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Biologische en ecologische criteria bij het beheer van
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Uitgangspunt van bosbeheer dient te zijn de duurzame instandhouding van het bos met bijvoorbeeld het
nevendoel een produkt te telen van zo groot mogelijke
waarde. Daar we daarbij uitgaan van biologische en
ecologische criteria dan zullen we die criteria dienen te
kennen om deze toepasbaar te maken In het beheer.
Deze criteria kunnen slechts afgeleid worden uit de
biologische en ecologische processen die zich in het
bos, in de levensgemeenschap voltrekken. Maar onze
bossen zijn zozeer door de economisch handelende
mens beïnvloed dat het heel moeilijk is de zich nu in
onze bossen afspelende biologische en ecologische
processen te Isoleren van antropogene invloeden. We
zullen dan te rade moeten gaan in het oerbos.
De weinige relicten oerbos, die in Europa nog bestaan, kunnen ons veel leren over de natuurlijke processen die in het bos plaatsvinden. De studie van deze
processen en de analyse van de opbouw dezer oerbossen (Derborence Zwitserland, Oerwoudresten in Nederoostenrijkse kalkalpen, oerwoud-reservaat Scatlé
bij Brigels, oerwouden In Herzogwina, Bosnië en Polen) hebben onze kennis over de zich afspelende processen in het bos zeer verrijkt.
Het onderzoek dat de laatste decennia is uitgevoerd
heeft duidelijk aangetoond dat het onberoerde bos
voor zijn instandhouding en vernieuwing aan voortdurende veranderingen onderhevig Is. Het Is derhalve onjuist zich het oerbos als een duurzame en onveranderlijke levensgemeenschap voor te stellen. Altijd zijn er
cyclische ontwikkelingsfasen van ontstaan, veroudering, verval en opnieuw ontstaan in het geding. Het
ritme in deze cyclische ontwikkeling wordt niet zelden
gestoord door exogene krachten zoals windworp,
sneeuwbreuk, en dergelijke die het bos vernielen waarna pioniergezelschappen ontstaan, waaruit eerst na
een of meerdere eeuwen langs verschillende ontwikkelingsstadia weer een optimaal gestoten bos ontstaat.
Schematisch is deze ontwikkelingsgang als voigt voor
te stellen:

Uit dit schema Is heel wat af te lezen. Zonder ingrijpen
van de beheerder gaat de fase van veroudering over in
de fase van verval (het bereiken van de fysiologische
omloop). Op opengevallen plaatsen en op de molm van
de verterende stammen ontwikkelen zich verjon- .
glngsgroepep van die soorten, die zich ter plaatse het
beste thuis voelen. Wil men het bos dus duurzaam producerend in stand houden dan moet ingegrepen worden in de spanne tijds die ligt tussen optimale fase en
verouderingsfase. Daarmede wordt het gesloten bos
bereikt, waarin door gericht Ingrijpen de verjonging tot
stand gebracht kan worden.
Om regulerend te kunnen optreden moet de beheerder het samenleven van bosbomen in een opstand en
de wetmatigheden kennen. Voor de bosbeheerder zijn
daarbij de verouderingsverschijnselen van betekenis.
Deze zijn van heel bijzondere aard, omdat planten niet
zoals dieren met hun gehele organisme gelijktijdig alle
stadia van ouderdom doorlopen. De ouder wordende
boom wordt ieder jaar weer van jonge frisse organen
voorzien, nieuwe bladeren of naalden, Jonge loten, een
nieuwe Jaarring, maar heeft tegelijkertijd ook dood
hout, levende bast en dode schors.
Bij alle boomsoorten verloopt dit proces anders. Bij
loofbomen veroudert het loof reeds In één jaar, terwijl
bij groveden de naalden twee tot drie jaar levend blijven en bij fijnspar vijf tot acht jaar. Ook het aandeel
dood hout is zeer verschillend. Het levende splint aan
de buitenzijnde dient voor het vervoer van water terwijl
het dode inwendige hout meer dient voor de stabllitiet
van de boom. Deze centraal gelegen horidelen kunnen
zelfs vergaan, verrotten zonder dat het leven van de
boom direct in gevaar komt.
De boom is dus tegelijkertijd levend en dood, verouderend en nieuw ontstaand.
Toch is de boom ondanks zijn voortdurende vorming
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van jonge organen als individu slechts eenmaal jong,
slechts eenmaal oud.
Als wetmatigheid kan men wél aannemen dat rijpheid
en veroudering des te vroeger intreden naarmate de
jeugdontwikkellng sneller verloopt
In de jeugd snel groeiende boomsoorten zoals wilgen,
populieren, elzen en berken bereiken relatief spoedig
hèt hoogtepunt van hun groeikracht. Deze neemt hierna vrij snei af en daarmede ook hun weerstand tegen
ziekten. Daarentegen bereiken de in de jeugd behoedzaam beginnende boomsoorten zoals elk, Abies, Sequoia, Taxus eerst laat, zeker pas na 100 jaar, hun dan
nog zeker lang aanhoudende groeikracht.
De biologische processen zijn van fundamentele betekenis bij het vaststellen van de, op de instandhouding
van de levensgemeenschap gerichte beheersmaatregelen.
De bosbouwer heeft namelijk de mogelijkheid om het
levensproces van bomen te sturen en te beïnvloeden.
