Mededeelingen
VIJFDE ZITTING VAN HET COMITÉ VAN HET
CENTRE INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE
TE BADEN-BADEN
door

Dr.

J. A. VAN STEIJN.

De vijfde zitting van het Comité van het Internationale
Boschbouw Centrum is onder voorzitterschap van den gedelegeerde van Hongarije. Baron K. Wal d bot t. gehouden te Baden-Baden van 21 tot en met 25 October 1941.
Aanwezig waren delegaties uit Duitschland. Denemarken.
Spanje. Finland. Frankrijk. Hongarije. Italië. Noorwegen.
Nederland. Roemenië. Slowakije. Zweden. Zwitserland en
Turkije. terwijl voorts vertegenwoordigd waren het Internationale Landbouw Instituut te Rome en de Internationale
Vereeniging van Boschbouwproefstations. Van de Directie
van het CLS. waren aanwezig de Directeuren zeven zijner
medewerkers. Noorwegen en I Turkijé waren dit jaar voor
het eerst vertegenwoordigd.
Behandeld werden de navolgende punten:
,1 e. rapport van den Directeur over Àe werkzaamheden van

het CLS. in. de periode van 23 September 194010 September 1941 :
2e. financieel verslag over 1940:
3e. het budget voor 1942:
4e. wijziging van het reglement betreffende het personeel:
Se. wijziging in de indeeling der Secties:
6e. personeelsaangelegenheden:
7e. publicaties:
8e. werkprogramma voor 1942.
Juist verschenen of gereed om te verschijnen zijn de volgende monografieën:

Der WeItholzhandeI 1925 bis 1938 door W. Grottjan.
Die Verbreitungsgebiete der Hauptholzarten auf der nördIichen Halbkugel door Prof. Th. S c h m u c k er.
Plantations routières et leur importance du point de vue

forestier door G e zaL u n c z.
Voor 1942 zijn in voorbereiding monografieën van
P. A r 0 (rendement van zagen). R. I mme I (bemesting).
M. A n der sen (rol van het loofhout). J. W. Go n g-
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g r ij p (paalworm Pinus Merkussi, benamingen van hout
in den handel), F, G r ü n wal 'cl t (bibliographie) en
G. Luncz en J. Köstler (houtmarkt).
Van het tijdschrift Intersylva verscheen de vierde aflevering. Tot Conseiller ·,de Section werden definitief benoemd
de heeren P a a v 0, Ar 0 en J. W: Go n g g rij p; tot
Redacteur d" heer A n der sen en tot Secretaresse Mej.
von Köppen, Mej. Röner en Mej. Wüstefeld en
Mej. Beeker.
," '"
Dr. L u n c z, Conseiller de Section werd bevorderd tot
Chef de Section ad personam, Dr. F 0 r ten es c u tot Conseiller de Section en Mej. Men s eh tot Eerste secretaresse
ad personam.
Tijdens het congres werden een aantal zeer geslaagde
lezingen gehouden. De heer A n der Sen (Denemarken)
sprak over: Le röle economique clu beis de feuiJlus en Euro...

pe", onze landgenoot
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n g g r ij p hield een voor-

dracht over Lr importation des bois tropicaux en Europe".

de heer Dr. Ar 0 (Finland) over L' utilisation pratique des
résultats des recherches sur les scies dans les pays de I'Europe
septentionale et centrale" en Dr. I m m'e lover "La protection de la nature et I' idée de paysage dans la 'sylviculture".
Aan de zitting waren een aantal belangwekkende excur~
si es v~rbonden. Vóór de eerste excursie hield Landesforst:.
'roeister H u geen inleiding--voordracht avc:- "die forst-

lichen Verhältnisse des Landes Baden:'. De excursie werd
'gehouden naar het Murgschifferwald, Badische Forstarnt :
Forbach II (Schwarzwald). Het Murgschifferveld ontleent
zijn naam aan de Murgschiffer, die reeds in ,de 13de eeuw
het hout per vlot over de Murgnaar .den Rijn voerden,
langs welke stroom het ook Holland bereikte. '
Forstmeister W es wis ser toonde verschillende interessante boschbeelden, betreffende femelslag, groepsgewijze
verjonging, voorraadsverzorging en opSnoeiing.

Ook de tweede excursie, onder leiding van OberregieriJngsforstrat Dr. Ga n ter, voerde door de mooiste gedeelten
van het Schwarzwald naar het Forstarilt Ottenhöfen en was
voor een belangrijk gedeelte aan wegenbouw en onderhoud
van wegen gewijd. Zoowel voor 'den afvoer vaIi hout als

Voor het verkeer in hèt algemeen wordt aan beide een bijzondere zorg besteed.
,
De derde excursie was van geheel anderen aard. Zij werd
gehouden naar het Forstamt Karlsruhe, Staatswald Kastenwört onder leiding van Forstmeister Dr.' B a u e r. In de
'laagvlakte van den Rijn werd de omzetting van het "Mitte!wald" in "Hochwald" en de aanplanting van populieren
bezichtigd. Door de gevolgde werkwijze kan inde toekomst
een zeer groote toeneming van loofhout van goede soorten
.
en in' zware afmetingen -worden verwacht.
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Aan de zitting waren o.a. ontvangsten vanwege de Rijksregeering en de Badensche Regeering verbonden.

De vijfde zitting van het C.LS. is ongetwijfeld zeer goed
geslaagd: de· voorbereiding en de regeling zoowel voor de
zittingen als voor de excursies waren voorbeeldig. Ongetwijfeld moet ook deze zitting voor de internationale samenwerking van groot belang worden geacht.
Zeist, November 1941.

