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Mededeelingen
EEN GULDEN VOOR EEN DOUGLASKEGEL!
door
Dr Th. C. Oudemans.
/

,'.

. Dat wij _na het phenomenale coniferen~zaadia~r 1942 in het jaar daar~p minder
kegels aan diverse coniferen zouden ,aantreffen. kon niet uitblijven. Het is echter zelfs
zoo geworden, dat in 1943 bijna alle sooden coniferen _een totalen misoogst aan kegels
hebben geleverd. Ik heb de gewoonte om enkele malen per jaar, te beginnen in Mei.
gewapend met een Zeiss~kijker, de verschillende soorten coniferen op .,schoyenhorst"
langs te gapn om te onderzoeken hoe het staat met de fructificaties. Der traditie ge~'
trouw trok ik er OOK in 1943 op uit. waarbij de Douglasspar mijn 'speciale belangstelling
had. én in Mei waren_ er aJ aam.yijzingen, dat er heel weinig kegels zouden komen.
Toen had ik echter nog niet verwacht. dat de misoogst zoodanig zou zijn, dat ik in
het najaar in 't geheel geen Douglaskegels zou vinden. Hoeveel moeite ik ook deed
om. althans één enkelen Douglaskegel te vinden, het i.s mij tot op heden niet gelukt.
Ik heb een premie van een gulden uitgeloofd voor dengene. die .mij een op .. Schoven~
horst" gegroeiden Douglaskegel van 1943 zou brengen, maar hoewel al onze arbeiders,
die dagelijks in de bosSchen werken" ijverig speurdeIll ten einde' de premie te verdienen,
ik heb geen enkelen kegel gekregen. Zonder twijfel mag ik aannemen. dat er wel een
enkele kegel voortgebracht is, doch het "feit dat wij er na al onze moeite geen gevonden
hebben, demonstreert wel. dat de kegeloogst in 1943. speciaaJ wat de Douglaskegels
betreft. een totale mislukking is. Het lijkt mij wel van belang, dit eens even vast te
leggen.
. '
.
.
,. . . ." .: \
. Onwillekeurig rijst de vraag: hoe zal de bekende Dougla~zaadvemieler Megastig~
mus spennotrophus Wachtl., waarover"ik reeds eenige malen in dit Tijdschrift in
vorige jaárgangen geschréven heb, zich onder deze omstandigheden in stand houden?
Ik twijfel ei' niet aan. dat deze diertjes de enkele kegels ,die er toçh wél 'Zullen zijn
op een gebied van ruim 60 ha met Douglas. gevonden hebben. Zullen die enkele kegels
dan sterk aangetast zijn door het genQemde galwespje? Om het antwoord op deze
vraag te kunnen geven, zou ik minste~ één kegel van 1943. doch liefst meer cxem~
plaren. in mijn hezit moeten hebben. En zal het gevolg van den misoogst aan Douglas~
,kegels zijn een decimeering van het aantal galwespjes. blijkende U\t een geringe aa~;'
tasting van' het .zaad in e~n volgend goed kegeljaar ? Wat deze laatste vraag betreft:
de toekomst ptl het leeren.
.. Schoyenhorst". J~nuari 1944.
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Médedeelingen van de Nederlandsehe'
Boschbouwvereeniging
•

ADRESVERANDERINGEN.
Ir
Ir

J.
J.

Boe k est ei n te Apl;'ldoorn van Kerklaan naar Amersfoortscheweg 7.
C. M ü I s eh leg e 1 van Schoorl naar Apeldoorn, Wieselscheweg 6.

PERSONALIA
A.

J.

.-

Val ken b u r 9 te Utrecht werd van boschwachter bevorderd tot technisch,..

ambtenaar bij het Staatsboschbeheer en wel met ingang van 1 Mei 1943.

Ingezonden Berichten .

/

..LET OP DE HERKOMST VAN HET BOSCHPLANTSOEN".

,
.. r,

Bij het aanbrengen van nieuwe" beplanting is het zeer gewenscht aandacht te schenken
aan de herkomst van het te gebruiken boschplantsoen. Ofschoon dit voor alle s09rten.
gewenscht is. dient er vooral bij groveden op te worden gelet. dat geen plantsoen van
onbekende herkomst wordt gebruikt. daar hlervan na verloop van jaren na den aan...
plant zal blijken. ?at er geen goed hosçh uH kan ~ opgroeien. Eischt dus bij de afleve~

ring van dennen het begeleidende zegel van de Vereeniging W.H.G., (VereenlgiI\g
tot waarborg van de herkomst van zaad en planten van den groveden), daar U anders
wellicht planten kunt krijgen van uit België ingevoerde partijen, waarvan de herkom~t
onbekend is.
.
~
Jioewel het gevaar er op het oogenblik minder groot voor is, is het toch raadzaam,
om ook bij. aankoop van Oostenrijksche~ en Corsicaanschedennen het herkomstzegel
van de Vereeniging ..W.H.G." te eischen.
'.1;.
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GENERATORHOUT.
De Directeur van het Rijksbureau voor Hout deelt mede:
,
In a. ansluiting aan en ter aanvullin~ van het bepaalde in artikel 14:. sub 4e. van mijn
Bekendmaking van 1 October 1943 (Nederlandsche Staatscourant no. 191) en de aan~
wijzingen in de door mij verstrekte aankoopboekjes, deel ik U mede, dat het voor de
Inkoopcentrale Generatorhout bestemde generatorhout, afkomstig van houtopstanden, '
welke zijn geveld krachtens een verstrekte lastgeving of vergunning tot vellen en op~
leveren van hout, indien de Inkoopcentrale Generatorhout dit noodzakelijk oordeelt,
niet moet worden geleverd aan den berJjdbareri weg. doch op/in een ,door laatstgenoemde
nader te bepalen: vervoermiddel. tegen een door den Gemachtigde voor de Prijz.en
.
alsnog vast te stellen_ vergoeding:
Rijksbureau voor Hout.
De Directeur: .
voor.dezen: Mr J. P. Janssen.
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