Dit levensproces dat niet alleen naar soort maar zelfs
individueel zeer verschillend kan zijn, kan beïnvloed
worden ter stimulering van hoogte of dlktegroei door
beïnvloeding van het assimilatieproces en door het kiezen van de stand ruimte. Hij kan invloed uitoefenen op
de totstandkoming van jaarringbreedte voor fineerhout
of bouwhout.
Deze maatregelen vereisen een zorgvuldige weloverwogen langetermijnplanning, want iedere ingreep
werkt tot op hoge leeftijd van het bos door.
Nog meer dan de biologische criteria moet de beheerder de oecologische criteria leren uit het natuurlijke verloop van de processen, die zich in de levensgemeenschap bos afspelen. Ook daarvoor kan hij vele
aanwijzingen In het oerbos vinden, waar de afhankelijkheidsbetrekkingen duidelijk te vinden zijn.
Een verzameling van bomen en struiken Is zonder
meer nog geen bos. Eerst wanneer ze tezamen over
een grotere oppervlakte in enge samenhang met elkaar leven met vele soorten uit het planten- en dierenrijk ondergaan we deze levensgemeenschap als bos. In
deze levensgemeenschap treffen we alle denkbare oecologische bindingen, en afhankelijkheidsbetrekkingen van eenvoudig samenleven tot de engste wederzijdse afhankelijkheid.
Het samenleven van de individuele bomen berust niet
direct op wederzijdse afhankelijkheid maar alleen op
de omstandigheid dat ze tegelijkertijd de levensmogelijkheden van e^n bepaalde'standplaats benutten en
daardoor In meer of mindere mate natuurlijke betrekkingen onderhouden. Het zijn disgenoten aan dezelfde
tafel. Dit samenleven leidt tot concurrentie. Wie voor
zich de beste plaats inruimt krijgt het meest. De strijd
om ruimte, licht, water, voedsel Is des te heviger naarmate de afzonderlijke individuen elkaar meer hinderen. Deze niet aflatende concurrentie leidt tot ondergang, tot verval, waarbij niet altijd de besten, maar wel
de sterksten het langst overleven.
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Deze concurrentie vraagt voor de beheerder nadere
aandacht omdat hij hierin vanaf de jeugdfase tot het
bereiken van zijn einddoel regulerend moet optreden
door bosverzorgende maatregelen, zutveren en dunnen om zo tot zijn hoogwaardige eindprodukt te komen. Door dunning wordt het aanwezige aanwaspotentiaal van de standplaats geconcentreerd op de beste
exemplaren van het bos. Het mathematisch vastgestelde stamtal kan hierbij slechts als richtsnoer gehanteerd worden, maar nooit als onomstotelijk axioma. Dit
streven moet beginnen vanaf het vroegste Jeugdstadium tot het bereiken van de oogstleeftijd. Indien de in
de jeugdfase verzorgende maatregelen achterwege
blijven, zal onvoldoende kwalitatief hoogwaardig materiaal overblijven om als uitgangspunt te dienen voor
de selectie van een hoogwaardig eindprodukt. Qe
waardeproduktie begint dus bij een gerichte bosverzorglng in de jeugdfase.
'
Bij alie maatregelen moet de levensgemeenschap in
stand blijven, zodat selectieve dunning en verjonging
op kleine vlakten als één proces in elkaar overgaan.
Daarmede zijn de dunning en de Inleiding tot de verjonging de belangrijkste maatregelen om de duurzame
instandhouding van het bos te bewerkstellingen.
Dat betekent dat de belangrijkste bezigheid van de
houtvester moet zijn het tekenen van de dunning. Hij
kan daarmede overeenkomstig een weloverwogen
bosbouwkundige planning invloed uitoefenen op de
samenstelling van het bos, de waardeproduktie en het
duurzaam voortbestaan van de levensgemeenschap,
volgens oecologische en biologische criteria. Hij kiest
daarbij voor de waarde-omloop en is zich daarbij bewust dat de culminatie van de massa-aanwas vroeger
ligt dan het culminatiepunt van de waarde-aanwas. In
ieder geval kiest hij niet voor de fysfologtsche omloop
omdat hij dan de weg opent voor het verval. Dit Is een
moeilijke opgave en vaak volledig onderschat. Het is
de uitsluitend enige weg om invloed uit te oefenen op
het natuurlijk proces dat zich In het bos afspeelt.
Deze vorm van bosbouw waarin dunning, eindkap en
verjonging In elkaar overgaan, mondt uit in een gevarieerd bosbeeld, waarin jonge en oude opstanden elkaar afwisselen en de genetisch beste exemplaren
overblijven om de verjonging te verzorgen. De levensgemeenschap blijft duurzaam in stand en een hoogwaardig produkt wordt geproduceerd.
Stellingen
1 De in vele Nederlandse bossen aan te wijzen dunningsachterstand doet vermoeden, dat de houtvesters
zich te weinig of niet bezighouden met de duurzame instandhouding van het bos als levensgemeenschap en
als producent van een produkt van zo hoog mogelijke
waarde.

2 Bij de aanleg van nieuw bosr moet afgezien worden
van individuele menging omdat daarin de intraspeclfleke concurrentie tot mislukkingen moet leiden. Slechts
de aanleg van homogene groepen kan leiden tot een
bevredigend resultaat.
3 Bij het nalaten van doelgericht bosbouwkundig beheer komt een bos tot verval dat via een zeer langdurig
proces van opbouw weer tot een optimale fase kan komen.

