BOEKBESPREKING
Waldbau auf
ökologischer Grundlage
Deel I: Der wald als Vegetationsform und seine
Bedeutung für den menschen. Zesde, volledig nieuw
bewerkte oplage door prof. dr. E. Rohrig en dr N.
Bartsch.
De eerste oplage van dit leerboek verscheen in
1930 en werd geschreven door Alfred Dengier. De
vijfde herziene druk dateert van 1982. Van deel II
verscheen al in 1990 een geheel herziene uitgave;
hierin worden o.a. bosverjonging, dunning en bedrijfsvormen behandeld. De zesde druk (1992) van
deel I is vooral aangevuld met nieuwe kennis op het
gebied van bosecologie en bedreigingen van bossen. Het boek heeft slechts twee hoofdstukken.
In hoofdstuk 1 (281 pag.) komt de ecologie van het
bos aan de orde, gevolgd door een behandeling
van de belangrijkste boomsoorten en de Middeneuropese bostypen. De inleiding over de ecologie
omvat veel algemene informatie over o.a. diversiteit,
biomassa, plementenkringloop (met veel recente
cijfers), bosontwikkeling/successie en stabiliteit.
Vergeleken met de voorgaande druk is dit hoofdstuk ingrijpend gewijzigd.
Hoofdstuk 2 (62 pag) behandelt het belang van het
bos voor de mens aan de hand van de onderwerpen: hout, waterbalans, schermfuncties, natuurbescherming en recreatie. Bij de natuurfuncties zijn
vooral de kartering van "Waldbiotopen" en de functies van bosreservaten interessant. Functieconflicten worden echter nauwelijks behandeld. Recreatie
wordt ook voor de Duitse bossen gezien als belangrijke functie; aan vormgeving van recreatiebossen
en mogelijke functieconflicten is een paragraaf gewijd; in vergelijking met andere onderwerpen is het
aantal literatuurverwijzingen hier zeer beperkt.
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Nieuw in de zesde druk is het hoofdstuk bedreigingen van de bosfuncties. In kort bestek wordt hier de
problematiek van "neuartige Waldschaden" en
broeikaseffect overzichtelijk behandeld.
Ongebruikelijk onderdeel in een bosbouwleerboek
is de aandacht voor boom en bos in schilderkunst
en literatuur. Dit hoofdstuk lijkt wat minder" gründlich"; Hollandse landschapsschilders worden niet
genoemd en de (vaak negatieve) rol van bossen in
sprookjes had wat mij betreft meer aandacht mogen
krijgen.
De grote kracht van dit boek ligt in de korte en overzichtelijke presentatie van de verschillende onderwerpen. Bovendien bevat bijna elk onderwerp een
keur van vooral recente literatuurverwijzingen. Alhoewel het accent hierbij duidelijk ligt op de Duitse literatuur zijn ook de engelstaüge bronnen niet vergeten.
Vooral voor de onderwerpen uit het eerste hoofdstuk zijn de overeenkomsten tussen de omstandigheden in Duitsland en Nederland zo groot dat
Nederlandse lezers veel profijt kunnen hebben van
dit leerboek. Dat geldt eveneens voor de in hoofdstuk 2 behandelde rol van bossen in de waterhuishouding. Wel moet worden opgemerkt dat veel
Nederlandse literatuur - zoals bijvoorbeeld uitstekende artikelen van Koop over bosecologie- onvermeld blijft.
Voor de in hoofdstuk 2 behandelde natuur- en recreatiefuncties van het bos en de " Waldschaden"
wijken de omstandigheden in Duitsland nogal af van
die in Nederland. De hier geboden informatie is zeker interessant, maar minder toepasbaar voor de
Nederlandse situatie met o,a. kleinschaligheid en
geringe ouderdom van de bosecosystemen, de intensiteit van het (meervoudig) gebruik en de belangrijke rol van stikstofdepositie.
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