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Het nog betrekkelijk jonge kennisgebied "Bosinventarisatie" stelt zich ten doel het verschaffen van betrouwbare kwantitatieve en kwalitatieve informatie
over bossen. Daartoe geeft het methoden aan volgens welke de benodigde gegevens dienen te worden
verzameld, geëvalueerd en gepresenteerd. Het Is een
complex vakgebied dat nog in voortdurende ontwikkeling verkeert, getuige het grote aantal verspreide
en zeer gevarieerde publikaties, en het nog geringe
aantal handboeken.
Het is de verdienste van Loetsch en Halier (1964)
en van Loetsch, Zöhrer en Haller (1973) dat zij vele
van tot die tijdstippen verschenen publikaties verwerkten in hun (kostbare) handboeken "Forest Inventory" (deel 1 en 2). Eveneens In 1973 verscheen, onder auspiciën van de FAO en met een substantiële
wetenschappelijke bijdrage van Nederland, het "Manual of Forest Inventory", voornamelijk bedoeld ais
handleiding voor FAO-experts in de tropen.
Gezien het belang van de vernieuwbare natuurlijke
hulpbronnen, o.a. in het licht van een mogelijke toekomstige schaarste-economie, verheugt ook de bosinventarisatie zich mondiaal in een toenemende belangstelling. Bosinventarisatie is dan ook als leervak
opgenomen in de meeste academische bosbouwcurricula. Volgens de ondertitel beoogt het hier te bespreken boek mede een leidraad bij de studie te zijn.
De behandelde stof is daartoe ingedeeld in zes
hoofdstukken, t.w.:
1 Plaats en betekenis van de bosinventarisatie in
bosbouwwetenschap en -praktijk, inclusief kort historisch overzicht (4%);
2 Belangrijkste steekproefprincipes in de bosinventarisatie (53%);
3 Belangrijkste typen van informatie en hun terrestrische opnamemethoden (19%);
4 Toepassing van luchtfoto's bij bosinventarisatie
(10%);
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5 Bosinventarisatietypen. Planning, organisatie,
evaluatie (12%);
6 Toekomstige ontwikkelingen (2%).
Tussen haakjes is hier achter elk hoofdstuk het
procentuele tekstaandeel vermeld. Daaruit, en uit de
titels, kan men destilleren dat de Bosinventarisatie
steunt op de wiskundige statistiek, met name op de
steekproeftechniek, en voorts op de houtmeetkunde,
de landmeetkunde, de teledetectie, de informatieverwerking en, bij grotere projecten, op de logistiek.
In een boek van bescheiden formaat als het onderhavige is het uiteraard onmogelijk recht te doen wedervaren aan al deze aspecten. De auteur moest zich
dan ook grote beperkingen opleggen, die zich in de
eerste plaats daarin uiten, dat de gebruikte formules
niet plausibel worden gemaakt, laat staan afgelegd.
Dit geldt zowel voor de steekproeftechniek als voor
de houtmeetkunde, de landmeetkunde en de fotogrammetrie. De getallenvoorbeelden in dit toch als
studiehandlelding bedoelde boek worden daardoor
eenvoudig cijferwerk zonder meer. Mogelijk geïnteresseerde lezers echter worden herhaaldelijk verwezen naar werken waarin men de afleidingen der opgenomen formules kan vinden. Te betreuren is in dit
verband dan wel, dat de in de steekproefformules gehanteerde symboliek veelal afwijkt van de in toonaangevende leerboeken (b.v. Cochran: "Sampling Techniques") gebruikte. De hierdoor noodzakelijk geworden lastige "vertaling" yan formules had de auteur
kunnen vermijden.
Het zich steeds verder complicerend menselijk
kennisarsenaal noopt allerwegen tot het zoeken naar
verbindende principes, c.q. abstracties op een hoger
niveau, teneinde de mogelijkheid te behouden binnen
een redelijke tijdspanne nog kennis tot contemporain
niveau te kunnen overdragen. In dit boek schort het
daaraan in zoverre, dat aan het principe van de blockvorming en aan dat van de gestratificeerde steekproef afzonderlijke onderhoofdstukken (2.4 en 2.5)
worden gewijd, terwijl het eerste toch slechts een bijmethoden als multinomiaal verdeelde observaties,
doch dankzij recent onderzoek van Zöhrer is gebleken dat dan vaak variantieoverschatting optreedt. De
verbeterde, door computersimulatie verkregen bena-

dering wordt met een rekenvoorbeeld verduidelijkt,
zonder geval van het tweede is. Daarbij komt nog dat
de formules die bij de gelede steekproef worden gegeven, van zeer verschillende pluimage zijn: nu eens
betreffen zij de evenredige toewijzing, dan weer de
Neyman allocatie, doch de verbindende algemene
formule ontbreekt. In het bijzonder is de op pag. 67
geïntroduceerde "variantie van een gelede populatie"
een verwarrend en zinledig begrip, dat vermoedelijk
is ontleend aan de structuur van de variantie van het
geschatte populatiegemiddelde bij proportionele allocatie. Overigens wordt er met het begrip "variantie"
nogal gehaspeld; het gevaar dat daardoor het statistisch denken van argeloze lezers wordt verminkt, is
geenszins denkbeeldig. Op pag. 46 bijvoorbeeld leest
men dat de populatie-standaarddeviatie, sigma, de
beste maat is voor de variabiliteit "met de kleinste variantie", en op pag. 51 en 71 wordt beweerd dat de
steekproefvariantie een zuivere schatter is van sigmakwadraat. Wat de eerste bewering betreft: een populatieparameter bezit geen variantie. De tweede opmerking is fundamenteel onjuist. Ook bij de toepassing van de aselecte enkelvoudige steekproef, zonder
teruglegging, ten behoeve van kwalitatieve kenmerken (pag. 114) gaat iets mis met de variantiefilosofie:
de hypergeometrische en binomiale distributies zijn
met elkaar verward.
