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Samenwerking tussen bosbouwers en wild~
deskundigen leidde tot de uitgave van dit handboek,
dat geschreven is door 32 auteurs en dat honderd
soorten struiken uit zesendertig genera omvat.
Daar zijn slechts vier exoten bU, omdat de meeste

exoten die men geprobeerd heeft In de praktUk
slecht voldaan hebben. De overige zesennegentig
soorten zijn wild In het noordoosten en in het merengebied van de U.S. Ze omvatten ons bekende
groepen soorten als krentenbomen, bramen, Gelderse
roos, vogelkers, struikelzen, lijsterbessen, vlieren,
meidoorns en rozen, maar ook verrassend veel
soorten die in de Nederlandse Dendrologie met zz
staan aangegeven of zelfs ontbreken.
Van elke soort of groep soorten worden eerst
biologische bUzonderheden gegeven zoals areaal,
standplaats, groeiwijze, bloei, verspreidingswijzen,

ziekten en plagen. Daarop volgen gegevens over de
betekenis van de soort voor wild en vogels als
leverancier van voedsel, dekking en nestgelegenheid.
Uiteraard ligt de nadruk op het jaagbare wild, omdat
daarover nu eenmaal het meest bekend is; de andere
soorten zijn echter niet vergeten.

Paragrafen over vermeerdering (zaaien, stekken etc.)
en over het beheer van bestaande beplantingen ten
behoeve van het wild alsook een notitie over

chemische bestrUding sluiten elk hoofdstuk af.
Veel van de hier verzamelde gegevens zUn anders
heel moeilUk op te sporen. De literatuurlijst van
bUna 600 titels vormt een onmisbaar onderdeel van
het boek.
Een dergelUke uitgave voor bv. West-Europa zou
ongetwUfeld welkom zUn. Misschien kiezen wU de
struiken voor onze landschapsbeplantingen soms te
veel op grond van hun visuele effect en onvoldoende
op grond van hun waarde voor vogels en zoogdieren.
Misschien zouden we anders meer vlier, roos,
hazelaar en vooral braam aanplanten.
H. M. Heybroe~
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Publikaties verkrijgbaar bij de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
De volgende publikaties zijn te verkrijgen door het
gireren van de hierna vermelde bedragen, verhoogd
met f 1,50 porto- en administratiekosten voor elke
zending, op de postrekening van de penningmeester
van de KoninklUke Nederlandse Bosbouw Vereninging,
kantoor Arnhem, nr.90 B4 BB,met vermelding van
het verlangde, waarbU kan worden volstaan met de
aanduiding van het tussen aanhalingstekens gestelde.
"Documentatie eerste 30 jaargangen" van het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd
en volgens schrijvers)
"Opbrengsttabel/en voor de groveden" in Nederland; 1950
"Nederlandse bosinsecten", determinatietabel
volgens beschadigingen e.d.; bestrUdingsmogelUkheden; 1950
"A. 1. van Schermbeek" en zUn werk in het
vroegere rentambt Breda (gedeeltelijke bosgeschiedenis van de Baronie van Breda); 1953
"De Japanse lariks" (publikatie Studiekring);
1954
"Het reeënvraagstuk"; 1960
"Minuten tabel/en 1964" voor het vellingswerk
van douglas
"Minutentabel/en 1962" voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
"Niederlande", speciaal nummer van het AIIgemeine Forstzeitschrift (over de bosbouw In
Nederland); 1969
"Bosbouw in Nederland", geillustreerd oriënterend overzicht; 1970
"Forestry in the Nether/ands"; 1970
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• Voor bestelling van meerdere exemplaren van Bosbouw
In Nederland gelden de volgende priJzen:
prUs per stuk bU afname van 25 tot 100 stuks f 2,75
prUs per stuk bij afname van 100 tot 250 stuks f 2,50
prUs per stuk bij afname van 250 en meer stuks f 2,-

Voorts verkrijgbaar:
"Richtlünen voor de bedrüfsregeling van bos bezit in
Nederland". Met van ringband- (multo-) perforatie
voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttabel/en
de voornaamste Nederlandse produktiehoutsoorten.
Bestellen door overschrijving van f 6,- op de postrekening van de "Secretaris Commissie Candidaat
Houtvesters", kantoor Wageningen, nr. 9041 61,
onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn ook afzonderlijk verkrUgbaar door overschr[jving van f 1,50 op deze postrekening, onder vermelding van "Opbrengsttabellen".

