Boekbespreking
' BOSCHBEDRIJF
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'

de Universiteit

door Prof. Dr.' K.

Gièssen

Vanselow.

O p 1 Juli 1932 hield Prof. Dr. K, V a n s e l o w , als Rector magnificus
van de Universiteit te Giessen een dies-rede, die ongetwijfeld v a n zoodanigen inhoud is, dat een meer algemeene kennisneming daarvan voor
alle boschbouwers, en zeker niet in de laatste plaats voor de Nederlandsche, van veel belang schijnt. Indien ik over meer plaats in ons tijdschrift zoude kunnen beschikken, dan zou ik de geheelc. rede, woordelijk
vertaald, doen opnemen. Aangezien echter dé plaatsruimte in óns' periodiek beperkt is, moet ik volstaan met een algemeen overzicht en met
de vertaling van het gedeelte van de rede, dat n.m.m. liet meest daarvoor
in aanmerking komt.
:
Prof. V a n s e l o w begint er op te wijzen, dat tot aan het begin van
deze eeuw de onderzoekingsmethoden in de biologische wetenschappen
in hoofdzaak van causaal-analystischen en individualistischen aard waren.
O o k in de boschbouwwetenschap verdwaalde men in details, hield zich
bijna uitsluitend bezig met de studie van de morphologie en physiologie
van den afzonderlijken boom, onderzocht nu eens 'dén èeneri, dan weer
den anderen oekologischen faktor — physische, chemische eigenschappen
van den grond, den zuurgraad, enkele klimatologische en biotische* standplaatsfaktoren — maakte de gevonden uitkomsten algemeen geldend, vatte
ze samen en ten slotte zag men „den W a l d vor lauter - Bäume nicht".
D e laatste decennia brachten evenwel een principieele wijziging in
deze opvatting. De tegenwoordige Wetenschap erkent de waarde van
de vroegere onderzoekingen en de noodzakélijkeid öm daarmede door te
gaan, maar zij eischt, dat daarnaast en onafhankelijke daarvan, bèhalve
deze idiobiologie (kennis van het afzonderlijke individu) ook dc sociobiologie (kennis v a n de samenlevingen) tot haar recht komt. D e sociobiologie
gaat van het standpunt uit, dat het leven van den afzonderlijken boom,
van „het deel", in laatste instantie slechts vanuit „het geheel", het bosch,
begrepen kan worden, maar dat het geheel, het bosch, meer is dan de
som v a n de deelen, de afzonderlijke boomen. Door talrijke wisselwerkingen
van de afzonderlijke onderdeelen ontstaat een plantenassociatie en een
dierenassoeïatie, die 'op elkaar en op den grond en het klimaat invloed
uitoefenen. Er ontstaat een éénheid met zuiver concrete eenheidseigenschappen.* D e ' boschbouwkundige sociologie h e e f t d a n 'tot doel, den onderlingen samenhang en de ontwikkeling van de sociale verschijnselen
na te speuren en natuiirwetten daarin te herkennen, om daarna met overleg en met verstand,' te kunnen ingrijpen in deze samenleving, óm cr
maatschappelijke voordëeleh üit te verkrijgen. A.Savoir po'ur prévóir,
prévoir pour prëvenir".
' •
Het bosch als sociaal gegeven, als eenheid, heeft in de eerste plaats,
zuiver uiterlijk en slechts plantenphysiologisch 'beschouwd, éen zeer bijzondere gezelschappelijke structuur, die van andere vegetatietypen sterk f
afwijkt. Het bosch is meestal vertikaal in verschillende 'lagen verdeeld,
waarvan de bovenste door het meer of minder dicht gesloten kronerïdak
gevormd wordt. Daaronder bevindt zich de lagere strüikve'getatie, dan
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volgt de lage flora en daarna de, als een tapijt op den grond liggende,
moslaag. Verborgen voor het oog ligt hieronder de, in den grond dringende, laag v a n schimmels en Bakterien, die met de wortels van de
planten deze onzichtbare levensruimte deelen. Elke van deze vijf lägen
kan weer in lagen van geringere orde worden verdeeld, die onderling
in elkaar overgaan en elke van deze vijf lagen, vooral die van dc lage
flora, v a n het mos en van de bakteriën en schimmels bestaat meestal
