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over dn .. en uitrasteren. H'ierbij zijn echter hekken nodig en er zijn -

zoals

de praktijk leert - altijd mensen, die ze open laten staan, terwijl het
moeilijk is de zondaar te achterhalen, Wat ik mis is de toepassing van
wildroosters, zoals die al tientallen jaren worden toegepast in het Kroondomein, waarbij de landbouwgronden van gehele gehuchten voor wildschade wordt behoed, Het onderhoud is vrijwel nihil.
Waar wild lis zal de mogelijkheid optreden, dat schade ontstaat, Terecht merkt de Commissie op, dat schade, die de jachthouder niet heeft
kunnen voorkomen, moet worden betaald uit het Jadhtfonds.
Wenst men het grofwild in stand te houden, dan zal daartoe de wil
moeten bestaan. Deze wil zal zich moeten richten tot de eigenaren van
landbouwgronden ·en van bossen en tot de jagers, de gebruikers van

landbouwgronden, de bevolking van de Veluwe en de toeristen. Met het
merendeel der ,landbouwbevolking zal men 'geen grote moeite hebben,
omdat die een hertenstand al eeuwen heeft gekend en er bij velen van
hen belangstelling voor bestaat. Toeristen moeten nog veel leren. Het
plan tot stichtling van een museum, waarvan al eens sprake is geweest,

verdient alle aanbeveling.
Als gedurende de winter op voerplaatsen op dezelfde dag en hetzelfde
uur wildtellingen worden gehouden, zodat men een overzicht krijgt van
de wildstand in bepaalde gebieden, als voorts de verhouding van mannelijk tot vrouwelijk wild wordt gebracht op I : I, als per 100 ha niet meer
dan I à I Yî hert aanwezig is en selectie afschot plaats vindt, als gezorgd
wordt voor zoveel mogelijk natuurlijk voedsel en liksteenbakjes, voorts
voor de benodigde rustgebieden, terwijl een doelmatige voorHchting
plaats vindt onder verschillende groepen van onze bevolking, dan meen
ik, dat het streven der Commissie met succes zal worden 'beloond.

W, Brantsma.

Referaten
Nasc sikare j probJem njihovih melioracija. R. Kolakovic .. Narodni sumar 13 (7-8)
1959 (131-417).
[182.16]
In de Volksrepubliek Bosnië en Hercegovina komen nog vele hakhoutbossen en be·
boste oppervlakten met een soort struikbeplanting voor. De totale oppervlakte van deze
bossen in overheidsbezit bedraagt 547,000 ha, waaraan dan nog een oppervlakte van
261.000 ha moet worden toegevoegd, die particulier eigendom is. De totale jaarlijkse
productie van dit soort bossen komt neer op ongeveer 1,5 m3 per hectare, voor een groot
deel bestaande uit slecht hout.
Het is moeilijk in deze toestand verbetering te brengen. Veelal worden deze bossen
ook nog gebruikt voor het weiden van vee. Het is thans ondoenlijk om de gehele oppervlakte van deze slechte bossen onder handen te nemen. De schrijver is van mening,
dat het zin heeft zich te beperken tot het verbeteren van die struikbossen, die op betere
gronden staan en waar een wijziging grote financiële voordelen kan hebben. Hij meent,
dat deze bóssen op de slechte gronden voorlopig maar in de huidige toestand moeten
A.S.
blijven.
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[813.13)
Deklasirano drvo celinara. R. Chylak. Narodni sumar 13 (11-12) 1959 (685-692).
De chemische industrIe vraagt veel hout en wIJ zijn gewend voor de cellulose-bereiding
goed hout ter beschikking te stellen. Dit hout van goede kwaliteit is in de Volksrepubliek Bosnië en Hercegovina ook voor andere doeleinden nodig en de vraag is of de
cellulose-fabrieken het niet met hout van mindere hoedanigheid kunnen doen. Hieromtrent zijn thans onderzoekingen gedaan.
Een goede partij hout gaf voor 55% cellulose van eerste en tweede kwaliteit, voor
37% van derde kwaliteit. terwijl 8% onbruikbaar of afval was. Een middelmatige partij
was voor 450/0 geschikt voor eerste en tweede kwaliteit cellulose. ook 45% leverde
derde kwaliteit cellulose op. terwijl 10010 ongeschikt of afval was. Bij een slechte partij
hout waren de percentages weer anders. Hier was 300/0 geschikt voor cellulose van
eerste en tweede kwaliteit en 6Q01o voor derde kwaliteit. Ook hier WilS 10010 onbruikbaar
of afval.
De mogelijkheid om ook dit slechtere hout voor de cellulose~bereiding te gebrUiken
is bijzonder gunstig, omdat het betere hout dan voor andere doeleinden kan worden
benut en de afzet van dit slechtere hout hiermede rendabel kan worden.
A. S.
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Overeenkomstig het besluit genomen tijdens de voorjaarsvergadering in Zuidlaren,
ligt het in de bedoeling om op dinsdag 24 oktober B,S. een bezoek te brengen aan de
"Holzmesse" te Düsseldorf. die daar van 20-29 oktober wordt gehouden.
De algemene ledenvergadering valt waarschijnlijk op de avond van 23 october b!
Arnhem.
Naast de normale agendapunten. zoals de bestuurs~ en commissiewisselingen. zal dan
tevens, naar aanleiding van een door het bestuur nog uit te brengen prae~advics de
verdere samen'werking met de Ned. Ver. van Boseigenaren voor zover dit ons tijdschrift
betreft, nader worden besproken.

