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ven. Ook bewegingen van dieren in het landschap en
de rol van de landschapsstructuur worden kort behandeld. In het hoofdstuk over beheer valt op, dat beheersmethoden beoordeeld worden op hun mogelijkheden om te sturen bij het realiseren van
doelstellingen. Er is geen voorkeur voor traditioneel
beheer van cultuurlandschappen of voor ontwikkelingsbeheer. Maatstaven die nodig zijn om te bepalen
of ontwikkelingen goed of slecht zijn worden kort behandeld. De paragrafen over beheersplanning en beheersevaluatie zijn een praktische aanvulling.
De twee herschreven hoofdstukken zijn "Veen, venen en moerassen" en "Heide, vennen en stuifzanden". Het hoofdstuk over venen bevat ongeveer
dezelfde informatie als de tekst in de tweede druk.
De stappen in de moerasreeks zijn echter beter
beschreven, onder andere met een kenmerkentabel.
In het hoofdstuk over heide, vennen en stuifzanden
zijn drie oorspronkelijke hoofdstukken samengevat
en er is veel nieuwe kennis uit het onderzoek van de
afgelopen periode in verwerkt, zoals de gevolgen
van de toegenomen depositie van luchtvervuiling.
Vooral het hoofdstuk over beheer bevat een uitgebreide en zeer praktische behandeling van de mogelijke effecten van maatregelen. Plaggen en begrazing worden diepgaand bekeken op hun
mogelijkheden voor herstelbeheer. Ook de fauna
komt in dit hoofdstuk ruimschoots aan bod.
Bij de overige hoofdstukken is veel literatuur aan de
lijsten toegevoegd. De teksten zijn echter vrijwel
ongewijzigd gebleven. De nieuwe inzichten uit de
vermelde literatuur vrijwel niet verwerkt, zoals bijvoorbeeld de betekenis van kwel voor de soortensamenstelling van graslanden.
Het boek heeft een iets groter formaat dan zijn voorganger en is daardoor prettig leesbaar geworden.
J.H.

Na 15 jaar is het boek "Levensgemeenschappen"
verschenen met een herziene derde druk. Bij deze
gelegenheid is de naam van de reeks van deze
handboeken van IBN-DLO gewijzigd in "Bos- en natuurbeheer in Nederland". In deze herziene druk zijn
twee geheel nieuwe hoofdstukken opgenomen en
twee hoofdstukken zijn herschreven.
In het nieuwe hoofdstuk "landschap" wordt het belang
van processen en van heterogeniteit uiteengezet. Dit
wordt uitgewerkt door de stomingen te behandelen,
die de ruimtelijke relaties in het landschap onderhouden. Het gaat daarbij om stroming van grond- en oppervlaktewater en lucht en daarmee getransporteerde
stoffen. Bij deze stoffen gaat het zowel om de van nature aanwezige elementen als om verontreinigingen. In
een kort bestek wordt een compleet overzicht gege30

Skogsordlista/Bosbouw
woordenboek
Dit is de titel van en door de Zweedse Bosbouw
Vereniging uitgegeven boek van 518 pagina's met
ca 3600 bosbouwkundige woorden in het Zweeds,
Engels, Duits en Fins. Het dekt o.a. onderwerpen als
klimaat, bodem, houtteelt en -meetkunde, bosexploitatie, bedrijfseconomie, wetgeving en houttechnologie. In de woordenlijst (346 pagina's) wordt in
het Zweeds een korte omschrijving van het woord
en de Engelse, Duitse, en Finse vertaling gegeven.
Via een Engels, Duits en Fins register kunnen de
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Zweedse termen worden opgezocht.
Aan met-Zweedse sprekende lezers is niet echt gedacht; een (korte) gebruiksaanwijzing en de uitgebreidere toelichting van de termen zijn alleen in het
Zweeds vermeld. Voor lezers die regelmatig literatuur uit of naar het Zweeds moeten vertalen en dit
via Engels of Duits doen biedt het boek een schat
aan informatie. Het nut voor de Nederlandse markt
is echter beperkt
Misschien is het voor auteurs en uitgevers een idee
om na de recente uitbreiding van de Europese Unie
nog eens te denken aan de uitgave van een degelijk Europees bosbouwwoordenboek?
De Skogsordlista kost 800 Zweedse kronen en kan
worden besteld bij de Swedish Forestry Association, Box 500, S-182 15 Danderyd, Zweden.
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