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de maatregelen die de Commissie treft ter voorziening in de

behoefte aan blijvend na bij het bosch gevestigde geschoolde
bo scharbeiders. Sinds den zomer van 1924 wordt doo r de
Commissie gezorgd voor boscharbeiders-woninge n (nieuwbouw o f o mbouw). met een zekere oppervla kte landbouwg ro nd erbij. Aan den a rbeider die zulk ee n woning betrekt. worden jaarlijks 150 dagen werk in het bosch bed rijf
gegarandeerd . De rest van zijn tijd kan hij p roductief ma ken
op de bij het hu is beho o rende grond . bij wijze du s van
keute rboerderijtje. D aa r d it landbou w werk werkelijk neven bedrijf moet blijven . is a ls ma ximum g rondbezit bij zulk een
a rbe iderswoning een oppervlakte van 4 H. A. vastgesteld.
T o t nu toe is de oprichting van dergelijke boscharbeidersboerderijtjes beperkt tot een aantal van 5 pe r 400 H .A. bosch.
N aa rmate echter het geplante boscb ouder word t. en de du nrungen en andere ver plegingsmaat rege len to t toepassing zullen
ko me n. zal in so mmige gebieden d it aanta l gevestigde boscharbe iders te klein zijn. en zal overwogen moeten worden o f dit
niet verhoogd zal moeten worden. Hiertoe is in die streken te
gereeder aanleiding omdat zulk een maatregel niet alleen ten
bate van het bosch werkt. doch ook bevordert de zoo gewensc hte toename van boeren -klein bedrijfjes o p het platteland .
Al s ma ximal e kosten voor het to t stand br en gen van zulke
kleinboerderijtjes is een bedrag va n f. 9600. - toegestaan (buiten
de waarde van het la nd ). Op 30 September 1926 waren 360 van
zulke woningen gereed of in wording . In aansluiting hiero p
kan medegedeeld word en dat in de laa tste pla ntja ren het
aanta l arbeide rs. dat in en door de beb osschingen van wege
de Comm issie werkzaam wa s , in den druksten wi nte rtijd om
de 3000 bedroeg.
T o t slot zij ver meld da t de Commissie dezelfde kla chte n
uit als in N ederland ge hoo rd worde n: hooge belastingen en
o pheffing van land goed eren die een aanzienlijke ve rmindering
in de bestaande bosch- e n ho ut toestand teweeg bren gen en
zullen teweeg brengen.
ONZE G ROVE DEN.
(E rr atum ).

In het artikel onder dezen titel in No. Ivan dit tijd sch rift
is een storende onjuistheid ingeslopen die mij noodzaakt
hiero p terug te ko men. Op bladz. 7 staat over de MiddenE uropeesc he va riëteit va n g rove den: "Het o ptimum van
deze va rië tei t lig t ... . in de na bijheid va n de N oo rd zee. H ier
is het woordje niet weggelaten.
H et optimum van de Midden-Europeesche P mu s silvestris
ligt in Oostprutssen. Sachsen en Polen. liefst zoo ver mo-
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gel ijk van de Noordzee. Ook het grenenhout dat uit de
haven van Riga wordt uitgevoerd is voor
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afkomstig va n

de Midden-Europeesche Pinus. Tusschen Weichsel en Lad egarneer ga at de Midden-Europeesche grove de n langza merhand over in de Noord-Europ eesch e soort met korte r ver takk ing. rechter sta m en beter kernvorming.

B. S.
INTERNATIONAAL BOSCHCULTUUR-CONGRES
TE STOCKHOLM.

In October 1928 zal een internationaal boschcultuur-congres te Stockholm g ehouden worden . met vooraf een inspectie-

toer in Zuid- en M idden-Zweden en erna een in NoordZweden.
UITGAVEN VAN DE ZW ITSERSCHE
BOSCHBO UWVEREENIG ING.
N aar aanleiding va n de jaarve rgaderi ng der Z w itsersche

Boschbo uwvereeniging te N euenburg [Ne ufchätel], wo rdt een
overzicht gegeven va n de voornaamste ver hande ling en die

van deze vereeniging zijn uitgegaan. te beginnen bij 1843.
Het zijn er bijna 200. (Schweiz. Zeitschr. f. d. F orstwesen,
December 1927).
de K.
FORST W ISSE N SCH A FT LICH ES C E N T RA LBLAT T .
Decemb er 1927.
Llntersuchunq en über d as T ennensterben, (Sc hil/SZ.) van
Prof. Dr. E. Wiedemann.
Het Saksische boschbouwproefstation heeft uitgebreide onderzoekingen gedaan om den aard der zilver dennenziekte te
Jeeren kennen .

H et is een ziekte. die sedert 1886 in Saksen en omligg<:nde
landen veel schade deed en zich steeds verder uitbreidde. D e
dennen sterven deels zeer snel af, andere blijven nog eenige
tientallen van jaren in leven. Van onderen af sterven de tak-

ken . de lengtegroei houdt op. De schrijver spreekt zeer typisch
van vorming van een " Storchennest". Tegelijkertijd houdt de
diktegroei van den stam op.
Het optreden der ziekt e schijnt met de droogte in verband
te st aan. Het eerst worden dan de ± 25-jarige en oudere
stammen aangetast. later ook het heel jonge hout en zelfs
jonge kulturen .
Secundair treden dan schorskevers en honingzwam op"