uit velerlei geslachten en soorten. In het uiterste geval kan dc bovenste
laag, de boomvegetatie, uit één soort bestaan (pijn, beuk, spar of den)
en levert dan den meest eenvoudigen vorm van eenc samenleving.
Het meest opvallend in deze samenleving is de afhankelijkheid van de
afzonderlijke lagen v a n de beschikbare hoeveelheid licht. Een van de
mooiste en nauwkeurig onderzochte voorbeelden van aanpassing van de
lagere plantenlagen aan den lichttoestand, levert het beukenbosch. Daarin
herkent men niet slechts een aanpassing aan de kleine, beschikbare lichthoeveelheid, maar ook een duidelijke periodiciteit in het verloop van het
levensrythme van de onkruidvegetatie in verband met de wisselende lichthoeveelheden in de verschillende jaargetijden. In de vroege lente is het
beukenbosch kaal. Dit tijdperk wordt door een deel van de lage flora
gebruikt om in die periode van weinige weken het geheele aktieve leven
te volbrengen, om na de ontluiking van de boomen in een passieven
toestand terug te keeren. Ficaria Anemone, Corydalis ziet men in het
beukenbosch slechts in het voorjaar. I n den zomer en herfst ontbreken zij
schijnbaar en is het donkere, in het blad staande, beukenbosch arm aan
soorten en individuen. Slechts veel schaduw verdragende planten als
Oxalis, Asperula, Majanthemum en Mercurlalis kunnen er nog leven.
Een tweede voorbeeld van wisselwerking in de associatie herkent men
in de vorming v a n zeer bepaalde boomvorm-kwaliteiten in het bosch.
Het verschil, in vorm tusschen vrijstaande individuen en in den opstand
opgegroeide boomen valt zelfs lederen leek op. Alleen de soorten en
individuen die over bepaalde physiologische eigenschappen beschikken,
kunnen hun plaats in associatie gehouden en een hoogen leeftijd bereiken. Slechts de werkelijk geschikte individuen overwinnen, alle zwakke
en. minderwaardige exemplaren worden onvermijdelijk gedurende het lange
leven van den opstand onderdrukt. De onderdrukte stelt zich te weer,
leeft soms nog tientallen jaren maar gaat tenslotte door kroon- en wortelconcurrentie met den oppermachtigen overwinnenden buurman ten gronde.
Buitengewoon klein is het aantal der uiteindelijke overwinnaars, in het
beukenbosch slechts 4 — 6 % van het oorspronkelijk aanwezige aantal
boomen. Doordat het kronendak het licht onderschept wordt een sterke
bezonning van den grond verhinderd. V a n den regen wordt een deel
door de Jeronen vastgehouden en omgekeerd beschermen de kronen den bodem tegen sterke verdamping en tegen gioote warm te-uitstraling, dus tegen
verdroging ; de relatieve luchtvochtigheid in het bosch wordt hooger, het
koolzuurgehalte stijgt. Dit alles tezamen is oorzaak, dat in het bosch een
zeer speciaal klimaat, het opstandsklimaat, ontstaat, waarbij vooral de
extremen achterwege blijven. In dit mikroklïmaat, dat overeenkomst vertoont met dat in een plantenkas, is voor talrijke, voor koude, hitte, droogte
en wind gevoelige planten, speciaal ook voor de kiemplariten v a n vele
boschboomen, een optimale ontwikkelingsmogelijkheid geschapen. Zoodra
een. beuken- of zilverdennenopstand kaal gekapt wordt verdwijnen in den
regel de jonge beuken- en dennenplantjes en de typische beuken- en
dennenflora.
-%
Niet slechts vormt de eenheid „bosch" een speciaal klimaat, maar ook
de .grond wordt door het bosch zoodanig vervormd, dat optimale ont-j
wikkeling van de vegetatie mogelijk wordt.
Terwijl zich dus in het bosch zelf allerlei wisselwerkingen vertoonen,
die het tot een evenwichtig geheel maken, heeft het bosch tevens de,
kracht en de middelen om zich als zoodanig in stand, te houden; hét,
bezit zelfstandigheid naar buiten. Het bosch strijdt tegen weide-, steppe-,
heide-, hoog- en laag veen formatie en steeds met zeker uitzicht op de
eindoverwinning op al die formaties, met uitzondering van het hoogveen.,