Het is ondoenlijk hier alle in hoofdstuk 2 voor verbetering in aanmerking komende passages te vermelden, doch als afsluiting nog het volgende:
1 bij de steekproef voor roodwildschade (pag. 115)
wordt ten onrechte gesproken van clustersampling;
het gaat hier om een ratioschatter;
2 De voorval in verband met luchtfoto's gebruikte
zeer belangrijke "tweefasen-steekproef met regressieschatter" wordt niet als zodanig genoemd; de formule is echter wel opgenomen bij terrestrische continue bosinventarisatie;
3 Vermeld worden evenmin het gebruik van de ratioschatter bij gelede steekproef, en de voor biomassaschattingen belangrijke regressieschatter. Ook
ontbreekt een vermelding van de recent ontwikkelde
steekproeftechniek "Line Intersect Sampling", waarmee vooral in Canada en de VS goede resultaten bereikt worden bij kapresidu-inventarisatie in verband
met bosbrandgevaar.
In hoofdstuk 3 worden de bekende houtmeetkundige massabepalingsmethoden vermeld. Veel aandacht wordt daarbij aan het gebruik van de spiegelrelascoop als dendrometer besteed; de dendrometer
van Barr en Stroud (UK) en Wheeler's optische klem
(VS) blijven helaas onvermeld. Voor oppervlaktebepaling worden diverse methoden genoemd, doch de
meeste aandacht krijgt terecht de areaalschatting

d.m.v. een systematisch puntennet. Tot voor kort beschouwde men de resultaten van laatstgenoemde
In hoofdstuk 4 worden in zeer gecomprimeerde
vorm de gebruiksmogelijkheden van luchtfoto's bij
bosinventarisatie geschetst. Daarbij zijn de parallaxformule, alsmede regressiemodellen voor boom- en
opstandsluchtfotomassatabellen
opgenomen, en
wordt een getallenvoorbeeld gegeven van de correctie die als gevolg van misinterpretatie van fotoplots,
op geschatte stratumaandelen moet worden toegepast. Van enkele moderne teledetectietechnieken
worden slechts de namen genoemd.
In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de verschillende kenmerken die voor klassificering van bosinventarisaties kunnen dienen. Een daarvan, nl. de intensiteit zoals bepaald door de relatie tussen procentische standaardfout en totale houtvoorraad, wordt
wat nader besproken en geïllustreerd met een diagram, zonder dat wordt ingegaan op de (wat geavanceerder) statistische achtergrond. Voorts wordt een
aantal punten behandeld waaraan bij de planning van
een inventarisatie aandacht moet worden besteed.
Aan de hand van getallenvoorbeelden wordt de opzet
van een exploitatie-inventarisatie, en die van een regionale geïllustreerd. Tenslotte zijn diagrammen van
de clusterschema's opgenomen die bij de nationale
bosinventarisaties van resp. Zweden, Finland, Oostenrijk, Frankrijk en de VS toepassing vinden.
De hierboven gemaakte opmerkingen leiden tot de
volgende evaluatie. Daar er, voorzover recensent bekend, geen relatief goedkoop werk over bosinventarisatie bestaat, vult het onderhavige, goed verzorgde
boek in dit opzicht een gat In de markt. De ondertitel
"Leitfaden für Studium und Praxis" is echter niet geheel gerechtvaardigd daar hij de mogelijkheid van
een houvast bij (2elf)studie suggereert. Dit laatste is,
speciaal wat betreft het statistisch deel, niet het geval,
en wel nóch in didactisch opzicht, nóch uit een oogpunt van volledigheid. Didactische aanvaardbaarheid
en redelijke volledigheid kunnen in zulk een beperkt
bestek technisch niet worden bereikt. De titel Forstinventur dekt de lading wel, daar de bij bosinventarisatie betrokken kennisgebieden de revue passeren, zij
het in (voor een overzichtswerk) soms wat onevenwichtige verhoudingen.
Indien men reeds enige kennis van de bosinventarisatie bezit en daardoor wat kritischer kan lezen, is
de aanschaf van dit boek wel nuttig. Men zal er toch
wel iets van zijn gading in vinden.
P. G. de Vries
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