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Bij ons worden struiken vooral in de landschapsbouw gebruikt, in andere streken voor de erosiebestrijding. Er zijn ook grote gebieden op aarde waar
struiken de eindvegetatie vormen en waar bos niet
kan groeien of geen kans krijgt Feitelijk vallen ook
onze heidevelden hieronder. Vaak wordt hierop vee
geweid, en het'is zelfs wel gezegd dat er op aarde
meer vee leeft van struiken en boombladeren dan van
gras. Door een toevallige wending van de politiek
beheert de United States Forest Service grote uitgestrektheden van dat soort terrein: toen president
"Teddy" Roosevelt in het begin van de eeuw plotseling grote gebieden tot National Forest moest verklaren, gebeurde dat zo overhaast dat er later binnen de
getrokken grenzen veel "rangeland" of onbebost terrein bleek te liggen.
Het is daarom niet vreemd dat de U.S. Forest
Service het initiatief heeft genomen voor een grote
"struikenconferentie"; de teksten van de daar gehouden lezingen zijn nu in een boek vastgelegd. Het
bevat niet minder dan 47 lezingen, gegroepeerd in
acht secties: wereldoverzicht; gebruiksmogelijkheden;
erfelijkheid en veredeling; synecologie; fysiologie;
voedingswaarde; verjonging en vermeerdering; de
toekomst van struiken in droge gebieden. Hoeveel
informatie 'hierin bijeengebracht is blijkt het best uit
de literatuurlijst van meer dan 1700 titels. Daar literatuur over struiken zeer verspreid is en moeilijk op te
sporen, is de pubiikatie alleen al om deze reden zeer
waardevol en onmisbaar bij verder onderzoek. In
een bespreking kunnen slechts enkele facetten aangestipt worden.
Gestreefd is naar een wereldwijd en breed overzicht
van struiken, waarbij de problemen van de droge gebieden wel de nadruk kregen. Uiteraard komt de geit
dan op verscheidene plaatsen ter sprake, en het is
daarbij opvallend dat hij in het algemeen in bescherming genomen wordt: mits met verstand gebruikt zou
hij niet de totale vegetatievernietiger hoeven te zijn
waar hij vaak voor gehouden wordt. De geit zou ook
bruikbaar zijn voor "gemengde begrazing" waarbij hij
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ongewenste struiksoorten kort houdt die door andere
grazers niet gegeten worden. De betekenis van struiken voor het wild wordt uitvoerig besproken, evenals de mogelijkheid ze aan te planten of uit te zaaien
ten bate van het wild. De effecten van vuur en het
gebruik van branden voor het beheer van vegetaties
komen ook aan de orde.
Uiteraard wordt de meeste aandacht besteed aan de
mogelijkheden die struikvegetaties bieden voor de
voedselproduktie. Het oog valt niet alleen op Amerika's eigen droge gebieden, maar ook op die van
Afrika en op het Middellandse Zeegebied. Daarbij zijn
gespecialiseerde veetypen nodig voor een optimale
benutting van die vegetaties. Het bekappen van
bomen en hoge struiken voor veevoer blijkt bij droogte zelfs in Australië nog voordelig te zijn. De aanleg
van halfnatuurlljke weidesavannen met de meest voedzame struik- en boomsoorten wordt besproken voor
o.a. Israël en Chili, als aanvulling op de veel meer
droogtegevoelige graslanden. De potentiële produktiviteit van sommige struiken is zeer hoog. Het blijkt
dat enkele soorten hetzelfde efficiënte C4-type van
fotosynthese bezitten als suikerriet en mais, en een
vergelijkbare zeer grote produktiecapaciteït onder
goede omstandigheden.
In zijn artikel over de evolutie van struiken stelt
G. L. Stebbins dat de eerste Angiospermen vermoedelijk struiken of halfstruiken waren, waaruit zich
enerzijds kruiden, anderzijds bomen ontwikkeld hebben. Secundair zijn echter zowel uit die bomen als uit
de kruiden weer struiken voortgekomen. En passant
geeft Stebbins nog een nieuwe hypothese over het
ontstaan van de loofverliezende struiken en bomen.
Ten behoeve van het onderzoek over struiken heeft
de Forest Service onlangs een Shrub Improvement
Laboratory opgericht in Provo, Utah, dat begonnen is
met het aanleggen van grote collecties plantmateriaal
van vele herkomsten, die op verschillende standplaatsen getoetst worden. Dit moet uitgroeien tot
volledige veredelingsprogramma's. Voor het werk van
dit instituut zal het symposium een onmisbaar uitgangspunt gevormd hebben; het verslag is waardevol voor ieder die in struiken belang stelt.
H. M. Heybroek

