kegels het voorgaande jaar kon
worden aangenomen. doch de vennoedelijke oogst kan nauwelljks- de
beoordee1ing middelmatig krijgen. De thans verzamelde gegevens over
den vennoedelijken oogst voor het seizoen 1942-1913 kenmerken dezen
als beneden middelmatig.
Bergden (Pinus mon/ana Milt.j.
Ook voor deze ,boomsoort heeft het meerendeel der waarnemingen
betrekking op de duinstreek. Overeenkomstig de schatting van de één·
jarige kegels in het voorgaande jaar kan een middelmatige oogst worden
verwacht. De vooruitzichten voor het seizoen 1942:-1943 wijken niet
sterk af van die voor dit seizoen.
Zeeden (Pinus maritima POir.j.
De berichten over den zeeden zijn voor het grootste deel afkomstig
uit Noord·Brabant en de duinstreek. De oogst zal' vermoedelijk iets beter
uitvallen dan de hoeveelheid éénjarige kegels het vorige jaar deed ver •
.wac:hten. doch kan niet meer dan middelmatig worden genoemd. De
. verw~~htingen voor het seizoen 1942-1943 komen hiennede vrijwel
overeen.

FQnspar (Picea f;xcelsa Lk.).
De berichten over· de oogstverwachting voor deze boomsoort zijn on~
bevredig-end; er dient met een slechten oogst van dit zaad rekening te
worden gehouden.
Groene douglas (Pseudotsuga Douglasii Carr.j.
De verwachtingen voor deze boomsoort zijn zelfs nog lager' dan die
-yoor den fijnspar; zij moeten slechts tot zeer slecht worden genoemd.
Zomereik (QuercllS Robul' L.).
De oogstberichten voor den zomereik zijn voor alle deelen van het
land ongunstig; de verwachting moet slecht worden genoemd.
Amerikaanschc eik (Quercus rubra L,j.
De verwachting voor den Amerikaanschen eik is weliswaar beter dan
voor den inlandschcn eik. doch kan over het geheele land genomen niet
meer dan middelmatig worden genoemd.

Ruwe berk (&/ula ponduIa Ra/h.).
HoewèI de verwachting voor den ruwen berk vodr de provincie
Utrecht nog het hoogst is, moet over het algemeen op een oogst beneden
het middelmatige worden gerekend.
.
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Zachte berk (Betuia pubeseens Ehrh.).
De ontvangen gegevens voor deze boomsoort doen een oogst

ver~

wachten. die minder dan middelmatig tot zelfs slecht is ,te noemen.

Zwarte els (Alnus vulgaris Hili.).
Met uitzondering van de Noordelijke provincies en de provincie
Utrecht. maar een middelmatige oogst wordt verwacht. wijzen de ontvangen berichten' op een oogst beneden het middelmatige.

,Witte el~ (Alnus inclJna Mönch).
Het vooruitzicht voor de provincie Utrecht is, wat deze boomsoort
betreft bevredigend, doch in de- andere waamemingsgebieden is de 00g5tverwachting beneden het middelmatige.

Algemeene opmerkingen.

Uit de gegevens van de 91 medewerkers blijkt. dat de oogstverwachting
voor het komende seizoen in het algemeen ongunstig moet worden ge~
noemd~ De zaaddracht van alle loofhoutsoorten met uitzondering van den
Amerikaaoschen eik is onbevredigend. HierbIj valt vooral de beuk op.
waaromtrent de verwachting zeer slecht is.
De ontvangen gegevens voor het naaldhout zijn gunstiger; toçh
komen de verwachtingen slechts weinig boven het middelmatige uit. De
vooruitzichten voor de winning van zaad van fijnspar en van groenen
douglas zijn slecht.
\Vat de verschillende lanclscleelen betreft. blijken de berichten uit de
provincie Utrecht de gunstigste en die van de Veluwezoom de slechtste
te zijn.

ECHANGE DE PERIODIQUES.
Depuis que Ie Centre intern~tional de Sylviculture fait paraitre ses
propres publications, il s'efforce de se procuretl la littérature forestière
pêriodique par voie d·échange. Les adresses et autres données importantes
concemant les pédiodiques forestiers ent été scrupuleusement recueillies;
ainsi il a été possible de publier comme première monographie un .. Ré~
pertoire international des pédiodiques forestiers", qui forme une base
indispensable pour les échanges de revues sur une plus vaste ëchelle.
On s'est adresse jusqu' iei à 170 editeurs dont 142 ont envoye une re . .
ponse favorable. Les pérlodlqu~s qui parviennent au Centre par voie
cl'échange étaient répartis au Ier juiIlet 1941 sur les pays suivants:
Allemagne 56, revues internationales 25. Finlancle 14, Suède 14, ~tats . .
Unis 14. Belgique 13, !talie 10, Suisse 9, Norvêge 8, Russie 8, yougo . .
slavie 6. Danemark 5. France 5, Protectorat de Bohême et Moravie 5,
Japan 4. Lettonie 4. Pays~Bas 3. Roumanie 3. Bulgarie 2. Portugal 2,
Slovaquie 1. Hongde 1. Estonie I, Lithuanie 1; dans l' ensemble 214
périodiques. La bibliothèque continuera ses efforts pour aménager d'
autres échanges. Le C.I.S. sera heureux de profiter de toutes les occasions
d' échanger ses pubJications contre celles cl.' autres institutions forestières.
11 faut relever que Ie C.I.S. pratique aussi des échanges avec les in~
stitutions, associatlons etc. gui ne publient pas périodiquement des revues,
mais qui font paraître des séries de publications ou des rapports "anhuels
détaillés à intervalles irréguliers. L'échange avec Ie Centre présente dif. .
férents avantages pour les rédactions de revues forestières. En premier
lieu Ie partenaire d' échange recoit la revue trimestrielIe "Intersylva".
sur demand,e en édition allemande ou française. En second lieu tous' les
'arttcles offrant un intérêt interna,tional sont traités dans Ie premier numéro
'ä paraitre aprës la date de leur n~ception au Centre; ainsi iJs seront rendus
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accesslbles, dans une large mesure. aux milieux Internationaux. En outre
seront indiquês les titres de toutes les pubJieations forestières moins im~
portantes au point de vue international et qui sont eOMues au Centre.
En' troisième Iieu~ Ie Centre a l' intentio~ d' amplifier sa bibHothèque
pour en faire des archives embrassant l' ensemble de la httêrature fa·
restière du monde enUer, de façon que I' intéressé puisse étudier en tout
moment aussi la littérature de moindre importance. Toute rédaction rêpon·
dam faverablement à l' invitation du C.LS. d' êchanger ou d' envoyer ses
publications à titre gratuit, contribuera essentiellement ä la réalisation du
dêsir et du besoin d' avoir UDe institution oû l' ensemble de la littérature
forestière du mande enUer soit rêuni,

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Hanclelsblad. 10 September 1941.

ECONOMIE IN HET HOl\TBEDRIJF.
Werkloozen visschen boomstammen op.
In Zweden tracht men sinds eenlgen tijd de boomstammen. die bij het
vervoeren van vlotten in de rivieren verzinken ---' tengevolge van te
sterke doordrenking van het water - weer op te duiken, om dit hout tot
brandstof te maken. De rivier de Angermanäloen. waarop men dit werk
doet, bergt naar schatting een twee en een," half millioen :;tammen.
Werkloozen vinden hier een arbeid. die naar men zegt zeer goed slaagt.

