BERICHTEN
European Forest Reserves Workshop
Op 5, 6 en 7 mei 1992 wordt in Wageningen de
European Forest Reserves Workshop gehouden. In
Europa worden sinds jaren bosreservaten ingesteld.
In Nederland zijn sinds 1985 al 25 bosreservaten
aangewezen. Het belang voor de wetenschap en het
beheer van een internationaal netwerk van bosreservaten valt of staat met de kwaliteit en omvang van
monitoring-program ma's. Vergelijkbaarheid van
methoden is van belang. Tijdens de workshop zal het
belang van de reservaten worden samengevat: geschiedenis, doel en toepassing van bosreservatenonderzoek komen aan bod. Tevens zal, op verzoek
van Duitsland, de Nederlandse methode van monitoring worden uiteengezet en gedemonstreerd, Ook
komen de traditionele en recente externe invloeden
op spontane bosontwikkeling in reservaten aan de
orde. De workshop richtzich vooral op onderzoekers
en instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek
in Europese bosreservaten en geïnteresseerden in
algemeen bosecologisch onderzoek. Bij de Dorschkamp, Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, kunt
u folders en inschrijfformulieren aanvragen (0837095415) of meer informatie krijgen (08370-95321).

Secretariaatswijziging
De secretaris van de Bosbouwvoor lichtingsraad, F.N.
Zwart, heeft per 1 september jl. een functie aanvaard
binnen de directie Natuur, Bos, Landschapen Fauna
(NBLF) van het ministerie Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Binnen het IKC is de heer Zwart hoofd van
de sectie Bos en Beplantingen. Als waarnemend
secretaris van de bosbouwvoorlichtingsraad is J.H.
Rietema benoemd. Tevens is het adres gewijzigd.
Het secretariaat is nu gevestigd in het ministeriegebouw in Den Haag: Bosbouwvoorlichtingsraad, p/a
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Bezuidenhoutseweg 73, postbus 20401, kamer
3520, 2500 EK Den Haag. Telefonisch is de bosbouwvoorlichtingsraad te bereiken onder nummer
070-3793065 (de heer Rietema) of 070-3792616
(het bureau: van 9.00 tot 12.00 uur)

deling die zij ondergaan.
Ondeskundigheid leidt
soms tot onnodige of
zelfs schadelijke maatregelen, vooral als het
gaat om snoei en wondverzorging. Nieuwe inzichten in de biologie
van de boom leren ons
dat we ons moeten richten op de mogelijkheden om
bomen gezond te houden. Dat is beter dan achteraf
te moeten zoeken naar de oorzaak van problemen.
De brochure is te bestellen door f 6,50 over te maken
op giro 2108755 t.n.v. de Bomenstichting, Utrecht
onder vermelding van "Boomverzorging".

Bosherstel Oost-Europa
Naar aanleiding van het voornemen van de stichting
Face om het getroffen bos in het nationaal park Krkonose (een groot gebied met als middelpunt de grenzen van Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowakije) werd
in oktober een workshop georganiseerd in TsjechoSlowakije. Tijdens deze workshop hebben de Sovjetonderzoekers meegedeeld dat meer dan 100 miljoen ha bos in de Sovjet-Unie ernstig beschadigd, zo
niet dood is. (Vergelijk: de totale oppervlakte van
Nederland bedraagt ongeveer 3 miljoen ha.)
Aan de workshop namen deel de stichting Face, de
IUFRO, en het bestuur van het Nationaal Park Krkonose. De IUFRO wijst regeringen en financiële instellingen in haar conclusies op de alarmerende staat
van gezondheid van de bossen in Midden- en OostEuropa. Deze alarmerende staat vormt een ernstige
bedreiding voor de ecologische balans, de biologische diversiteit en het natuurlijk erfgoed van Europa.
De IUFRO roept de regeringen en de financiële instellingen op om snel herstelmaatregelen te nemen.
Daarbij wordt er met klem op gewezen dat alleen
herstelmaatregelen voor het bos niet voldoende zijn,
maar dat ook iets moet worden gedaan aan de bron
van de vervuiling. De milieuramp wordt geweten aan
een combinatie van bosbranden en milieuverontreiniging.

Boomverzorging
De Bomenstichting heeft onder de titel "Boomverzorging" een brochure uitgegeven, geschreven voor
iedereen die meer wil weten over dit onderwerp,
zowel vakmensen als particuliere bomenbezitters.
De brochure is geschreven door de Amerikaanse
onderzoeker dr. Alex Shigo. Marjan ten Cate-van
Elsland (Bomenstichting) en Pius Floris (Pius Floris
Boomverzorging) vertaalden de tekst en pasten deze
aan de Nederlandse situatie aan. Boomonderzoek
gedurende de afgelopen 30 jaar heeft aangetoond
3 6 2 dat bomen lang niet altijd gebaat zijn bij de behan-
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