Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
DE WILG IN NEDERLAND
De werkgroep "Houtteelt" van de Nationale Populieren Commissie
heeft het initiatief genomen tot een coördinatie en uitbreiding van het in
Nederland tot nu toe verrichte selectie-onderzoek bij wilg. In dit verband zullen door verschillende instanties reeds geselecteerde wilgen
bijeen worden gebracht, en later op hun bruikbaarheid voor de praktijk
(houtproduktie en landschapsverzorging) worden vergeleken. Ongetwijfeld zijn in ons land nog zeer goede exemplaren of beplantingen van
boomwilgen aanwezig. die nog niet in het onderzoek zijn betrokken.
Om te voorkomen dat dit mogelijk waardevolle materiaal verloren gaat
zouden wij het bijzonder op prijs stellen indien U ons op de hoogte stelt
van U bekende opvallend goede boomwilgen.
Inlichtingen omtrent plaats en voorkomen gaarne aan: ir. H. A. van
der Meiden, Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", Postbus 23 te Wageningen.
De werkgroep "Houtteelt" van
de Nationale Populierencommissie.

WERKZAAMHEDEN BOSSTATISTlEK
De directeur van het Staatsbosbeheer brengt onder de aandacht van boseigenaren.
dat onlangs de opneming is aangevangen in het bosgebied Zuid~Limburg omvattende
alle bossen ten zuiden van Susteren en in het oostelijk bosgebied omvattende de Gel..
derse Achterhoek. Twente en midden~Overijsel.
De directeur verzoekt de hoseigenaren in deze gebieden hun medewerking te wlllen
verlenen aan de opnemers van de afdeling Bosstatistiek van het Staatsbosbeheer bij de
uitoefening van hun taak.

MEDEWERKING HOUTSNIP-ONDERZOEK
Vanwege het RJ.V.O.N. te Bilthoven wordt. mede in overleg met het I.T.B.D.N. te
Arnhem, dIt jaar een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de houtsnip als broed~
vogel in Nederland, thans. zowel als in vroeger jaren.
Teneinde nog dit jaar een zo volledig mogelJjk overzicht van de hUidige stand van de
houtsnip als broedvogel en een indruk van het broedbiotoop te krijgen, is het gewenst.
zodra nesten - ook uitgevlogen - zijn gevonden of baltsende mannetjes zijn waargenomen, hiervan dr~ F. J. Kuiper te Bilthoven, Beethovenlaan 26. op de hoogte te stellen
(tcl. 03402-2685).

